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1.  Inleiding  

Diaconaat is een zaak van zorgvuldige afspraken, van beleid en visie, van een boekhoudkundig 
degelijke verantwoording en van deskundigheid: het zien van het grotere plaatje waardoor 
mensen in de problemen komen. En er weer uit kunnen komen. Dán kun je goed helpen.  
Vaak wordt een voorwoord gewijd aan dit soort zaken uit het verslagjaar.  
 
Maar diaconaat is in de eerste plaats mens-zijn met de ander in nood: waardoor deze ervaart 
dat iemand een naaste voor hem/haar wil zijn. Dat komt ook dicht op de huid van de diaken. 
Is dat waarom je diaken wordt? En wat doet dat met je?  
Dit jaar in de inleiding eens die andere kant, het persoonlijke verhaal van een van onze  
diakenen.  
 
“Ik ben opgegroeid met de kerk, ik kom er al mijn leven lang. Toen ik 24 jaar was heb ik 
belijdenis gedaan. Daarmee liet ik zien dat ik graag bij de kerk wil horen. 
Een paar jaar geleden vroeg mijn predikant of ik een paar taken wilde doen voor de diaconie.  
Ze legde het in een paar zinnen uit. Diaconie betekent ‘dienen’. Zorgdragen voor mensen uit de 
wijk die in moeilijke omstandigheden leven bijvoorbeeld. Ze zijn eenzaam of hebben weinig 
geld. De Diaconie helpt ze mee door met ze mee te denken over hun situatie en op zoek te 
gaan naar oplossingen. Ik heb ja gezegd tegen mijn predikant en ben inmiddels ook bevestigd 
als diaken.  
Mensen in onze wijk komen soms in financiële problemen. Ze hebben bijvoorbeeld schulden 
gemaakt na een scheiding of door werkloosheid en kunnen die schulden op dit moment niet 
terugbetalen. Ze krijgen dan bijvoorbeeld een bewindvoerder die hen ‘weekgeld’ geeft. Als ze 
dan ook nog eens een tegenslag krijgen, zoals een koelkast die kapot gaat, dan kunnen ze 
terecht bij de Diaconie.  
Wij kunnen mensen een eenmalige gift geven of geld lenen. Ook kunnen we een oproep doen 
in de nieuwsbrief van de kerk waarbij we vragen of iemand bijvoorbeeld een fiets over heeft.  
Ik ga momenteel af en toe de wekelijkse boodschappen doen met een oudere dame. Zij heeft 
een licht verstandelijke beperking. Als ik met haar naar de supermarkt ga, regel ik een 
handscanner. Ze weet dan precies welk bedrag ze nog te besteden heeft. Ik geef soms een tip. 
Dan wijs ik haar op een aanbieding van appels ofzo. Meestal is zij na afloop erg tevreden.   
Ik vind het bijzonder om me voor de diaconie in te zetten. Ik ontmoet veel nieuwe mensen en 
de meesten hebben het niet makkelijk. Zo ken ik een gezin met een zwaar gehandicapte zoon. 
Soms kan ik de ouders  geld brengen voor een extraatje. Bijvoorbeeld van de actie 
Vakantiegeld delen. Dan zijn ze zo gelukkig en dankbaar. Dat is toch het mooiste wat er is.”  
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2. Diaconale uitgangspunten  

Helpen wie geen helper heeft  
Zo zien we onze taak; mensen helpen die echt hulp nodig hebben. Omdat ze geen eigen mid-
delen tot hun beschikking hebben en ook onvoldoende netwerk om zich heen. Dit kunnen 
mensen zijn in financiële problemen, maar ook eenzame ouderen of mensen met een 
beperking.  
Er worden jaarlijks veel aanvragen gedaan. Door mensen zelf of door diakenen die in contact 
zijn gekomen met iemand met een hulpvraag. We bekijken eerst welke hulp in dat specifieke 
geval nodig is. Als een passende oplossing mogelijk is vanuit bestaande voorzieningen van de 
overheid e.d., dan heeft dat onze voorkeur. Is de Diaconie aan zet, dan proberen we gelijke 
gevallen zo gelijk mogelijk te behandelen. Tegelijk vraagt iedere situatie om een eigen 
afweging. 
De Diaconie kan geen structurele hulp verlenen. Er wordt altijd een bepaalde termijn 
afgesproken en ondertussen werken we eraan dat mensen weer los van de Diaconie verder 
kunnen, zelfstandig of met professionele ondersteuning.  
Zowel kerkleden als niet-kerkleden kunnen in geval van nood een beroep op ons doen.   
 
