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1. Inleiding 

In de Bijbel lezen we hoe het volk Israël, Gods verbondsvolk, geroepen is om de Here en de 

naaste te dienen. Vooral in het boek Deuteronomium roept de Heere Zijn volk met wetten op om 

hen die niet voor zich zelf kunnen zorgen, niet in de verdrukking te laten komen. Ook in het 

Nieuwe Testament komt dit dienen terug. Zo vertelt Jezus in Mattheüs 25 aan Zijn leerlingen dat 

zij Hem kunnen ontmoeten in hun naaste in nood. Jezus zegt: “Ik had honger en jullie gaven Mij te 

eten, had dorst en jullie gaven Mij te drinken, was een vreemdeling en jullie namen Mij op, was 

naakt en jullie kleedden Mij, was ziek en jullie bezochten Mij, zat gevangen en jullie kwamen naar 

Mij toe.” Daarna legt Hij uit: “Alles wat jullie hebben gedaan voor een van de onaanzienlijkste van 

mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan!”  

Omzien naar elkaar begint in de gemeenschap van onze kerken, maar de grens ligt niet bij de 

eigen gemeenschappen. Het komt er op aan die roepstem te horen en het hart te laten spreken.  

We vinden het belangrijk om present te zijn, er voor de ander te zijn. Dit kan betekenen dat je 

aanwezig bent en luistert naar iemand, naast iemand gaat staan en kijkt waar de behoefte van de 

ander ligt. Soms is het aandacht, soms praktische hulp en soms financiële hulp.  

Dit beleidsplan is opgezet om u als lezer een goed inzicht te bieden in onze beleidsvoornemens. 

Mocht dit rapport aanleiding geven tot vragen dan is de diaconie uiteraard graag bereid om die te 

beantwoorden. 

  



2.  Diaconale uitgangspunten   

‘De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van 

barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen 

helper is en te getuigen van gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.’ (Kerkorde PKN)   

‘Helpen wie geen helper heeft’  

Bovenstaand motto drukt  heel krachtig uit hoe de diaconie haar taak ziet. Ons doel is om mensen te 

helpen die echt hulp nodig hebben, die geen eigen middelen tot hun beschikking hebben en ook 

geen of onvoldoende netwerk om zich heen hebben. Dit kunnen mensen in financiële problemen 

zijn, maar ook mensen die eenzaam zijn of mensen met een beperking of mensen die niet gezien 

worden (dak- en thuislozen, gedetineerden, asielzoekers)   

Er worden (veel) aanvragen gedaan, door mensen zelf of door diakenen die in contact zijn gekomen 

met iemand met een hulpvraag. Het aantal hulpvragen via professionele hulpverleners neemt toe 

Altijd wordt gekeken en afgewogen welke hulp in dat specifieke geval nodig is. Hierbij proberen we 

gelijke gevallen zo gelijk mogelijk te behandelen. Tegelijk vraagt iedere situatie om een eigen 

afweging. De diaconie kan geen structurele hulp verlenen en wil geen afhankelijkheid creëren. 

Daarom  zal altijd een bepaalde termijn afgesproken worden waarin mensen worden ondersteund 

zodat zij daarna weer zelfstandig verder kunnen,  doorverwijzen naar professionele hulpverlening 

kan hierbij helpen. 

De diaconie is er voor iedereen; ook niet-kerkleden kunnen in geval van nood een beroep op ons 

doen.   

Barmhartigheid  

Barmhartigheid is de vertaling van het woord ‘chesed’ (Oude Testament). Dit woord kan vertaald 

worden met goedheid, trouw, weldadigheid, solidariteit en barmhartigheid. Het doen van 

barmhartigheid komt niet voort uit een opwelling, maar het is een vorm van trouwe bijstand. We 

voelen ons niet alleen bewogen, maar ook betrokken, verbonden met de ander en vooral 

verantwoordelijk voor de ander. Daar handelen we naar. We mogen delen van wat ons geschonken 

is. Dat betekent dat we niet te zuinig of beperkend moeten zijn. Mensen moeten vaak enige 

schroom overwinnen voordat zij hulp vragen, dit gebeurt niet lichtvaardig. We vertrouwen er in 

principe op dat iemand een eerlijk beeld van zijn of haar situatie schetst. We moeten verantwoord 

met onze middelen omgaan en daarom enige controle uitoefenen. Al is het zo dat we liever een keer 

ten onrechte geven, dan iemand onterecht afwijzen uit wantrouwen.  

