
Samenvatting van NIET BLIJVEN STEKEN IN MOOIE WOORDEN  

(geschreven door Kees Sluis, in het boek ‘Verbinden en verdiepen’, pagina 64-73) 

 

De titel ‘Niet blijven steken in mooie woorden’ is treffend gekozen. Mooie woorden worden in de 

Dominicus gesproken en gezongen, maar worden de woorden ook vlees, wordt er ook iets mee 

gedaan? Kees Sluis schetst de geschiedenis daarvan vanaf 1969, een tijd dat de diaconale taken van 

de Kerken voor een belangrijk deel door maatschappelijke instanties zijn overgenomen, bijvoorbeeld 

op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking. Diaconie komt in de 

Dominicus maar heel langzaam op gang. 

Een eerste diaconaal initiatief is in 1969 het eerste Open Huis met Kerstmis. Er is sprake van een bont 

gekleurd gezelschap, er is geen sprake van bekeringsdrang. Maar, het is slechts één keer per jaar. In 

1975 geeft Karl Derksen geeft de aanzet voor een Politiek Beraad. Hij zorgt ervoor dat de Dominicus 

zich aansluit bij de Basisbeweging Nederland. Bezinning en actie moeten meer samengaan en 

‘liturgie moet een weerspiegeling zijn van wat in de gemeente leeft’. Dat laatste is zeker nog niet het 

geval: ‘het Liturgisch Team vreest dat de diensten het karakter van leerhuis zouden verliezen’. 

Eind jaren zeventig krijgt de solidariteit een stevigere plaats: de komst van de Beleidsraad en het feit 

dat er een vaste groep bezoekers is maakt het gemakkelijker tot actiegroepen te komen. Er is actie 

rond de Kernwapendiscussie, er is kerkasiel voor buitenlandse gastarbeiders, er ontstaat een vaste 

band met Nicaragua in de WEBAM en in 1987 komt er een Wereldwinkel. 

In 1992 wordt een diaconaatsgroep opgericht. Aanvankelijk is het vooral de koepel van reeds 

bestaande groepen. In 2004 gaat de groep zich richten op diaconaal werk buiten de Dominicus: 

taallessen aan uitgeprocedeerde asielzoekers, wakes bij de Bijlmerbajes en bij Schiphol. Van de 

laatste jaren is het project in de Veertigdagentijd. Dat laatste project laat zien, dat vooral gerichte, 

kortlopende projecten goed aanslaan. Dat zou een weg kunnen zijn om op verder te gaan.  

Maar het allerbelangrijkste voor de toekomst is een grotere samenhang in het gemeentebeleid ten 

aanzien van diaconaat. Liturgie, pastoraat en diaconaat zouden veel meer samenwerking en 

samenhang moeten vertonen. 

1. Is diaconaat een geschikt woord en wat bedoelen we daar dan mee? 

2. Er lijkt een spanning te bestaan tussen diaconie en liturgie. Pagina 66: ‘De liturgie moet een 

weerspiegeling zijn van wat in de gemeente leeft’. En pagina 72: ‘Bij de Werkgroep Diaconaat bestaat 

wel eens het gevoel dat het Liturgisch team het als ‘een verrassing ‘ ziet wat het ons wekelijks 

voorschotelt en dat de kerkgangers alleen achteraf kunnen evalueren en reageren’. Hoe zit het met 

de verhouding tussen diaconie en liturgie? 

3. Wat kunnen kerken überhaupt op diaconaal gebied? Hoe ziet de diaconale taak van kerken 

er in onze tijd uit? Gegeven het feit dat de kerken kleiner worden en de kerkbetrokkenen ouder en 

dat de problematiek nogal eens ingewikkelder is. Eind 19e en begin 20e eeuw hebben kerken veel 

bijgedragen aan de ontwikkeling van onderwijs en gezondheidszorg, totdat deze taken door de 

samenleving werden overgenomen. In de jaren 60 en 70 geldt misschien hetzelfde voor 

ontwikkelingshulp en werken in de Derde Wereld. Welke uitdagingen liggen er nu voor de kerken? En 

wat zou een gemeente kunnen doen? 

 


