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Het diaconaal centrum van de protestantse gemeente 
in Nijmegen is voortaan ‘Huis van Compassie’. ‘Er 
gebeuren al mooie dingen’, vertelt coördinator Pieter 
Poels enthousiast. ‘Mensen die elkaar anders nooit 
zouden treffen, zien elkaar in de ogen.’

‘Compassie’ is het verbindende woord. 
‘Een mooie moderne vertaalslag voor 
bijbelse begrippen als barmhartigheid 
en gerechtigheid’, meent diaconaal  
predikant Paul Oosterhoff. Protestants 
Nijmegen trekt meer dan ooit samen op 
met ‘een bredere groep van mensen van 
goede wil die in de stad willen werken 
aan vrede en gerechtigheid voor kwets-
bare mensen’. Het Huis van Compassie 
is daarvoor de uitvalsbasis.

niets is binnenkerkelijk
Oosterhoff, die zelf voor ruim 600 per-
sonen veel tijd steekt in het spreekuur 
sociale zorg: ‘Onze diaconie heeft, daar-
toe geïnspireerd vanuit bijbelse noties, 
een traditie van vier eeuwen in omzien 
naar mensen in nood. Protestanten 
hebben echter niet het alleenrecht op 
barmhartigheid en gerechtigheid. Overal 
om ons heen zetten anderen, boeddhis-
ten, humanisten, zich vanuit hun inspi-
ratiebronnen evenzeer in voor daklozen, 

‘Huis van Compassie’ 
verbindt Nijmegenaren

uitgeprocedeerde vreemdelingen en 
mensen die in armoede of een sociaal 
isolement leven.’
Van die bondgenoten was Oosterhoff 
zich al bewust. ‘Niets van wat ik als dia-
conaal predikant doe is binnenkerkelijk, 
op af en toe voorgaan in een kerkdienst 
na. De lokale voedselbank, vluchtelingen-
werk, altijd was er al samenwerking met 
anderen die er willen zijn voor mensen 
aan de onderkant van de samenleving.’ 
Die gezamenlijkheid krijgt nu ook zicht-
baar gestalte in het Huis van Compassie.
Een verhuizing van de diaconie vanuit 
de Nijmeegse binnenstad naar een 
pand in het Willemskwartier bood nieuwe 
mogelijkheden. ‘We kregen er een grote 
zaal bij, die we nu voor activiteiten be-
nutten’, aldus Oosterhoff. ‘Vanuit dit 
gebouw kunnen we veel sterker een 
coördinerende rol vervullen voor de in-
zet voor kwetsbaren in Nijmegen.’ Het 
Huis van Compassie ontvangt voor de 
eerste jaren stimuleringssubsidies van 

landelijke fondsen, de diaconie draagt 
een vijfde bij. Het is de bedoeling dat 
het centrum vooral op vrijwilligerswerk 
en giften gaat draaien.

Handvest
Alle betrokken partijen vinden elkaar in 
het Handvest voor Compassie uit 2009, 
een initiatief van de Britse godsdienst-
wetenschapper Karen Armstrong, onder-
tekend door morele en spirituele wereld-
leiders als de Zuid-Afrikaanse bisschop 
Desmond Tutu, de Dalai Lama en rabbijn 
Awraham Soetendorp. ‘Het begrip 
compassie staat voor zich verbinden met 
de kwetsbaarste medemensen’, zegt 
Oosterhoff. ‘In nagenoeg alle religies  
en levensbeschouwingen is de gulden 
regel: Behandel je medemens in nood 
zoals je zelf behandeld zou willen wor-
den als je in die situatie zou verkeren. 
Het handvest vraagt iedereen op die 
basis een rechtvaardiger samenleving 
op te bouwen.’
‘Het is een hele kunst om compassie 
met concrete acties in je leven in prak-
tijk te brengen’, beseft de Nijmeegse 
predikant. ‘Er werkelijk zijn voor wie 
geen helper heeft, ga er maar aan 
staan. Als kerken in deze stad durven 
we er inhoudelijk wat van te zeggen 
omdat we daadwerkelijk met de poten 
in de modder staan, samen met ande-
ren. Het Huis van Compassie wil een 
podium zijn voor organisaties en initia-
tieven om er met elkaar verder over na 
te denken, nieuwe initiatieven te ont-
wikkelen en mensen te inspireren tot 
solidariteit en compassie in het gewone 
dagelijkse bestaan.’