Wederkerigheid  

Iemand die hulp of aandacht vraagt, wil geholpen worden. Het is echter niet zo dat iemand dan 

alleen nog maar ‘ontvanger’ is; ook hij of zij heeft wat te bieden aan degene die helpt. Misschien is 

dat levenswijsheid, vriendelijkheid of hulp op een moment dat het allemaal weer wat beter gaat. Het 

besef van wederkerigheid is belangrijk om ieder in zijn waarde te laten en te kijken naar wat mensen 

wel kunnen. Dit wordt ook steeds vaker benoemd met de term ‘inclusieve kerk’. De kerk is er niet 



alleen voor gezonde en actieve mensen, maar voor iedereen.  Ouderen en jongeren, mensen met 

een beperking , dak- en thuislozen en  de vluchteling verdienen een volwaardige plaats en leveren 

een volwaardige bijdrage 

Getuigen van gerechtigheid  

De kerk in het algemeen en de diaconie in het bijzonder mogen met hun werk getuigen van Gods 

liefde. Zeker daar waar sprake is van onrecht, mogen zij Gods gerechtigheid daar tegenover stellen. 

Dit kan gestalte krijgen in het bestrijden van armoede door projecten van het werelddiaconaat. Door 

bijvoorbeeld mensen toegang tot schoon drinkwater of scholing te geven. Of dichterbij, door 

vluchtelingen of ex-asielzoekers te helpen een nieuwe start te maken en door gemeenteleden 

bewust maken van de situatie van vluchtelingen en hierover met elkaar in gesprek te gaan. 

Discriminatie en uitsluiting tegengaan; we willen inclusie bevorderen.  Ook kan het nodig zijn om 

onrecht en uitsluiting aan te kaarten bij de overheid. Groot of klein zijn dit allemaal initiatieven die 

gerechtigheid willen bevorderen.    

Zorg voor de schepping heeft hier ook mee te maken. We krijgen de aarde in bewaring, niet om die 

te vernielen, maar om zorgvuldig met de schepping om te gaan. We geloven dat er een beter 

evenwicht nodig is tussen geld verdienen, de waardigheid van mensen te bewaren en respect voor 

onze natuurlijke omgeving. De diaconie wil hiervan getuigen en streeft naar duurzaamheid in de 

verschillende facetten van het diaconale werk. Dit stimuleren we lokaal, regionaal, nationaal, maar 

dit heeft uiteindelijk ook betrekking op de mate waarin ontwikkelingshulp /ontwikkelings-

samenwerking bijdraagt aan structurele verbetering ter plaatse.  

  



3. De diaconie en haar omgeving   

Het werk van de diaconie is op onderdelen afhankelijk van politieke en maatschappelijke 

ontwikkelingen. De diaconie is zich daarvan bewust en wil daar zoveel mogelijk op inspelen. De 

volgende externe ontwikkelingen hebben invloed op ons functioneren. 

Economische situatie  

De bezuinigingen op sociale voorzieningen zorgen ervoor dat een toenemend aantal huishoudens in 

de financiële problemen komt. Het is de verwachting dat het aantal hulpvragen bij de diaconie in de 

komende jaren blijft toenemen. Tegelijk is de kans groot dat de inkomsten van de diaconie, zoals de 

opbrengst van het vermogen, de collecteopbrengsten en overige giften, door afnemende rente, 

financiële druk binnen huishoudens en verandering in de kerkelijke samenstelling minder worden.   

De stijgende vraag naar (financiële) ondersteuning in combinatie met een terugloop van de 

inkomsten betekent dat er in de komende jaren meer dan voorheen een beroep wordt gedaan op de 

creativiteit van de diaconie; zij zal meer moeten doen met minder middelen en het geld besteden 

aan mensen voor wie het meest bedoeld is. Dit zou tevens kunnen betekenen dat er verschuivingen 

plaatsvinden in de verdeling van de middelen over de diverse diaconale doelen.    

