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Corona en het diaconale werk
2020 zullen we ons blijven herinneren als het Corona jaar. Het jaar van de pandemie, met de
anderhalve meter-samenleving, eenzame ouderen in verpleeghuizen, jongeren in de knel,
ondernemers met financiële problemen, thuiswerken met werkbesprekingen online. Alle zekerheden
werden onzekerheden.
Ons motto is ‘Helpen wie geen helper heeft’, en ineens hadden andere groepen hulp nodig dan de
mensen die bij ons normaliter in beeld zijn. Onze dienende taak werd een stuk breder. We gingen dan
ook op zoek naar nieuwe mogelijkheden om hen te bereiken waarbij de inbreng van diaconaal
opbouwwerker Jennie Harmelink zeer welkom bleek. Direct na afkondiging van de eerste
coronamaatregelen hebben we een telefonische luister- en ondersteuningsdienst (het LOT) opgezet
voor heel Hoogland en Amersfoort-Noord. Naast diakenen gingen ook gemeenteleden meedraaien in
het belrooster, om beschikbaar te zijn voor medemensen in de knel. Het gebruik van de hulplijn was
echter (gelukkig?) niet noemenswaardig en na tien weken zijn we ermee opgehouden.
De diakenen van de PGHAN konden elkaar lange tijd alleen online spreken maar elkaar niet live
ontmoeten en inspireren. Ook het ondenkbare gebeurde: kerkdiensten met weinig en zelfs geheel
zonder kerkgangers, collecteren alleen nog bij de uitgang of met een speciale app, vieringen van het
Avondmaal vervielen, en ook ‘gewoon’ contact met gemeenteleden werd schaars.
Avondmaal thuis vieren werd mogelijk gemaakt door brood en wijn ter beschikking te stellen in
verzorgde tasjes (Brandpunt, De Inham).
Goed doen met geld
De wekelijkse diaconale collecte bijdragen vanuit de kerkdiensten in het Brandpunt, Veenkerk, Herberg
en de Inham vonden in 2020 mooie bestemmingen. Kledingbank, Cordaid Memisa, Clothing4U,
Voedselfocus, inloophuizen, Stichting Timon, Stichting Parentshouses, enzovoort.
De zeer beperkte kerkgang had een grote afname in collecte-opbrengsten kunnen veroorzaken. Dat
viel nog enigszins mee. In combinatie met de overstap van de ‘analoge’ collectezak naar de digitale
collecte app gingen (volgens voorlopige cijfers) de inkomsten uit collectes flink naar beneden. Dat
werd echter gelukkig meer dan goed gemaakt door een toename van inkomsten uit giften.
Ieder kwartaal stelt de diaconie financiële middelen beschikbaar voor kleinschalige initiatieven; lokale
en internationale doelen die wel een duwtje kunnen gebruiken. In 2020 ging het om 6 doelen in en om
Amersfoort. Verder een dorpje op Bali dat aan de slag is met verbetering van de gezondheidszorg, en
andere projecten in Kenia, Papua, Lesbos en de Filippijnen. Mensen die zich persoonlijk inzetten voor
een dergelijk doel, maar ook andere gemeenteleden kunnen een doel bij de diaconie onder de
aandacht brengen.
Ondanks de enorme impact van de coronapandemie zijn toch bijna alle materiële vormen van hulp
doorgegaan op het zelfde niveau.
In de loop van het jaar groeide onze indruk, dat de economische gevolgen van de coronamaatregelen
kunnen leiden tot een grote nieuwe hulpvraag in de komende tijd.
Armoede, dak- en thuisloze mensen, eenoudergezinnen
Vakantiegeld Delen werd wederom een mooi succes. Met een opbrengst (Amersfoort breed) van €
82.000,-- konden veel ouders en kinderen worden verrast met een financiële bijdrage voor een
weekend weg of een dagje uit.