Barmhartigheid  
We laten ons inspireren door de “zeven werken van barmhartigheid.” Het doen van 
barmhartigheid is een vorm van trouwe bijstand. We voelen ons bewogen, betrokken, 
verbonden met de ander. Tegelijk beseffen we de verantwoordelijkheid die gepaard gaat met 
het bieden van directe hulp. We willen de ander niet de verantwoordelijkheid uit handen 
nemen, maar juist het nemen van verantwoordelijkheid voor zichzelf aanmoedigen.  
Omdat we delen wat ons geschonken is, willen we niet te zuinig of beperkend 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. 
Dat neemt niet weg dat we ook enige controle uitoefenen.  
 
Wederkerigheid  
Ons doel is ieder in zijn waarde te laten en te kijken naar wat mensen wel kunnen. Vaak willen 
mensen iets terugdoen. Zo’n gebaar naar de Diaconie kan positief zijn, maar we stimuleren 
liever dat ze zich waar mogelijk voor ánderen inzetten. We willen geen afhankelijkheid 
creëren, maar mensen zo ondersteunen dat zij weer op eigen benen verder kunnen.   
 
Getuigen van gerechtigheid  
Getuigen van Gods liefde doen we waar sprake is van onrecht, door daar Gods gerechtigheid 
tegenover te stellen. Dit kan gestalte krijgen in het bestrijden van armoede door bij te dragen 
aan projecten van het werelddiaconaat, voor bijvoorbeeld scholing of schoon drinkwater.  
Of dichterbij, door vluchtelingen te helpen een nieuwe start te maken en door als 
gemeenteleden in gesprek te gaan over de situatie van vluchtelingen. Ook is het praktijk om in 
geval van onrecht, dat bij de overheid  aan te kaarten (bij gemeente, rijksoverheid; via diverse 
kerkelijke en interkerkelijke kanalen).  
 
We geloven ook dat er een beter evenwicht nodig is tussen geld verdienen, de waardigheid 
van mensen te bewaren en respect te hebben voor onze natuurlijke omgeving. De Diaconie 
streeft daarom naar duurzaamheid in de verschillende facetten van het diaconale werk. 
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3. De Diaconie en haar omgeving   
 
In het Beleidsplan 2018 – 2022 heeft de Diaconie haar aanpak uitgestippeld tegen de 
achtergrond van de actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Voor de schets van 
deze ontwikkelingen en de manier waarop deze het diaconale werkveld beïnvloeden 
verwijzen we naar het Beleidsplan. Wat we in dit hoofdstuk wél doen is nalopen of de 
concrete gevolgen die we destijds verwachtten, ondertussen ook bewaarheid worden. Dat 
doen we puntsgewijs.  
Voor de meeste verwachte ontwikkelingen geldt dat één jaar (2018) te kort is om te 
beoordelen of ze ook werkelijk optreden. In enkele gevallen is er wel iets over te zeggen: dan 
is dat in cursief vermeld.  
 
Economische situatie 

 Het aantal hulpvragen bij de Diaconie blijft in de komende jaren toenemen. Het aantal 
hulpvragen veranderde tot nu toe van jaar tot jaar weinig. Het is niet te voorspellen 
hoe zich dat in de komende jaren verder zal ontwikkelen. 

 De inkomsten van de Diaconie worden waarschijnlijk minder. Dit is nog niet het geval, 
misschien op langere termijn wel.  

 Daardoor zal de Diaconie meer moeten doen met minder middelen en het geld 
besteden aan mensen voor wie het echt bedoeld is. In 2018 is het nog niet nodig 
geweest om striktere criteria te hanteren voor een selectievere toekenning van hulp.  

 De verdeling van de middelen over de diverse diaconale doelen zal verschuiven. 
Nieuwe doelgroepen (zoals vluchtelingen, dak- en thuislozen, kwetsbare jongeren) 
vragen meer aandacht en/of steun in geld. 