Terugtrekkende overheid 

Van burgers wordt verwacht dat zij participeren in de samenleving, zaken zelf regelen en hun eigen 

netwerk aanboren om problemen op te lossen. Heel concreet wordt dit zichtbaar in de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de participatiewet voor mensen die het zonder 

ondersteuning op de arbeidsmarkt niet redden. 

Deze nieuwe ‘koers’ kan in de eerste plaats betekenen dat de gemeenschapszin binnen en buiten de 

kerken wordt versterkt. Ten tweede wordt de diaconie uitgedaagd om praktische oplossingen te 

bedenken voor de gaten die er gaan vallen. En tot slot krijgt de diaconie de kans haar zichtbaarheid 

te vergroten en zich als serieuze partner te profileren. De diaconie moet er hierbij voor waken dat 

het haar eigenheid bewaart en niet gaat functioneren als een  ‘gewone’ partner wordt in Wmo-veld.   

Ledenbestand kerken  

Een derde ontwikkeling die onze aandacht vraagt is de veranderende samenstelling van onze kerken. 

Door een verdere secularisering vermindert het aantal jongeren met een kerkelijke belangstelling. 

De diaconie ziet zich gesteld voor de vraag hoe er voldoende jonge mensen betrokken blijven bij het 

diaconale werk. Weten jongeren überhaupt wat diaconie is? De uitdaging zal zijn om te zoeken naar 

een nieuwe invulling van (kerkelijk) vrijwilligerswerk, zodat ook jonge werkenden hun steentje 

kunnen en willen bijdragen in binnen- en buitenland.  

De samenleving vergrijst, waardoor de groep ouderen in onze samenleving - ook in onze kerken - de 

komende jaren relatief groter wordt. Naast het feit dat veel ouderen door betere zorgverlening en 

leefomstandigheden langer vitaal blijven, betekent de vergrijzing tevens een groei van het aantal 

ouderen dat van zorg afhankelijk en/ of eenzaam is. Deze mensen zullen langer thuis wonen 

vanwege de beperktere beschikbaarheid van plaatsen in zorgcentra. De kerk staat voor de uitdaging 



om te zoeken naar manieren om deze ouderen aandacht te blijven geven en plekken van 

ontmoeting te creëren.  

Samenwerking 

Door de bovengenoemde ontwikkelingen is het voor de diaconie vanzelfsprekend om meer samen te 

werken wordt de diaconie bijna gedwongen om meer samen te werken; we willen dan ook 

nadrukkelijk kijken waar we aan kunnen sluiten bij bestaande initiatieven en deze ondersteunen. 

Daarbij willen we ook kijken in hoeverre we de bestaande initiatieven  door middel van actievere 

communicatie meer onder de aandacht kunnen brengen. Daarbij is het wenselijk ook te kijken naar 

de nieuwere media,  zoals  facebook en whats-app.  

 

  



4. Organisatie   

College van Diakenen 

De bestuurlijke taak van de diaconie wordt uitgevoerd door het College van Diakenen. Het college 

bestaat uit diakenen vanuit het Branpunt/Herberg, de Inham en de  Veenkerk. Het aantal diakenen 

uit de verschillende kerken kan fluctureren. Het moderama (voorzitter, penningmeester, secretaris) 

zet de bestuurlijke lijnen uit. Dit gebeurt in overleg met alle betrokkenen, daarbij gebruik makend 

van de signalen die zij krijgen uit de verschillende wijken en kerken. In het college worden besluiten 

genomen. Het college vergadert maandelijks, m.u.v. de vakantieperiode.   

De diaconie is een aparte rechtspersoon, zoals ook vermeld in de nieuwe Kerkorde. De diaconie 

zorgt ook dat zij vertegenwoordigd is de Algemene Kerkenraden door het bijwonen van 

vergaderingen. 