In Vathorst is onder leiding van de diaconaal opbouwwerker begonnen om iets te doen tegen de
armoede in de wijk. Diverse kerken startten een Recycle Sint: door ruilen van speelgoed en andere

leuke dingen, samen een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Corona maakte een aangepaste aanpak
noodzakelijk, maar toch leverden al een beduidend aantal gezinnen speelgoed in dat bij 15 gezinnen
welkom was voor een extra blije Sinterklaasviering en een tweede gebruik.
Ouderen, eenzaamheid, zieken, gehandicapten
De Kerstpakketten-actie ging dit jaar volledig anders: dit jaar kregen de ontvangers een klein tasje met
een kaart met geldbedrag dat naar eigen inzicht kon worden besteed bij de supermarkt. Ook zat er
Fairtrade chocola in, thee en zeepjes uit de Wereldwinkel in Spakenburg. Zo werd het toch een leuk
kerstgeschenk. Voor ons geen inzameling van levensmiddelen, lekkernijen en toiletartikelen.
Gemeenteleden hoefden er niet mee te sjouwen en het bespaarde veel logistieke organisatie. Dit jaar
dachten we bij het uitdelen van de tasjes ook aan plaatselijke middenstanders die wel een hart onder
de riem konden gebruiken.
Ook met tijd en aandacht wordt er ondersteuning verleend. Zo zijn er dit jaar ondanks corona zelfs
zeven groepjes van drie vrijwilligers op pad gegaan voor de stichting Present. Kleinere groepjes dan
normaal en met mondkapjes op, maar toch hebben ze weer de nodige woonkamers opgeknapt en
achterstallig tuinonderhoud verricht. Zichtbare resultaten met de nodige blije en dankbare gezichten
als toegift!
Met de volgende acties werd de samenwerking met de andere kerken in Hoogland en Amersfoort
Noord gezocht. De Actie Zonnestraal (in samenwerking met De Lichtkring) stelt mensen in staat om
met een tegoedbon van de diaconie wat lekkers te bestellen bij plaatselijke middenstanders, en
daarmee in de stille vakantietijd een ander te verrassen met een gezellig uitstapje en ontmoeting. Dit
jaar meer nodig dan ooit; het gebeurde 121 keer.
Tijdens de acties Licht op Nieuwland (samen met de Boogkerk) en Lichtpuntjes (met de Martinuskerk)
boden we in de kersttijd een mooie stand aan waar men een lichtje kon aansteken om daarmee even
stil te staan bij het afgelopen jaar.
Jongeren
Het Amersfoortse initiatief Sociale Gasten biedt sociaal vrijwilligerswerk voor jongeren. Ze werden
door ons gesteund met een gift.
De diaconieën van de PGA en PG-HAN hebben afgesproken, te gaan starten met een platform voor het
jongerendiaconaat.
Duurzaamheid
Ons streven naar verduurzaming van diaconale activiteiten kwam tot uiting in de genoemde Recycle
Sint en de Fairtrade attenties in de kerstpakketjes.
De ZWO/MOV activiteiten in de veertigdagen tijd met aandacht voor de Derde Wereld werden kort na
de start stilgelegd door de corona. Op dat moment hadden nog maar enkele wandelingen en één
sobere maaltijd plaatsgevonden, die overigens net als altijd goed bezocht en gewaardeerd werden.
Diverse activiteiten van het project Ghana Vice Versa gingen eveneens niet door. Toch kon door de
werkgroep in totaal € 4.000 overgemaakt worden naar de partnerorganisaties in Ghana!
Vluchtelingen, gevangenen, discriminatie, vrouwenrechten
De maandelijkse wake in Zeist bij het detentiecentrum voor afgewezen asielzoekers werd nogal eens
geannuleerd. Onze diaconie heeft niettemin tweemaal de bloemengroet voor de kerkdiensten in het
centrum verzorgd. En de actualiteit kreeg aandacht in artikeltjes in Nieuwsbrieven.
Tijdens Benen op Tafel sessies hebben we ons verdiept in de feiten en achtergronden van
vluchtelingen, en de problematiek rond armoede, onder andere middels het relaas van een
ervaringsdeskundige over dagelijks leven met armoede.