 
Terugtrekkende overheid 

 De mensen zullen meer zaken zelf moeten regelen en hun eigen netwerk aanboren om 
problemen op te lossen. In 2018 hebben we gezien dat een toenemend aantal mensen 
in dit opzicht onvoldoende zelfredzaam is en daardoor in de problemen komt. 

  De gemeenschapszin binnen en buiten de kerken wordt versterkt.  

 Als bij deze transformatie mensen in de knel dreigen te komen, moeten praktische 
oplossingen worden bedacht. In 2018 is geen sprake van opvallende (nieuwe) 
knelpunten.  

 De Diaconie krijgt de kans haar zichtbaarheid te vergroten en zich als serieuze partner 
te profileren. De samenwerking met instanties in het Wmo-veld is toegenomen.  

 De Diaconie moet er hierbij voor waken dat ze haar eigenheid bewaart. De vrees 
bestaat dat de boodschap van de Diaconie vervlakt als zij steeds meer een ‘gewone’ 
partner wordt in Wmo-veld.  
 

Ledenbestand kerken 

 Het aantal jongeren met een kerkelijke belangstelling vermindert. Om voldoende 
jonge mensen betrokken te houden bij het diaconale werk, krijgt het (kerkelijk) 
vrijwilligerswerk een nieuwe invulling. In 2018 begon onze verkenning: waar 
ontmoeten we jongeren, wat houdt hen bezig? Zie hoofdstuk 8, Jongerendiaconaat.   

 De groep ouderen in onze samenleving - ook in onze kerken – wordt relatief groter. 
Veel ouderen blijven langer vitaal. Tegelijk groeit het aantal ouderen dat van zorg 
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afhankelijk is of eenzaam. Ook zal een grote groep langer thuis blijven wonen. Op 
uiteenlopende manieren blijven we deze ouderen aandacht geven en creëren we 
plekken van ontmoeting.  
 

Samenwerking  

 In deze omstandigheden is het zonneklaar dat de Diaconie er goed aan doet haar 
krachten te bundelen door meer samen te werken; we willen dan ook nadrukkelijk 
kijken waar we aan kunnen sluiten bij bestaande initiatieven en deze ondersteunen. 
Dit was in 2018 duidelijk aan de orde, zie hoofdstuk 4.4 en 4.5.  

 We kijken in hoeverre we de bestaande initiatieven op actievere wijze vaker onder de 
aandacht kunnen brengen, onder andere met behulp van de social media. De behoefte 
aan actieve communicatie werd o.a. geuit tijdens de seniorenochtend in Het Brandpunt 
in de herfst. Er is veel onbekend over het werk van de diaconie en door wie dat gebeurt. 

  
  

 

Petra: Mooi om te helpen 
waar geen andere 

bronnen beschikbaar zijn 
en het eigen netwerk 

tekort schiet! 
 



 

College van Diakenen PGHAN          Jaarverslag 2018 Pagina 7 

 

4. Organisatie en werkwijze  

4.1 College van diakenen  
Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Hoogland/ Amersfoort-Noord 
(PGHAN) bestond in 2018 uit de volgende personen: 
Carla van der Laan Brandpunt 
Johan van Dalen Inham  vanaf september 2018 
Kees Ruissen  Brandpunt penningmeester 
Liesbeth van ’t Hof Veenkerk 
Louise Beydals Inham   tot september 2018 
Marian Aalberts Brandpunt  
Nicoline Rodenburg Inham  voorzitter 
Peter Schrieken Herberg 
Petra Zandbelt Veenkerk secretaris 
Tineke Bos  Brandpunt 
Wally Vreede  Inham 
Voor o.a. de collectes en tafelvieringen worden de diakenen ondersteund door andere 
gemeenteleden. 
 
In de zomer van 2018 namen we afscheid van Nynke van Beem en Louise Beydals. We 
bedankten hen hartelijk voor hun jarenlange inzet voor de Diaconie.   
 