Wijkgebonden commissies /werkgroepen 

In het Brandpunt bestaat een werkgroep voor de groenen kerk en een werkgroep ZWO/MOV – 

Missie, Ontwikkeling, Vrede. In de Inham zijn werkgroepen voor ZWO en groene kerk. De relatie, 

werkgebieden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden,  tussen deze werkgroepen en het 

bovenwijkse college van diakenen is onduidelijk. In deze beleidsperiode zal bekeken worden hoe 

deze relaties kunnen worden verhelderd en geoptimaliseerd, zodat voor iedereen duidelijk is wat op 

wijk-niveau  en wat bovenwijks gebeurt.  

Werkgroepen 

In de afgelopen periode is door het College van Diakenen gekozen om meer proactief aan de slag te 

gaan. Niet vooral reageren op binnenkomende vragen, maar op basis van een prioritering van 

doelen, waar wij zelf het liefst aandacht en geld aan geven, willen we acteren. Hiervoor zijn kleine  

werkgroepen gevormd, die voor een cluster van doelgroepen gaan bepalen waar aandacht en tijd 

voor nodig is. De komende periode zullen we binnen deze werkgroepen ook een specifieke activiteit 

voor de doelgroep nader vorm geven.  

Dit betreft de volgende groepen:  

1.       Armoede / dak en thuislozen / eenoudergezinnen  

2.       Ouderen / zieken / eenzamen / gehandicapten  

3.       Jongeren 

4.       Duurzaamheid  

5.       Vluchtelingen / gevangenen / discriminatie / vrouwenrechten  

Deze werkgroepen moeten de komende periode verder worden ingevuld.  In hoofdstuk 6 staat per 

werkgroep beschreven waar zij het  liefst hun aandacht aan willen geven en waar zij bij voorkeur 

geld aan besteden.  De komende periode moeten we kijken of deze werkgoepen verder vorm 

krijgen, zodat aan de werkgroepen ook werkelijk een financieel budget kan worden toegekend.  

Naam
Markering

Naam
Markering

Naam
Markering

Naam
Markering
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Naast het werk in de werkgroepen en het College van Diakenen hebben de diakenen ook hun 

verantwoordelijkheid in de wijkgemeente. Deels bestaat dit werk uit kerkordelijk geregelde taken, 

zoals het ambtshalve aanwezig zijn in de dienst, medewerking verlenen tijdens de dienst van Schrift 

en Tafel en het collecteren tijdens de dienst. Daarnaast is men in de eigen wijk ook aanspreekpunt 

voor gemeenteleden. 

Samenwerking met andere kerken en organisaties 

Er  wordt op dit moment beperkt samengewerkt met de diaconie van de PGA-Amersfoort stad. Op 

het gebied van Vakantiegeld Delen en de Diaconale Dag weten we elkaar te vinden. In de komende 

jaren willen we onderzoeken of een samenwerking ook op andere gebieden wenselijk is.  

De afgelopen periode zijn wij door enkele stichtingen aangesproken op het ontbreken van een 

vertegenwoordiging vanuit de diaconie. In de Stichting Inloophuizen Amersfoort en in Pact Sam Sam 

participeren momenteel diakenen. Op dit moment zijn wij aan het bekijken in hoeverre dit 

daadwerkelijk gedaan moet worden door diakenen. Voor stichting Schuldhulpmaatje hebben we 

inmiddels zowel uit het Brandpunt als uit de Inham iemand bereid gevonden om in de stuurgroep te 

participeren. Wellicht dat er nog andere stichtingen zijn, waar we dit kunnen bekijken, zodat het 

werk door meer schouders gedragen wordt.  

  



5. Financieel beleid   

Financiële verantwoording 

Een belangrijk onderdeel van het bestuur is de financiële verantwoordelijkheid van de diaconie. 

Jaarlijks wordt vooraf een begroting opgesteld en maandelijks wordt het collecterooster vastgesteld, 

achteraf volgen als verantwoording een financiële jaarrekening en een inhoudelijk jaarverslag.  

