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m Actueel

De deuren van verenigingsgebouw ‘De Rank’ 
staan elke dinsdagmorgen en donderdag wagen-
wijd open. Iedereen is welkom voor een praatje, 
een kopje soep of dagbesteding. “Ik kom hier 
gewoon voor de gezelligheid”, zegt Denise, een 
vaste bezoekster op de donderdag. “Meestal met 
de taxi, want ik kom uit Dirksland. En dan ont-
moeten wij elkaar, hè Agnes?” Ze lacht naar haar 
buurvrouw die druk bezig is met haken. Agnes 
vertelt: “Ik heb drie keer een herseninfarct gehad 
en dat is veel ellende. Als ik hier kom, kan ik het 
even vergeten en is er gezelligheid.” 

Relevant
Diaken Bram Kievit is vanaf het begin betrokken 
bij Caleido. “In 2014 stond de invoering van de 
WMO voor de deur. We zagen de overheid een 
terugtrekkende beweging maken.” Tegelijkertijd 
speelde er nog een andere vraag in de kerkenraad. 
Bram: “We steunden ieder jaar een project, vaak 
iets overzee. Maar hoe konden we als kerk relevant 
zijn voor ons dorp met z’n 3.500 inwoners en de 
regio eromheen?” 

Met die vraag ging een aantal diakenen aan de 
slag. Zij kwamen al snel in contact met Sjaloom-
Zorg, een organisatie die mensen met een be-
perking zorg en ondersteuning biedt. Het college 
van diakenen sloot een overeenkomst met hen en 
nu verzorgen zij elke donderdag de professionele 
zorg voor mensen met een beperking. 

Dagbesteding
De cliënten van SjaloomZorg komen voor gezellig
heid, maar ook voor een dagbesteding. Zoals 
Maarten, die vandaag de lunch maakt. “Iedereen 
is welkom en kan meeeten. We delen en anders 
worden de porties wat kleiner. Ik wil niet stilzitten, 
ik houd van koken.” En dan, hardop lachend: 
“En ik houd ervan om de oudjes te plagen, dat 
vinden ze leuk!”
Vrijwilligster Dien Brinkman staat ook in de keuken. 
“Ik ben er vanaf het begin bij betrokken”, vertelt 
ze, terwijl ze de soep opschept. “Vier jaar geleden  
is mijn man overleden. Moet je dan maar thuis 
gaan zitten? Mijn kleindochter wees me op Caleido 
en sindsdien kom ik elke donderdag. Het geeft 
een invulling aan mijn dag en zo kan ik iets voor 
een ander betekenen.”
Jolanda Schol, ambulant begeleider bij Sjaloom
Zorg, is aangeschoven. “‘s Morgens is het het 
drukst. Om 10 uur gaan de deuren open en komen 
er Stellendammers binnen, maar ook cliënten 
van SjaloomZorg uit de omgeving. Caleido heeft 
echt een regiofunctie. Regelmatig verwijst het 
maatschappelijk werk mensen door.” Jolanda en 
haar collega’s bieden zorg, maar organiseren ook 
diverse activiteiten, zoals tuinieren in de naast
gelegen moestuin, mutsen breien voor vissers en 
muziek maken. 
 
Caleidoscoop
Diaken Bram is dankbaar dat veel mensen een 
steentje bijdragen. “Het succes van Caleido is 
mede aan hen te danken!” 

Mensen die werkloos zijn, een burn-out hebben of gewoon weinig 

omhanden hebben - waar kunnen die elkaar op een laagdrempelige manier 

ontmoeten? In Stellendam was nergens zo'n plek. In 2015 startte de 

hervormde gemeente Caleido.