4.2 Doelgroepen en werkgroepen  
Het College van diakenen heeft ervoor gekozen om in 2018 proactief aan de slag te gaan. De 
doelgroepen en activiteiten van het College zijn daartoe geclusterd, waarbij elk cluster 
gekoppeld is aan een werkgroep van enkele diakenen.  
In de hoofdstukken 6 – 10 van dit jaarverslag zijn de activiteiten per werkgroep beschreven.  
Deze werkgroepen staan open voor deelname van 
gemeenteleden aan diaconale activiteiten. In 2018 waren 
gemeenteleden bijvoorbeeld betrokken bij Schuldhulpmaatje, 
ZWO/MOV activiteiten en de werkgroep vluchtelingen.  
 
Oud-diaken Nynke van Beem bleef actief op het gebied van 
vluchtelingen en de Raad van Kerken. 
 
4.3 De collectes 
De collecte gaat over liefde voor elkaar en het delen met elkaar.  
Wat wij doorgeven is de reactie op wat God ons geeft. Daarom 
krijgt de collecte meestal in de tweede helft van de kerkdienst 
een eigen plek, samen met de voorbeden.   
Dit onderdeel van de dienst is een moment waarop de Diaconie 
aandacht vraagt voor het omkijken naar een ander. Het heeft 
ook te maken met de verbondenheid van de mensen met 
elkaar. Zoals bij de collecte voor noodhulp, bijvoorbeeld bij 
grote natuurrampen, waarbij mensen honger lijden en er een 

 

Wally: We hanteren het 

collecterooster van de 

PKN. We blijven wel 

flexibel om in te spelen op 

actuele rampen. 
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gebrek aan medicijnen is.  
De Diaconie stelt collecteroosters op voor de wijkgemeenten in Hoogland / Amersfoort-
Noord. Deze worden decentraal gemaakt, in elke wijk is een diaken verantwoordelijk voor het 
maken van het rooster.  Als richtlijn komen onder andere doelen van Kerk in Actie of de 
Parochiële Caritas Instelling (Caritas) op het rooster. Zij werken samen met kleinere 
organisaties die gericht zijn op het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen in 
binnen- en buitenland. In het financieel Jaarverslag 2018 van de Diaconie kunt u een overzicht 
vinden van de belangrijkste soorten doeleinden.  
Regelmatig maken we binnen het collecterooster ruimte voor collectes voor rampen. Zoals in 
2018 in Het Brandpunt bijvoorbeeld voor Bangladesh.  En in De Inham: aardbeving en tsunami 
op Sulawesi, overstromingen in India, opvang in Bangladesh van Rohingya-vluchtelingen uit 
Myanmar, en mislukte oogsten in Ethiopië door extreme droogte en leegstaande 
waterbronnen.  
In alle gevallen werd de opbrengst overgemaakt naar Kerk in Actie dat de hulp ter plaatse 
verleent, veelal in samenwerking met de lokale kerken.  
 
Het College heeft daarnaast besloten hiervoor structureel middelen te gaan reserveren in een 
te vormen fonds.  
 
Een andere vorm van collecteren is een tijdcollecte. Gemeenteleden doen dan een toezegging 
zich een bepaalde tijd, bijvoorbeeld een aantal uren, in te zetten om iets voor een ander te 
doen die daartoe door omstandigheden niet zelf in staat is. Denk aan iemand helpen bij het 
opknappen van woning of tuin. Een voorbeeld uit 2018 is de tijdcollecte in samenwerking met 
de stichting Present. Zie hiervoor hoofdstuk 7.  
 
4.4 Samenwerking met andere kerken en organisaties  
 
4.4.1 ZWO/MOV 
ZWO = Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking 
MOV = Missie, Ontwikkeling en Vrede 
De ZWO-commissie van de Inham en de ZWO/MOV groep van het Brandpunt vragen aandacht 
voor alle aspecten van hun aandachtsgebied en komen daarvoor in actie. Bijvoorbeeld door 
ervoor te collecteren en dat kenbaar te maken in de digitale nieuwsbrief en afkondigingen 
tijdens de kerkdiensten.  
Op landelijk niveau wordt dit gedaan door Kerk in Actie van de dienstenorganisatie van de 
PKN in Utrecht.          
Beide commissies komen jaarlijks bovenwijks bijeen rondom de veertigdagentijd met de 
MOV-groep uit de St. Martinus en de St. Joseph kerken. 
Het enige lid van de ZWO commissie van de Inham was in 2018 Gees Hummel. De ZWO/MOV 
groep van het Brandpunt bestond uit  Esther Roelofs, Nynke van Beem en Tineke Bos. 
Zie verder paragraaf 9.2 voor het verslag van hun activiteiten.  
 