De collecteroosters worden decentraal gemaakt, in elke wijk is een diaken verantwoordelijk voor het 

maken van het rooster. In iedere dienst is de/er één collecte bestemd voor een diaconaal doel, 

waarvoor tekst wordt aangeleverd aan de ouderling van dienst/welkomheter. De afdracht van de 

collectes loopt via de wijkpenningmeester en soms direct (storting Inham)?. De doelstelling is om dit 

maandelijks te laten gebeuren, zodat deze ook zo snel mogelijk kunnen worden doorbetaald aan de 

gerelateerde doelen.  

Vermogenspositie 

Een belangrijk uitgangspunt is dat vermogensvorming geen doel op zich is voor de diaconieën. Wel is 

het taak om het toevertrouwde vermogen goed te beheren, transparant en zo simpel mogelijk.  

Het toevertrouwde vermogen bestaat uit een mix van spaartegoed, microkredieten en onroerend 
goedbezit. Omdat spaartegoed weinig oplevert, willen we dit voor deels op een andere wijze 
beleggen. We willen het vermogen en de inkomsten daaruit structureel (gemiddeld over vijf jaar of 
langer) mee te laten groeien met de inflatie, om ook op lange termijn de diaconale opdracht te 
kunnen blijven vervullen. Groei van vermogen en inkomsten is geen doel op zich van het financieel 
beheer.  

Om de beheersbaarheid en transparantie de komende jaren te vergroten worden de beleggingen 

zoveel  mogelijk ondergebracht bij één bank, de huisbank. Deze moet minimaal een AA rating 

hebben van gerenommeerde kredietbeoordelaars.  

De beleggingen worden zo verdeeld over de vermogenscategorieën (vastgoed, effecten, leningen, 
deposito’s, spaargelden) dat hiermee een zo stabiel mogelijke inkomstenstroom wordt verkregen 
van voldoende niveau, afgestemd op de meerjarenbegroting. Het per vermogenscategorie belegd 
bedrag wordt bepaald aan de hand van het verwacht rendement, afgezet tegen het risico in die 
sector. Hoe groter het verwacht risico, hoe kleiner de omvang van die deelportefeuille mag zijn.  

Voor het beleggen zal een beleggingsadviescommissie worden opgericht, bestaande uit teminste 2 
onafhankelijke deskundigen uit de eigen kerkelijke omgeving. Voor het dagelijks beheer wordt een 
mandaat afgegeven aan de huisbank. Jaarlijks wordt bezien of het schriftelijk gegeven en aanvaard 
mandaat bijstelling behoeft. Bijstelling van beheer en mandaat gebeurt alleen na ingewonnen 
adviezen van huisbank en de beleggingsadviescommissie.  

Inkomsten en uitgaven 

De diaconie verwerft inkomsten uit enerzijds het vermogen en anderzijds uit de collecten. De 

collecten voor goede doelen  worden één op één doorbetaald. De inkomsten uit het vermogen, 

veelal rente en pacht, worden door het College van Diakenen besteed. Een deel van deze inkomsten 

wordt besteed aan individuele noodhulp. Voor deze uitgaven is een protocol en procedure 

individuele noodhulp aanwezig.  



De overige inkomsten worden besteed aan overige diaconale doelen, zowel lokaal, nationaal als 

internationaal. Voor deze doelen wordt een begroting opgesteld, die ter goedkeuring wordt 

aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.  

  



6. Werkgroepen 
 

Elke werkgroep heeft prioriteiten gesteld op het gebied van aandacht en geld. Uitgangspunt hierbij 

was zoveel mogelijk aansluiting wordt te zoeken bij bestaande initiatieven en zoveel mogelijk 

financiële middelen te laten lopen via christelijke organisaties.   

Een belangrijk algemeen punt is dat we meer willen communiceren met de gemeente over onze 

activiteiten, zowel in het Lopend Vuur als in de diverse nieuwsbrieven. Op deze wijze willen we 

draagvlak creëren voor de wijze voor de diaconale activiteiten. 

Armoede / dak en thuislozen / een-oudergezinnen  

Een van de belangrijkste doelstellingen van de diaconie is het omzien naar de naaste in nood. De 

werkgroep doet dit door het onderzoeken en inventariseren van de mogelijkheden om kwetsbare 

mensen daadwerkelijk te helpen en het recht van de zwakke mensen in de samenleving te 

versterken. Daarbij wordt eerst gekeken in hoeverre de overheid haar verantwoordelijkheid moet 

nemen en worden misstanden op dat gebied aan de juiste organen doorgegeven en met hen 

besproken.   