Inloop in Stellendam (ZH) voorziet in een grote behoefte

‘Je mag bij Caleido 
zijn wie je bent’

Stellendam
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Zorgzame Kerk
Project Caleido is een voorbeeld van hoe 
een kerk Zorgzame Kerk kan zijn. Kerk in 
Actie heeft het project ‘Zorgzame Kerk’ 
in het leven geroepen toen veel kerken 
nadachten over hun verantwoordelijkheid in 
de overgang van de verzorgingsstaat naar 
de participatiesamenleving. Nu de ervaring 
leert dat de zorg verschraalt, is dit nog steeds 
actueel. Zie www.kerkinactie.nl/zorgzamekerk 
of mail naar Janet Bac, j.bac@kerkinactie.nl.
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Hoe verhouden diaconie en missie zich tot elkaar? Over  
die vraag bogen ongeveer zeventig predikanten, kerkelijk 
werkers, missionair werkers en diakenen zich onlangs. 

Partnerkerken in het buitenland vragen zich niet af waar 
die scheidslijn tussen missie en diaconie precies ligt. 
Zij zien de nood om zich heen en willen daar iets aan 
doen. Zo staat de kerk op ZuidSumatra boeren bij van 
wie het land wordt onteigend. In Ghana rust de kerk 
predikanten toe om de dialoog aan te gaan in een gebied 
waar terrorisme heerst. En in het MiddenOosten is de 
kerk een baken van hoop in oorlogstijd. 

Die roeping om er te zijn, waar ook ter wereld, dat is de 
Missio Dei, de zending van God. En die kan elke vorm 
aannemen: presentie, evangelisatie, pastoraat en diaconaat. 
In Nederland hebben we daar keurig aparte taken en 
commissies voor. Misschien om goede redenen, maar 
soms zijn die hokjes een ballast. De uitdagingen waar 
kerken voor staan, vragen juist om een brede aanpak. 

De Protestantse Gemeente Willemstad (NB) wist zich 
de afgelopen twee jaar los te maken uit die hokjes. De 
kerk wilde zich inzetten voor het thema ‘Op zoek naar 
veiligheid’ en zag dat als kans om naar buiten te treden. 
Twee keer op rij organiseerde de gemeente een benefiet-
concert rondom Kerst. Ze vroeg lokale bandjes uit de 
kroeg om in de kerk op te treden, en daarbij het verhaal 
van Kerst te ‘vertellen’. De kerk zat stampvol en de 
financiële opbrengst was groot. 

Daar bleef het niet bij. De kerk zocht mensen om namens 
de kerk verslag te doen van projecten van Kerk in Actie
partners in Libanon en plaatste een oproep in de lokale 
krant. Na een selectieronde maakten uiteindelijk vier 
mensen een indrukwekkende reis. Zelf leek het mij aan-
vankelijk logisch alleen eigen gemeenteleden op reis te 

sturen, maar Willemstad 
doorbrak mijn eigen 
hokjesdenken.

Tom Kolsters 
Kerk in Actie-consulent
t.kolsters@kerkinactie.nl
www.kerkinactie.nl/
consulenten

Ondertussen bij Kerk in Actie

Weg met de 
hokjes!

Veel vrijwilligers zijn afkomstig uit de kerk, maar 
ook nietkerkgangers zetten zich in. Zo is het 
ook met de bezoekers. “We gebruiken wel het 
gebouw van de kerk, maar het moet duidelijk 
zijn dat Caleido neutraal is. We willen een plek 
bieden waar iedere bewoner van de Kop van het 
Eiland zich welkom voelt.” 
Dat is gelukt, want elke donderdag is er een 
gemêleerde groep van zo’n 20 à 25 mensen 
aanwezig. Naast de inloop organiseert Caleido 
ook losse activiteiten, zoals een maandelijkse 
maaltijd of een beautyverwenavond. 
Bram: “We hebben niet voor niets de naam Caleido 
bedacht. In een caleidoscoop zie je allerlei kleuren 
en vormen door en om elkaar heen bewegen. 
Dat is hier ook zo. Ieder mens is uniek, met al 
zijn talenten en eigenaardigheden. Je mag bij 
Caleido zijn wie je bent.” 