4.4.2 Stichting Inloophuizen Amersfoort (SIA) 
Stichting Inloophuizen Amersfoort, een samenwerking vanuit RK, Caritas, Protestantse 
Gemeente Amersfoort(PGA) en PGHAN, zorgt ervoor dat het inloopwerk centraal wordt 
gecoördineerd. Doel is het beperken van het aantal bestuurders en het bevorderen van de  
samenwerking. 
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Er zijn vier inloophuizen aangesloten bij SIA: de Herberg in Nieuwland, Inloophuis Schothorst, 
Diaconaal Aandachtcentrum (DAC) in Amersfoort-centrum en sinds kort ook Inloophuis De 
Ontmoeting in Kattenbroek.  
Met een netwerk van inloophuizen wil SIA huiskamers aanbieden waar wijkbewoners elkaar 
kunnen ontmoeten. Dit is waardevol in een samenleving die vaak vrij anoniem is. Bewoners 
kunnen er ervaringen delen en worden er gekend. Een breed scala aan activiteiten is erop 
gericht de eigen kracht (opnieuw) te ontdekken. Op deze manier wil de Stichting bijdragen 
aan kwaliteit van leven in de wijken. 
Het bestuur van de SIA zet zich in voor de basisvoorwaarden van de aangesloten inloophuizen, 
zoals huisvesting en beroepskrachten. Zij stimuleert en bewaakt het inloopwerk in de 
verschillende wijken. 
Doel van de stichting is dat de inloophuizen voor maximaal een derde afhankelijk zijn van 
kerkelijke subsidies. Subsidies van overige landelijke instellingen leveren ook ongeveer een 
derde van de inkomsten op. De overige kosten worden gefinancierd uit eigen acties of met 
bijdragen van de deelnemers.  
 
Carla van der Laan is de directe vertegenwoordiger van de Diaconie in de Stichting. 
 
4.4.3 Taakgroep Kerk en Samenleving van de Raad van Kerken in Amersfoort   
De Taakgroep Kerk en Samenleving participeert in diaconaal/maatschappelijke 
overlegorganen en organisaties. Daarnaast worden bijeenkomsten voor kerken en 
organisaties over thema’s als zorg in de wijk en vluchtelingen georganiseerd. 
De rol van de taakgroep is als volgt:  

- organiseert het overleg (2 x per jaar) met de gemeente Amersfoort over 
sociaalmaatschappelijke aangelegenheden;  

- participeert in het platform voor (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers;  
- organiseert acties voor bewoners van het asielzoekerscentrum;  Zie hoofdstuk 10. 
- onderhoudt contacten met inloophuizen, zie de voorgaande paragraaf.  
- verzorgt 2 x per jaar een nieuwsbrief voor de kerken en andere geïnteresseerden. 
- Het netwerk 033GroeneKerken is gelieerd aan de Taakgroep. Zie hoofdstuk 9.  

 
Nynke van Beem (diaken tot 2018) is de vertegenwoordiger van de Diaconie in de Taakgroep. 

4.4.4 Diaconaal Opbouw Werker 
Per 1 juli 2019 gaat Joke Koolhof, de diaconaal medewerker van Protestantse Gemeente 
Amersfoort (PGA), met pensioen. Dit betekent dat er een opvolger moest worden gezocht, 
waarbij de Diaconie van de Protestantse Gemeente Hoogland / Amersfoort-Noord is benaderd 
met de vraag of er ook in onze wijken interesse is het inzetten van professionele  deskundig-        
heid. Hier hebben we als Diaconie PGHAN positief op gereageerd. Dit vanuit de behoefte aan 
meer samenwerking stadsbreed, en aan een professionaliseringsslag voor onze eigen 
Diaconie. We hopen dat de nieuwe diaconaal opbouwwerker ons daarin kan gaan 
ondersteunen en inspireren.  
 
