
De signatuur van Kees van Kordelaar onder het schilderij van Súdwest Fryslân 

Midden in corona+jd nam de eerste diaconale opbouwwerker van Fryslân, Kees van Kordelaar, 
afscheid van Solidair Friesland. Echt afscheid nemen kon toen niet. Recent kon het een beetje, in ieder 
geval met het team van Solidair Friesland en met voorziDer Loek Punt. Wij, en vooral de mensen in 
armoede en de vrijwilligers in de projecten, zijn Kees veel dank verschuldigd. Kees zet zijn 
werkzaamheden overigens gewoon voort als eerste diaconale opbouwwerker, in opdracht van de PCI’s 
van de Sint Antoniusparochie en de Zalige Titus Brandsma Parochie. Daarmee is tevens een trend 
gezet, die ook andere kerken heeP geïnspireerd. Teamleider Jan Bosman sprak Kees Kordelaar het 
dankwoord uit. 

Op 1 februari 2012 begon Kees van Kordelaar bij Solidair Friesland. 
Een nieuwe baan voor Kees. Én een nieuwe func>e voor Solidair Friesland. Al vele jaren probeert 
Solidair Friesland parochies en PCI’s dichter tot elkaar te brengen en mee te geven dat de kerk een 
opdracht in de wereld heeH. Een bijzondere opdracht: om er vooral te zijn voor de meest kwetsbare 
mensen. dichtbij en ver weg, en voor het werken aan sociale rechtvaardigheid. 
De rond ca. 2010-2012 fuserende parochies van Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum zagen 
het. Zij zagen de noodzaak van het aanstellen van een werker om de vrijwilligers en bestuurders van 
de kerken te helpen deze opdracht waar te maken. Een diaconale gemeenschap zijn, waar alle 
geledingen vanuit hun eigen posi>e aan zouden bijdragen. Daarbij professioneel ondersteund door 
een diaconale opbouwwerker. 
Op basis van een gedegen analyse – van onderaf uiteraard – en een beleidsplan voor de komende 5 
jaren werd een ac>veringsproject gestart en werd een func>e ontwikkeld : 
‘’Solidair Friesland begeleidt een ac>veringsproject om de diaconale betrokkenheid van de R.K. 
parochies van Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum te vergroten. Er is een 
meerjarenbeleidsplan voor diaconie ontwikkeld. Speerpunten daarvan zijn: 
- versterking van samenwerking van de parochies bij ac>viteiten op diaconaal terrein; 
- versterking van diaconale samenwerking met andere kerken en maatschappelijke organisa>es en 
overheden; 
- gerichte aandacht voor armoede en andere thema’s en doelgroepen.’’ 
En wat kwam die werker dan doen? 
‘’In samenwerking met de parochiële diaconale verbanden van de kerken gestalte geven aan de 
sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de geloofsgemeenschappen voor de 
samenleving van vandaag: aanwezig en ac>ef zijn waar nood is en samen met anderen helpen deze 
te voorkomen en misstanden op te heffen.’’ 
Grote woorden, torenhoge ambi>es. 
En toen kwam Kees. Uit ca. 60 sollicitanten werd Kees van Kordelaar gekozen en voorgesteld als de 
eerste diaconaal opbouwwerker in Fryslân. In het hele bisdom zelfs.  En Kees maakte de woorden en 
ambi>es waar. Al snel werd gesproken van het wonder van Bolsward! 
De opdracht en de taakomschrijving werden door Kees concreet gemaakt met plannen. En wat is er 
sindsdien een hoop gebeurd. Een kleurrijke waaier, een palet, neen een compleet schilderij van 
projecten en ac>viteiten ze`e Kees in deze 8 jaren op. 
Na Bolsward, Makkum, Workum en Witmarsum breidde de func>e zich uit naar Sneek, Roodhuis, 
Blauwhuis en Heeg. Ongeveer de hele gemeente Súdwest Fryslân dus. 
En overal zet Kees zijn handtekening op dit enorme schilderij. We kennen allemaal de Kledingbus en 
de Loodsboot. Dat zijn de kroonjuwelen, in ieder geval naar buiten toe. Maar er ligt nog veel meer in 
de schatkist van dik 8 jaar diaconaal opbouwwerk vanuit de parochies Titus Brandsma en Antonius.  
Ik denk ook aan: het tuinproject, het repaircafé, Budgetmaatjes, M25-werk met jongeren, ac>viteiten 
met asielzoekers, de kook- en eetclub in Witmarsum, De Loodsboot, Mar>nushof, de kanskaarten. 