Aandacht lokaal 

• Voedselfocus – diakenen helpen 1x per jaar mee 

• Repaircafé 

Middelen lokaal 

• Collecte straatpastoraat 

• Collecte voedselfocus 

• Vakantiegeld delen 

• Kledingbank 

• Kerstpakket 

• Parentshouses 

• Schuldhulpmaatje 

Ouderen / zieken / eenzamen / gehandicapten 

De doelgroep is breed, maar duidelijk en behoeft weinig nadere specificering: 

• Zieken, chronisch en acuut 

• Gehandicapten, zowel lichamelijk als geestelijk gehandicapten 

• Eenzamen 

• Ouderen, mensen ouder dan 67  

 

Vanwege de mogelijke overlap met pastoraat is aandacht gedefinieerd als praktische hulp. 

 

Aandacht lokaal en praktisch: 

 Lokaal en praktisch 

Naam
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• Vraag en aanbod-bord voor praktische hulpvragen 

• Groot lettertype liturgie 

• Vervoer van en naar de kerk, kerkelijke activiteit of de voedselbank 

• Gezamenlijke maaltijd voor alleenstaanden of ouderen  

• Namen aandragen voor de bloemengroet of voorbeden 

• Deelname stichting Present 

• Kerktelefoon en avondmaal aan huis 

• Boodschappen doen voor zieken 

• Wandelen met ouderen/gehandicapten 

 

Aandacht lokaal en attitude: 

• Meer aandacht voor mantelzorger: uitnodigen van iemand van In-de-buurt033 voor uitleg 

over de mogelijkheden voor mantelzorgers 

• De gemeente stimuleren naar elkaar om te kijken, elkaar praktische hulp te bieden 

• Het aanbod van de kerkgemeenschap checken op toegankelijkheid voor mensen met een 

beperking 

 

Aandacht nationaal 

• Dag van de mantelzorg 10-11-2017: bloemen uitdelen aan de mantelzorgers in de kerk 

• Mensen werven voor de Zonnebloemvakanties/Rode Kruisboot 

• Het vakantiebureau promoten en vrijwilligers werven 

 

Aandacht internationaal 

• 03-12-2017 Wereldgehandicaptendag. Voor ideeën, zie Wereldgehandicaptendag.nl 

 

Middelen Lokaal 

• Kerstpakketten 

• Vakantiegeld Delen 

• Horsewise  

 

Middelen Nationaal 

• De Zonnebloem  

• Cliniclowns 

 

Middelen Internationaal 

• Liliane-fonds 

• Dorcas  

• Leprafonds 

 

  



Jongeren 

Onder jongeren scharen wij jonge mensen tot ca. 23 jaar, die veelal nog een school of opleiding 

volgen. Hierbij zien wij zowel de jongeren uit onze kerkgemeenschappen als de niet-kerkelijke 

jongeren als doelgroep, waarbij we speciaal aandacht willen schenken aan jongeren in moeilijke 

omstandigheden / in de knel.  

Voor de jongeren willen we graag een overleg organiseren met de jongerenwerkers / 

jeugdouderlingen.  

Aandacht lokaal 

• Meer aandacht rol kinderen en jeugd, bv jongeren zoveel mogelijk betrekken bij activiteiten, 

zoals Repaircafe en knuffels collecteren 

• Organiseren van ‘diaconale doedag’ ism Stichting Present of DiaConAction,  af te sluiten bij 

bv. McDonalds. Organisatie in dialoog met jongeren en jongerenbegeleiding 

• Publiciteit voor evenement Young Heroes -  jonge mantelzorgers 

• Meedoen aan Nacht zonder dak 

Middelen Lokaal 

• Stichting Leergeld 

• Stichting Timon 

• Stichting Schuldhulpmaatje 

 

Middelen Nationaal 

• Villa Pinedo – voor kinderen van gescheiden ouders 

 