Coördinator Pieter Poels en diaconaal predikant Paul Oosterhuis. Foto: Marieke Viergever
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Zelfbereide hapjes
Ontmoeting is een wezenlijk element van 
het Huis van Compassie. Oosterhoff en 
Poels: ‘Contacten kunnen leiden tot meer 
wederzijds begrip en respect. Mensen in 
goede doen maken niet op afstand wat 
geld over, ze spreken hier de kwetsbaren. 
Bij een maaltijd eten ze samen met  
cliënten van de voedselbank. Iemand 
die zwaar onder de medicijnen zit speelt 
op een open-microfoonavond op de  
piano een duet met een student.’
Coördinator Poels: ‘Dergelijke ontmoe-
tingen waren er voorheen amper. Wie 
kijkt nu eens een dakloze in de ogen? 
Wie heeft er met hem een gesprekje van 
een paar zinnen? Een uitgeprocedeerde 
asielzoeker ziet niet elke dag iemand uit 
een beschermde woonvorm. Mannen 
die tot voor kort nooit in de keuken 
stonden bakten rond Sinterklaas met 
hun budget-kookgroep speculaas voor 
de daklozen. Kwetsbaren kunnen hier 
ook wat voor anderen betekenen: ze  
fotograferen tijdens publieksactiviteiten 
of verspreiden folders. Vluchtelingen 
serveerden op het openingsfeest zelf-
bereide hapjes. Mensen met een smalle 
beurs die gebruik maken van de voedsel-
bank houden niet hun hand op, ze maken 
ook iets moois van de moestuin bij het 
Huis van Compassie. Zo proberen we 
steeds te verbinden door degenen voor 
wie we ons inzetten ook te betrekken 
bij activiteiten.’

Verbreding diaconale gedachte
Oosterhoff ziet het Huis van Compassie 
als ‘een verbreding van de kerkelijk- 

diaconale gedachte’. ‘Het evangelie 
vraagt onze inzet voor kwetsbaren. We 
doen dit niet om de kerk beter uit te laten 
komen, het gaat om de mens die onze 
hulp behoeft. Als anderen daarin vanuit 
hun inspiratie met ons mee willen doen, 
graag. Nijmegen is nog een redelijk so-
ciale stad, gezamenlijke inzet blijft nodig. 
Als je ziet hoe de landelijke politiek in 
korte tijd afbreekt wat aan solidariteit 
was opgebouwd. Individualisering is 
een sterke maatschappelijke tendens.’
‘Als het jou niet goed vergaat, heb je 
dat grotendeels aan je eigen gedrag te 
danken, wordt er vaak gedacht’, vult 
Poels aan. ‘Wanneer je mensen en hun 
verhaal leert kennen, blijkt echter vaak 
dat ze in de penarie zijn gekomen door-
dat ze ziek werden of hun baan kwijt-
raakten. Uitgeprocedeerde asielzoekers 
zijn niet vooral gelukzoekers. Steeds 
meer worden groepen mensen gemak-
kelijk weggezet. Door ontmoeting stel 
je vooroordelen bij, mogelijk verlies je 
ze zelfs.’

inspiratielunch
Het Huis van Compassie wordt een laag-
drempelig trefpunt voor vrijwilligers en 
activiteiten. Zelf organiseert het centrum 
debatten, congressen, film- en theater-
avonden en tentoonstellingen rondom 
het thema compassie. Zo waren er al 
bijeenkomsten over de positie van uit-
geprocedeerde asielzoekers en over 
verlieservaringen. Een nieuw idee is de 
inspiratielunch voor steeds een andere 
groep in Nijmegen: werkers in de zorg, 
managers in het bedrijfsleven, politici. 

Ook staat een ‘podiumgesprek’ op het 
programma over inspiratiebronnen in 
het leven. De werktitel: ‘Waar kom ik 
mijn bed voor uit?’

Jan kas
freelance journalist

Geen lint doorgeknipt

Een lint is er niet doorgeknipt bij de 
officiële opening van het Huis van 
Compassie eind oktober 2013. Karen 
Armstrong was hoogstpersoonlijk 
aanwezig om een knoop te maken van 
zeven linten in verschillende kleuren.
‘We willen niet scheiden in dit Huis 
van Compassie, maar verbinden’, 
legde Paul Oosterhoff vooraf uit. ‘De 
linten zijn een symbool van de veel-
kleurige samenleving van Nijmegen. 
Ze vertegenwoordigen verschillende 
groepen mensen in de stad: mensen 
aan de onderkant van de samenleving, 
maar ook mensen in betere persoon-
lijke en sociale omstandigheden, 
mensen van verschillende religieuze 
en ideologische bewegingen en de 
verschillende organisaties die samen-
werken. We voegen deze linten samen 
met een knoop. Niet te strak, zodat er 
niet voldoende ruimte om te ademen 
zou zijn, maar wel zodat ze echt ver-
bonden zijn.’ De knoop heeft een plaats 
gekregen in het Huis van Compassie 
als herinnering aan de opening.

Speculaas bakken voor de daklozen. Foto's: Marieke Viergever
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