Smaakmakers
In deze rubriek
maakt u kennis
met inspirerende
diaconale initiatieven.
Bent u ook betrokken
bij een smaakmakend
diaconaal project?
Geef dat dan door
via diakonia@
kerkinactie.nl.

Diaconaat in het dorpshuis
van Gasselternijveen

“De Huiskamer
is één van mijn
weinige uitjes”
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Thema:
Kleine
diaconie
“Als je terug kon in de tijd, naar welk
moment zou je dan gaan?” Zo’n vijftien
ouderen spelen het gezelschapsspel
Kletspot in het dorpshuis van het Drentse
Gasselternijveen. Drie keer per week
komen ze bij elkaar in ‘De Huiskamer’.

E

én van hen is de 86-jarige mevrouw Dussel. “In
2016 is mijn man overleden”, vertelt ze. “Ik had
lang voor hem gezorgd en viel in een gat. De
Huiskamer geeft afleiding, ik vind het er hartstikke
leuk.” Na de Kletspot gaat de groep gymmen in
een andere ruimte van het dorpshuis. En dan is er aan het
eind van de ochtend nog een warme maaltijd. Vandaag
staat er zuurkool met worst op het menu. “Ook fijn”, vindt
mevrouw Dussel, “nu hoef ik zelf niet te koken. En samen
eten is natuurlijk veel gezelliger dan alleen.”

Kwetsbare inwoners
De Huiskamer bestaat sinds een jaar of drie en is één van
de initiatieven van de dorpscoöperatie in Gasselternijveen.
Deze coöperatie werd opgericht toen er door een herindeling
van gemeenten steeds meer voorzieningen uit Gasselternijveen dreigden te verdwijnen. Uit allerlei geledingen,
waaronder de kerk, sloegen mensen de handen ineen. De
coöperatie zorgde ervoor dat de supermarkt bleef en dat
er glasvezel kwam, maar zeker zo belangrijk: ze voorkwam
dat de kwetsbare inwoners van Gasselternijveen in de kou
kwamen te staan. De coöperatie richtte bijvoorbeeld Het
Dorpsloket op.
Jan Willem Koops (69), één van de oprichters van de
dorpscoöperatie én vrijwilliger, legt uit wat dat is: “Bij Het
Dorpsloket kunnen mensen met ál hun vragen terecht.
Bijvoorbeeld over klusjes die ze zelf niet meer kunnen doen,
over computergebruik, over het invullen van formulieren.
Maar het kunnen ook grotere vragen zijn, die bijvoorbeeld
te maken hebben met ziekte of eenzaamheid. Er zijn zestig
vrijwilligers om een beroep op te kunnen doen. En bij serieuze
zaken verwijzen we door naar instanties.”
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Luisterend oor
En dan is er De Huiskamer: op dinsdag-,
woensdag- en donderdagochtend een
ontmoetingsplek voor de 80-plussers
uit Gasselternijveen en omgeving. In De
Huiskamer kunnen zij gezellig kletsen en
er worden diverse activiteiten aangeboden.
Die worden voor een deel geleid door een
professionele kracht die de burgerlijke
gemeente betaalt. Uiteraard doen er ook
vrijwilligers mee. Voor de 87-jarige meneer
Wilms is De Huiskamer een uitkomst. Hij
komt er alle drie de dagen, samen met zijn
vrouw die sinds een aantal jaren dement
is en voor wie hij zorgt. “Ik ben erg aan
huis gebonden, mijn leven is niet meer
zo afwisselend”, zegt hij. “We wonen hier
vlakbij. De Huiskamer is één van mijn
weinige uitjes.”
Jan Willem Koops, lid van de Protestantse
Gemeente van Gasselternijveen: “De Huiskamer is meer dan een kop koffie, een
spelletje en een warme maaltijd. We bieden
ook een luisterend oor. We horen soms
schrijnende verhalen over bijvoorbeeld
ziekte of armoede. Omdat de mensen ons
kennen, doen ze hun verhaal makkelijker
bij ons dan bij een officiële instantie. Als
het nodig is, verwijzen wij daar overigens
wel naar door. Het is diaconaat in de
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simpelste vorm. Wat vroeger de diaconie
deed, doet nu de dorpscoöperatie.”

Korte lijnen
Het bijzondere van Gasselternijveen is
dat veel voorzieningen een plek hebben in
hetzelfde dorpshuis, dat officieel dan ook
‘multifunctioneel centrum’ heet. Er zit een
basisschool in, een kinderopvang, maar ook
diverse sociale instanties hebben er hun
kantoor. “Ontzettend leuk en praktisch”,
zegt Jan Willem. “De lijnen zijn kort. Als
er een oudere van De Huiskamer jarig is,
komt de school zingen. Met Sinterklaas
maakten ze over en weer cadeautjes voor
elkaar. Als we een probleem signaleren,
kunnen we meteen even bij een instantie binnenlopen. En in de kelder van het
gebouw zit de Historische Kring. Die
organiseren dit jaar een groot project
rond 75 jaar bevrijding. En waar kun je dan
beter je informatie vandaan halen dan in
De Huiskamer? Bijna iedereen daar heeft
de oorlog nog meegemaakt.”
Als de zuurkool op is, trekken de
bezoekers van De Huiskamer hun jas aan.
Jan Willem rijdt een grote, witte bus voor
en helpt de mensen instappen. De rollators
gaan achterin. Daarna brengt hij hen één
voor één thuis.

Tips om samen te werken

1. 	Een kleine diaconie, waardoor u niet

2.
3.
4.
5.

meer alles ‘alleen’ kunt doen? Kijk hoe
u met anderen in uw dorp de krachten
kunt bundelen en samen kunt werken.
Kijk eens op kerkinactie.nl/noodfonds
en diaconaleplatforms.nl.
	Is een noodfonds, platform of coöperatie
geen optie? Betrek evengoed dorps
genoten, politiek en (sociale) instanties
bij uw plannen.
	
Onderzoek op welke vragen of problemen
u kunt inspelen. Een duidelijk probleem
in Gasselternijveen is de vergrijzing. Veel
voorzieningen van de dorpscoöperatie
zijn daarop gericht.
	Begin klein. Wees blij met kleine stapjes
en neem de tijd om uw initiatief eventueel
te laten groeien.
	Een huiskamer opzetten? Kijk op
protestantsekerk.nl/kerk-in-de-buurt
en download de gids ‘Huiskamer in de buurt’.

Op de cover van dit nummer van Diakonia ziet u
Jan Willem Koops, mede-oprichter van de dorpscoöperatie in Gasselternijveen.
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