In dit jaarverslag over 2018 bij uitzondering ook de verdere afwikkeling in 2019:  
Een gezamenlijke sollicitatiecommissie heeft een snelle, effectieve sollicitatieprocedure gevoerd en als 
kandidaat Jennie Harmelink voorgedragen. Zij was werkzaam als jeugdwerkadviseur en daarnaast als 
projectleider van de pioniersplek De Sleutel bij de Protestantse Gemeente Apeldoorn.  
Jennie Harmelink is per 1 april 2019 in dienst getreden van het Collega van Diakenen van de PGA. Zij 

zal voor 8 uur per week werkzaam zijn voor de PGHAN.   
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4.4.5 Pact Sam Sam  
In Pact Sam Sam werken Amersfoortse organisaties samen aan het verminderen van armoede. 
Zie hoofdstuk 6.1.  
Carla van der Laan en Tineke Bos vertegenwoordigen de Diaconie in Pact Sam Sam.  
 
4.4.6 SchuldHulpMaatje 
SchulpHulpMaatje Amersfoort is een project van de lokale Raad van Kerken, waar onze 
Diaconie onderdeel van is. Zie verder hoofdstuk 6.  
Namens onze kerken hebben Willemien Kamphuis en Arianne van Valkengoed vanaf medio 
2018 zitting in de Stuurgroep.  
 
4.4.7 Stichting Timon / woongroep De Wissel 
Diaken Marian Aalberts zit namens de Diaconie in de adviesgroep van de Wissel. Zie verder 
hoofdstuk 9.1. 
 
4.5 Algemene informatie 
Meer algemene informatie over taak en samenstelling van de Diaconie is te vinden op de 
website, https://www.lopendvuur.net.

 

Tineke: Samen met andere 

organisaties kan je veel 

meer betekenen voor je 

medemens in nood. 

https://www.lopendvuur.net/
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5. Financieel beleid / Het geld van de Diaconie 
 
5.1 Uitgangspunten voor het financieel beleid 
Voor de Diaconie is geldbezit een middel, geen doel. Ons doel is met ons kapitaal zoveel 
mogelijk mensen in nood te helpen. Met aandacht en met geld voor voeding, kleding, wonen, 
zorg. Waarbij we zien dat mensen eigenlijk altijd geld tekort komen. De afgelopen jaren werd 
daarom door het CvD steeds wat meer uitgegeven dan er binnenkwam. Om ook in de 
toekomst te kunnen blijven doen wat nodig is, kan dat niet onbeperkt doorgaan. Daarom zijn 
enkele belangrijke maatregelen genomen: 

- Onze beleggingen zijn ondergebracht bij één bank, niet meer bij drie verschillende. 
Naar verwachting wordt hiermee de opbrengst verbeterd en op kosten flink bespaard. 

- Besloten is het effectendeel van ons kapitaal alleen in duurzame fondsen en 
activiteiten te beleggen. De randvoorwaarden daarvoor zijn vastgelegd in een 
beleggingsstatuut. 

- Om ons te helpen bij deze en andere ingrijpende financiële beslissingen is een Advies 
Commissie Geldbeheer ingesteld. Leden: bestaande uit Jacob Bajema, Maarten van 
den  Berg en Gert Vos. 
 

Onder meer door een schenking van lang geleden beschikt de Diaconie over een flink kapitaal 
om verliezen op te vangen. Dat bestaat voor ongeveer gelijke delen uit grond, effecten, en 
spaargeld. 
 
5.2 Inkomsten  en uitgaven in vogelvlucht  
Onze inkomsten liggen structureel rond de € 100.000 per jaar. Hiervan komt ongeveer de helft 
uit collecten en giften. Ons kapitaal (uit pachtopbrengst, dividend, en rente) levert gemiddeld 
de andere helft op. 
De kapitaalopbrengst wisselt sterk per jaar en staat flink onder druk. Vooral het dividend van 
beleggingen varieerde de afgelopen jaren sterk en woog niet altijd op tegen de ons in 
rekening gebrachte kosten. De rentevergoeding op spaarrekeningen is sterk gedaald en nu 
bijna te verwaarlozen. Gelukkig is ons grondbezit waardevast 
gebleken en zelfs een bron van stijgende inkomsten. De 
pachtsommen worden namelijk periodiek aangepast aan markt- 
en consumptieprijzen. 
 