De deelwinkel in Makkum, het oprichten van diaconale plahorms, eerst in Bolsward en nu ook in 
Sneek. En dan de maal>jdprojecten.  Kees werd door de week thuis aan tafel nogal eens gemist. Hij 
kwam, als vegetariër zondags het vlees niet snijden, maar hij was er dán in ieder geval wel! 
Tenminste, dat hoop ik. En wie weet kom ik nog eens bij Kees aan tafel ik nog ben en wegsukkel in 
eenzaamheid. Want dan is Kees natuurlijk nog steeds ac>ef. 
Kees komt een paar mensenlevens te kort om mensen bij elkaar te brengen en hun gaven en levens 
te delen. En er is nog zoveel meer. En veel werk gebeurt achter de schermen, in s>lte, niet voor de 
bühne. Wat wel duidelijk is: Kees staat er midden in. Niet boven of onder, maar naast de mensen in 
nood en naast de vrijwilligers. In de modder, in de keuken, als verhuizer als het moet. 
En steeds meer vervaagt het onderscheid tussen hulpvragers en vrijwilligers. 
We zijn allereerst allemaal mensen. Mensen voor mensen. 
Kees haat de hokjes, de e>ketjes en de akor>ngen. Zelfs de term doelgroepen moesten wij achter 
ons laten. We zijn alleen maar mensen. Het beleidsplan van Solidair Friesland heeH de >tel Mensen 
voor Mensen zeker ook aan de inbreng en de visie van Kees te danken.  
Kees zorgt ook al>jd voor wat gezonde deining aan boord, en hanteert daarbij vaak de dialec>sche 
benadering. Dat helpt om zaken scherper te krijgen. Meestal kwamen we daar ook verder mee. Het 
lukte ook wel eens niet. Het schuurde af en toe wel eens een beetje. Maar we pakten al>jd de draad 
weer op. 
Daarmee ben ik – denk ik - wel bij de meest gehoorde uitspraak van Kees beland: 
Diaconie moet schuren. Het hele leven moet een beetje schuren. Vooral bij de machthebbers, de 
rijken, de beslissers en degenen die denken te weten hoe het zit. En uit een verslag van een discussie 
in de beleidsgroep over het verschil tussen een diaconaal opbouwerker en een ‘gewone’ 
hulpverlener: ‘’Belangrijk is dat je je onamankelijkheid bewaakt. Je bent niet van de gemeente of van 
een organisa>e. je komt als persoon.  En over de presen>e vanuit zijn katholieke geloofsovertuiging: 
‘Je bent er in de katholieke zichtbaarheid, in de manier waarop je er bent. Vergelijk het met het werk 
van religieuzen: je kunt er echt voor gaan. Zij worden ook vaak herkend aan de manier waarop ze 
anderen tegemoet treden. Je bent niet gebonden aan doelen en regels. Je hoef alleen maar te doen 
wat nodig is: naast de ander staan. Ga er op af. Alleen dat al. De meesten lopen er om heen. Jij niet.” 
De verhouding van de overheid met de diaconie is voor Kees nog steeds een spannende. De overheid 
is vaak een van de oorzaken van de problemen. O.a. al in de manier waarop zij mensen bejegent. 
Maar aan de andere kant werd ook wel geopperd dat leden van gebiedsteams in de Kledingbus 
spreekuur konden houden. 
Het blijH schuren….. en helemaal gladjes wordt het nooit in de wereld van de diaconie. 
Gelukkig maar misschien……er gebeurt tenminste iets. Wat daarbij niet vergeten mag worden in de 
Stem in het gebeuren. 
Wie is de roepende? Is er een roepende? Die was er en naar die stem werd geluisterd. 
Zou je niet eens even een pas op de plaats maken? Vroegen velen in de omgeving van Kees hem wel 
eens. Tijd voor jezelf, voor reflec>e, verdieping. Die vraag kwam niet echt binnen, maar de Stem 
achter die vaag werd steeds luider hoorbaar. Kees, waar blijf je, ik heb je nodig, zei de Allerhoogste. 
Zo ongeveer moet het gegaan zijn. En daartegen kon zelfs Kees geen weerstand bieden. 
Kees koos daarvoor zijn eigen route en pakte de studie theologie op, later gevolgd door de 
diakenopleiding. 
De theologie opleiding is nu klaar. En dat maakte de weg vrij voor een volgende fase. Je bent zo goed 
als je laatste succes, zegt Kees vaak. Al>jd maar weer door. En daarin past ook deze stap. Van Solidair 
Friesland naar de officiële RK Kerk. Acht jaar lang maatschappelijk ac>veringswerk als diaconaal 
opbouwwerker. Nu als pastor met een opdracht voor diaconaal opbouwwerk. 
Wij, en met ons vele mensen aan de rand van de maatschappij, en vele vrijwilligers in de projecten 
zijn jouw dankbaar voor alle prach>ge projecten. 
Nu ben je van ons los – en mag je hetzelfde werk voortze`en in dienst van de kerk. 
Maar eigenlijk blijf je – zoals ik je ken – in dienst van de mensen aan de rand van de samenleving. 