Middelen Internationaal 

•  Kerk in actie – uitzoeken project kinderen in de knel 

• Liliane-fonds – voor kinderen met een handicap 

 

Duurzaamheid  

Wij laten voetafdrukken na op de aarde, die 

onuitwisbaar zijn. De gemiddelde ecologische 

voetafdruk van de Nederlander is 6,2 hectare 

(12 voetbalvelden), d.w.z. dat wat wij aan 

energie, afval, productie, wonen, eten, vakantie, 

vervoer enz. gebruiken.  Beschikbaar op deze 

aarde zijn 4 voetbalvelden per persoon, dit 

betekent dat wij de aarde uitputten, wij plegen 

roofbouw. 

Arme landen zijn hiervan de dupe, zij hebben 

geen voorzieningen, technologie of het geld om de 

gevolgen om te buigen of te beheersen.  
Hoe kan iemand de lucht kopen of verkopen, de 
warmte van het land, het sprankelende water? 

 Als wij dat niet bezitten !       Chief Seattle 
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In de geloofsbrief over gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping- 1988 staat “Mens en 

natuur leven in een samenhang en wederzijdse afhankelijkheid, de mens is geen bezitter maar 

behoeder”.  Vanuit deze visie hebben we de volgende prioriteiten gedefinieerd voor deze 

beleidsperiode: 

Aandacht Lokaal: 

• Promoten Groene Kerk 

• Promoten Fair Trade 

• Themadiensten Duurzaamheid 

 

Aandacht Internationaal:  

• Promoten ZWO 

• Promoten Ghana 

• Particuliere initiatieven zoals waterputten in Nieuw Guinea 

 

Middelen Lokaal: 

• Opzetten ‘Diaconaal schoffelen 

• Opzetten Repair Café 

• Collecteren voor duurzame projecten zoals de kledingbank 

• Investeren in duurzame beleggingen en/of banken 

 

Middelen Internationaal: 

• Collecteren voor ZWO en duurzame doelen KIA 

• Ondersteunen van het Ghana-project 

• Ondersteunen particuliere initiatieven t.a.v. ontwikkelingsgebieden    

 

Vluchtelingen / gevangen / discriminatie / vrouwenrechten 

De feiten: 

• Wereldwijd meer dan 65 miljoen ontheemden 

• 21,3 miljoen vluchtelingen, meer dan de helft kind 

• Ca. 25000 asielzoekers in Nederlandse AZC’s 

• Ca. 400 statushouders toegewezen aan  Amersfoort in 2016 

• Ca. 40.000 gedetineerden in 2016 in Nederland 

• Discriminatie vindt plaats op vele aspecten 

• Meisjes en vrouwen zijn vrijwel overal ter wereld slechter af dan jongens en mannen. 

 

Aandacht lokaal 

• Contact zoeken met Stichting Amersfoort geeft thuis – wat kunnen we doen voor 

statushouders – via Raad van Kerken - Joke Koolhof / Huib Klamer 

• Promoten van de wake bij kamp Zeist en promoten van Facebookpagina Amersfoort Geeft 

Thuis 
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• Deelnemen aan Nacht van de Vluchteling volgend jaar juni met een groep waarbij ook 

jongeren via de jeugdwerkers/jeugdgroepen worden betrokken 

• Paasgroetenactie voor Amnesty en gedetineerden 

• Mogelijk STIP Kerk worden ter ondersteuning van ex gedetineerden 

• Dag van de rechten van de mens, uitnodigen Amnesty voor handtekeningenactie 

 

Middelen Lokaal 

• Stichting de Vrolijkheid 

• Collecte Amersfoort Geeft Thuis of AZC 

• Kerstbrodenactie AZC 

 

Middelen Nationaal 

• Inlia – Int. Netwerk Lokale initiatieven t.b.v. asielzoekers 

• Exodus 

 

Middelen Internationaal 

•  Kerk in Actie – uitzoeken vluchtelingen project meermalig 

• Open doors  

• Edukans – project gericht op discriminatie 

• Vrouwenrechten – rond 8 maart, collecte, doel nog uitzoeken 

 

 

 

 

 




