Hulpverlening in 2019 door de Protestantse Gemeente Hoogland / Amersfoort-Noord
De Protestantse (PKN) Gemeente Hoogland / Amersfoort-Noord wil iets betekenen voor haar
omgeving. Dat doen we met een team van diakenen, samen met de leden van onze
kerkgemeenschappen.
We helpen mensen in noodsituaties, zoals vluchtelingen of wie te kampen heeft met armoede.
Het maakt niet uit of dat bij onszelf om de hoek is, elders in Amersfoort of in een ver land. Ook
maakt het niet uit wat mensen geloven of niet geloven. ‘Helpen wie geen helper heeft’ is ons
motto. We bieden hulp in de vorm van aandacht én met materiële middelen.
Hoe helpen we met aandacht?
In 2019 stelden 45 gemeenteleden via een tijdcollecte 150 uur beschikbaar aan Stichting
Present. We konden ermee in groepjes concrete hulp aanbieden aan personen in Amersfoort.
Bijvoorbeeld een verwaarloosde tuin opknappen.
Om onze gemeenteleden te betrekken bij de noden in de wereld veraf en dichtbij zijn enkele
commissies actief. In nieuwsbrieven en tijdens kerkdiensten geven zij informatie over
bijvoorbeeld natuurrampen en voedselhulp. Ook zamelen ze geld in, en organiseren maaltijden
en wandelingen waar van gedachten wordt gewisseld.
Samen met mensen van Eritrees Christelijk Orthodoxe Kerk is in juni voor de tweede keer
deelgenomen aan Tafels van Hoop, een actie van Kerk in actie. Doel is de integratie door
persoonlijk contact te bevorderen. Het was een heel mooie avond, waarbij we door foto’s elkaar
beter leerden kennen.
Met een presentje hebben we scholieren die eindexamen doen een hart onder de riem
gestoken. Een ander voorbeeld is de Actie Zonnestraal: een terrasje pikken met mensen in
Amersfoort Noord die de zomervakantie maar een stille tijd vinden.
En hoe zit dat met de materiële hulp?
In totaal omvatte de financiële hulp via de Diaconie in 2019 rond de € 120.000. Dit geld komt uit
twee bronnen. Ten eerste de collecten en giften die in 2019 werden ontvangen van
gemeenteleden. Deze zijn voor een concreet doel bestemd, zoals gezondheidszorg of
voedselproductie in de derde wereld. Daarom worden de ontvangen bedragen één op één
doorgegeven aan die doelen.
Daarnaast doneerden gemeenteleden aan onze eigen actie Vakantiegeld delen, een dagje uit
voor Amersfoorters met een krappe beurs. Ook droegen ze met levensmiddelen en geldelijke
giften bij aan de kerstpakketten.
In 2019 hebben we verschillende keren gecollecteerd om bij Clothing4U kledingpakketten te
kopen. Zodoende konden we 30 mensen die krap bij kas zitten blij maken met nieuwe kleding.
De tweede bron zijn de eigen middelen van de Diaconie. Daaruit kan de Diaconie vaak nog iets
extra’s bijpassen; dat deden we bij de kerstpakketten, Vakantiegeld Delen en bij bijzondere
collectes. In 2019 ging het om vluchtelingen in Syrië en slachtoffers van de orkaan Idai.
Het overgrote deel van de eigen middelen ging naar plaatselijke doelen. We noemen de
inloophuizen, de Kledingbank, Voedselbank, SchuldHulpMaatje, Straatpastoraat, en De Wissel
(begeleid wonen voor jongeren). Mensen met een laag inkomen die tijdelijk niet rond kunnen
komen, hebben we geholpen met een lening of gift.
Er is veel werk, en het is mooi werk. Ingaande 2019 worden we bijgestaan door diaconaal
opbouwwerker Jennie Harmelink. We bespraken o.a. met haar hoe we ons team kunnen
versterken.
Voor de prioriteiten, de aanpak als geheel (ook verduurzaming) en alle activiteiten voor de
doelgroepen kan je het best het Jaarverslag inzien van de Diaconie. Ook hebben we een verslag
gemaakt (dat je kan inzien) met details over het beheer van de financiële middelen.