Zij zijn jouw kompas geweest en zullen jou de rich>ng blijven aangeven. Dit alles uiteraard onder het 
warmhar>g toezicht van uiteindelijke de grote Rich>nggever zelf. We zien uit naar je volgende 
project!!!! 
En we blijven elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken. De voorbereiding van de Zie – de – 
mens – dag in Sneek is al in volle gang. En daarnaast in de Arme Kant van Fryslân en in het 
oecumenisch overleg van diaconale werkers. 
We gaan door. We blijven schuren en polijsten. En dan komt er soms een mooi schilderij tevoorschijn. 
Want bij een afscheid hoort een cadeau. Maar wat…..een paar boekenbonnen is wel erg saai. Een 
restaurantbon, om eindelijk eens met zijn gezin te kunnen eten? Die geeH hij aan de eerste de beste 
sloeber die hij tegenkomt. Iets anders? We kwamen er uit. Het werd een echte Julia. 

Kees namens je collega’s, bestuursleden, leden van de beleidsgroep en vele vele mensen uit de 
projecten een groot compliment en heel veel dank voor wat je hebt gedaan voor de mensen aan de 
rand en voor ons als organisa>e. 
Ga door, 
Blijf omzien naar de achterblijvers. 
Blijf schuren in de voorhoede. 
Heel veel succes en Gods zegen voor alle warmhar>ge werken die je nog zult scheppen. 
Dankjewel Kees,, 

Jan Bosman  

Dankwoord van Kees van Kordelaar 

Afscheid nemen bestaat niet 

Het is een cliché maar dat is het dan ook niet voor niets. Weliswaar heb ik na acht jaar afscheid 
genomen van Solidair Friesland als diaconaal opbouwwerker, maar we blijven, daar ik inhoudelijk 
hetzelfde werk blijf doen echter nu in dienst van de Zalige Titus Brandsma parochie en de Antonius 
van Padua parochie, elkaar natuurlijk (en gelukkig maar!) nog wel tegenkomen. Maar toch is er ook 
een afscheid. Het afsluiten van een periode van ruim acht jaar. Ik ben Solidair Friesland zeer 
erkentelijk voor de kans die ik heb gekregen om mijn passie mensen met elkaar te verbinden en iets 
te kunnen betekenen - hoe bescheiden ook - voor mensen die zich in een kwetsbare posi>e bevinden 
invulling heb kunnen geven. Het was voor Solidair, voor de parochies en voor mij ruim acht jaar 
geleden een avontuur waarvan we op voorhand niet wisten waar het zou eindigen. Het feit dat het 
niet geëindigd is zegt iets over het succes en de impact die het diaconaal opbouwwerk heeH gehad 
en nog steeds heeH. Zonder de inzet, ondersteuning en lef van Solidair Friesland was dit zeker 
allemaal niet tot stand gekomen. Ik bedank, en met mij de vele mensen die een stukje op weg zijn 
geholpen en de vele vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt, Solidair Friesland daar zeer voor. Ik 
hoop dat we elkaar blijven vinden als het gaat om de stem van de kwetsbare medemens een geluid te 
geven en een bijdrage te leveren aan het een stukje zichtbaar(der) maken van Gods Koninkrijk op 
aarde.  

Vrede en alle goeds, 

Kees van Kordelaar


