
“D iaconaat is een onmisbaar 
deel van het kerkelijk leven. 
Je mist kansen, als je daar 
geen jongeren bij betrekt. 
De  jeugd is essentieel voor 

de toekomst van onze kerk. ” Aan het woord 
is Andries Lichtendonk, sinds twee jaar 
diaken in de hervormde gemeente van 
Putten. ‘Diaconaat en jongeren’ is er een  
onderdeel van het beleidsplan. “In onze 
gemeente zijn veel jongeren. Elk jaar 
bezoeken wij als diaconie onze catechese-
groepen. Zodra je daar vertelt wat je doet 
en waarom, groeit de interesse. Ik wist 
zelf ook niet wat de diaconie deed. Totdat 
ik actief werd in mentorcatechese en er 
een diaken langskwam. Toen pas hoorde 
ik dat de kerk een appartementje bezit 
voor mensen die dringend huisvesting 
nodig hebben.”

Ook Martin de Groot, zelfstandig jeugd-
werkadviseur, pleit voor betrokkenheid 
van jongeren bij diaconaat. “Diaconaat is 
onderdeel van het kerk zijn, dat willen we 
meegeven aan jongeren. Ik zou er zelf geen 
stempeltje ‘jeugddiaconaat’ op leggen. Het 
is: vanuit ons christelijk geloof jongeren 
leren om te zien naar medemensen.” 

Past diaconaat juist wel of juist 

niet bij hun belevingswereld?

“Juist wel”, zegt Wessel Nijholt van Jong 
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van 
de Protestantse Kerk, voorheen JOP.  
“Jongeren zijn sterk bezig met hun 
identiteit, met wie zij zijn en welke rol 
geloof in hun leven speelt. Het is voor 
hen belangrijk om daar handen en voeten 
aan te geven. Je test er je geloof mee. Is 
geloof vooral voor de zondag? Of blijft 
het overeind in het gewone leven? En hoe 
dan? Jongeren zijn volop bezig met grote 
thema’s als vluchtelingen, klimaatcrisis, 
racisme. Zij lopen voorop in protestmarsen. 
Laat hen zelf ervaren wat ze voor anderen 
kunnen betekenen. Je mening geven, mee-
doen, dat past in deze tijd.”

Entree

Elk nummer van Diakonia heeft een thema. 

Entree is een introductie op dit thema.

Diaconaat en jongeren: 

drie deskundigen over waarom en hoe

Leren wat 
omzien is

Diaconaat hoort bij de christelijke 

geloofsgemeenschap. In de 

ideale kerk is ieder gemeentelid 

van het belang ervan doordrongen. 

Daar horen ook jongeren bij. 

“Laat ze ontdekken hoe ze 

anderen kunnen helpen.”
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De drie mannen zijn het roerend met elkaar eens: het is 
de taak van elke gemeente om jongeren te betrekken bij 
het diaconale werk. Dat mag niet ontbreken. Hoe je dat 
organisatorisch regelt, met of zonder jeugddiaken? Dat is 
van minder groot belang, vinden ze. Hoofdzaak is dat de 
gemeente actief zoekt naar waar diaconaat en jongeren 
elkaar raken. 

hoe betrekt een gemeente jongeren  

bij het diaconale werk?

Lichtendonk: “Wij hebben geen officiële jeugddiaken.  
Als diaken heb ik jongeren als aandachtsgebied. Vanuit de  
diaconie gaven wij 25 euro aan groepjes binnen de catechese.  
Wij vroegen om dat in onderling overleg en naar eigen inzicht 
te besteden aan goede doelen. Alles mocht. Bedreigde apen, 
omdat je van dieren houdt. Het KWF omdat oma overleed 
aan kanker.”

Tekst: Kees Posthumus Beeld: Jedi Noordegraaf

Nijholt: “Hier bij Jong Protestant sluiten wij aan bij waar 
jongeren mee bezig zijn. Aanknopingspunten genoeg, het hoeft 
allemaal niet zo ingewikkeld. Ga op bezoek bij een aanloop-
huis, breng ze in contact met dakloze jongeren. Wij ontwik-
kelden daar een programma voor. Laat ze ontdekken hoe zij 
met hun talenten, kennis en inzet anderen kunnen helpen.”

De Groot: “Organiseer ontmoetingen. Ik geef hier in Gouda 
in mijn gemeente catechese. Een vriendin van mij werkte in  
een Rotterdamse achterstandswijk. Tieners uit onze gemeente 
gingen op bezoek bij haar tienermeidengroep. Dat had een 
enorme impact. Over en weer heersten enorme vooroordelen. 
Die werden ontkracht toen ze elkaar ontmoetten.”

wanneer lukt het en wanneer niet?

De Groot: “Laat jongeren zelf activiteiten bedenken. Op 
Dankdag werd er in mijn gemeente actie gevoerd voor de 
Voedselbank. Een achttienjarige jongen uit de 16-plusgroep 
zei: ‘Dit vind ik een goede actie, daar hebben mensen wat aan. 
Dat zou veel meer moeten gebeuren. Eigenlijk zouden wij 
langs de deuren moeten gaan.’ De week daarop gingen we, 
zonder veel voorbereiding, met een paar auto’s langs de 
deuren. De diakenen hadden niet gedacht aan de 16-plusgroep. 
Die groep bedacht zelf: wat kunnen wij betekenen?” 

Nijholt: “Wat niet werkt: vertellen wat ze moeten doen. 
Laat ze zelf bedenken wat ze kunnen en willen doen. En ga 
aan de slag. Zijn er jongeren die graag koken? Laat ze koken 
voor de soepbus. Hou het lokaal, dichtbij huis.”

wat kun je doen als er weinig jongeren zijn?

De Jong: “Hoe weinig jeugd je in je gemeente ook hebt, 
blijf in contact en trek samen op. Misschien kun je geen 
jeugddienst organiseren. Kijk dan samen online naar een 
jeugddienst van een andere gemeente of ga erheen. Diaconale 
projecten overschrijden vaak de grenzen van gemeenten. Dat 
biedt kansen om samen te werken met jongeren uit andere 
gemeenten. Of zoek samenwerking met scholen.” 

Aan de slag met jongeren  
en diaconaat? Op pagina 12  
staan vijf praktische tips.

Thema:  
diaconaat en 

jongeren

7


