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Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. (Mt 20,28) 

Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik dorst had, gaven jullie mij te 
drinken. Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij in huis. Toen ik naakt was, gaven 
jullie mij kleren. Toen ik ziek was, zochten jullie mij op. Toen ik gevangen was, kwamen 
jullie naar mij toe.’ (Mt 25,35-36) 

Als de kerk niet dient, dient ze tot niets. (Jacques Gaillot) 

------------------ 

Het woord diaconie komt uit het Grieks en betekent bediening, dienst, hulp. 
Diaconie is niet los te denken van barmhartigheid en gerechtigheid. 
Diaconie is de plek waar woord en daad, inspiratie en actie elkaar vinden.  
De plaats waar geloofsovertuiging handen en voeten mag krijgen. 

---------------- 

Roos Maes, van 1976 tot 1991 pastor aan de Universitaire parochie van de K.U. Leuven, later 
stafmedewerkster bij Broederlijk Delen, pastor in het woon- en zorgcentrum Sint-Bernardus in 
Bertem, pastor in de KAV … op een studiedag in Leuven 

De mensheid dienen (diaconie): dat is meer dan hulp bieden aan wie het nodig heeft.  
Het is netwerken van verbinding maken waarin de noden van de gemeenschap én van de 
wereld samen gedragen worden. (cfr. De Handelingen van de Apostelen) 

Dat is ook samen zoeken welke de noden zijn van de hedendaagse mens, en op welke 
manier de geloofsgemeenschap daarbij aanwezig kan/moet zijn.  

Zoeken naar specifieke noden vandaag bv. in het overaanbod aan diensten, 
regelgevingen en instellingen dreigen mensen die sowieso minder mogelijkheden 
hebben, nog maar eens uit de boot te vallen.  

Materiële armoede is sowieso onaanvaardbaar (des te meer in een 
welvaartmaatschappij), maar de geestelijke armoede in de vorm van alleen-zijn, 
eenzaamheid, uitzichtloos bestaan … is misschien wel dé grootste vorm van 
armoede in ons deel van de wereld.  

En ligt hier niet bij uitstek de roeping van de kerk …  
Een opdracht bij uitstek voor een geloofsgemeenschap.  
Betekent religie nu juist niet ‘verbinden’…? 
 
----------------------- 

Edwin De Cleyn, schepen Berchem o.a. voor seniorenwerking, oktober 2016 

In stadsdistrict Berchem zorgen we voor veel activiteiten en ondersteuning van 
verenigingen, daarnaast een bezoek van b-post van alleenwonende 80plussers in de meest 
vergrijsde wijk, en geloven we in de kracht van koffie. Bij alles, na een toneelvoorstelling, 
muziekstuk, maar ook op de markt en bij een parkfestival gaan we staan met gratis koffie, 
en praten we. Mensen leren zo elkaar kennen. Werkt niet altijd, maar een eerste stap. Voor 
wie moeilijk buiten komt, hebben we fietstaxi's, telefoonster en warme buurt (ziekenzorg 
CM en zorgbedrijf werken hiervoor met ons samen). Dan nog ... nood blijft groot. 

https://disqus.com/by/edwindecleyn/