Onze uitgaven liggen de afgelopen jaren structureel rond de  
€ 120.000. Collecten en giften worden hierbij één op één 
doorgegeven voor de betreffende doelen. De Diaconie draagt 
soms nog iets uit eigen middelen bij. Dat gebeurt met name voor 
Vakantiegeld delen en de kerstpakketten, ook wel eens voor de 
jaarlijkse Paasactie gericht op vrouwen in de bijstand. 
Belangrijke doelen waar de Diaconie eigen geld aan geeft zijn op 
dit moment: noodhulp, inloophuizen, Kledingbank, Voedselbank, 
Straatpastoraat, Timon (begeleid wonen voor jongeren), 
Schuldhulpmaatje, Kamp Zeist (Centrale opvang van asielzoekers), 
zieken- en bejaardenzorg, ZWO (zending, werelddiaconaat, 
ontwikkelingssamenwerking).  
 

 

Kees: Vooral voor 
diakenen is bezit middel, 

geen doel. Geld is ons 
gegeven om te dienen. 

Hiermee zo veel mogelijk 
goed te doen voor mens 

en wereld. 
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Deze opsomming laat zien dat het taakgebied van de Diaconie breder is geworden in de loop 
van de tijd. Naast de hulp die we al langer verlenen aan vluchtelingen is er tegenwoordig meer 
en meer oog voor de nood van asielzoekers. Betrekkelijk nieuwe taken zijn de hulp aan 
jongeren en daklozen.  
 
5.3 Noodhulp 
Ieder die door omstandigheden gedwongen in niet-structurele financiële nood is geraakt, mag 
een hulpverzoek doen aan de diaconie. Mits geen andere, officiële instelling een bijdrage kan 
leveren aan de nood, en het binnen de mogelijkheden van de diaconie ligt, zal zij bijspringen 
en bij (een deel van) de financiële nood helpen door middel van een gift of een renteloze 
lening. Zo heeft het College in 2018 o.a. hulp kunnen bieden bij nood ontstaan door het 
plotseling moeten betalen van het gehele eigen risico voor ziektekosten, door wisseling van 
bewindvoering en door korting op belastingtoeslagen vanwege huwelijk. De diaconie biedt 
hulp aan ieder die daarom vraagt: lidmaatschap van een (protestantse) kerk is daarbij geen 
criterium.  
In 2018 werd door ons ruim € 13.000 uitgegeven aan financiële ondersteuningen (noodhulp) 
van mensen die in onze wijken in armoede leven. 
  
5.4 Goededoelenmonitor  
Het College van Diakenen reserveert vrije ruimte om naar bevind van zaken en vanuit het hart 
te kunnen ondersteunen en inspringen. Deze Goededoelenmonitor bestaat uit een bedrag van 
€ 1.000 per kwartaal. Het CvD bepaalt per vergadering waar dit aan geschonken wordt. 
Hiermee springt het CvD in op actuele gebeurtenissen en ad hoc vragen om een bijdrage. In 
2018 heeft het CvD op deze manier geld gegeven aan doelen ver weg en dichtbij.  
Zo ging er bijvoorbeeld geld naar Stichting Ile de Mar om een school te bouwen in Senegal, 
naar de Speelgoedbank om speelgoed aan te schaffen voor kinderen van 10 t/m 12 jaar en 
naar Stichting Hart voor Haïti, ter ondersteuning van de bevolking in nood aldaar. 
 
Voorwaarde voor een donatie vanuit de Goededoelenmonitor is dat het om kleinere 
hulporganisaties gaat waarbij het geld direct bij de doelgroep terechtkomt. 
 
5.5 Diaconale bijdragen van gemeenteleden 
Een groot deel van het goede werk van de Diaconie is te danken aan de actuele bijdragen van 
gemeenteleden. Een paar voorbeelden.  
 
Kerk in Actie ontvangt giften van het College van Diakenen voor binnen- en buitenlands 
diaconaat, en voor het zendingswerk. In de eerste drie kwartalen ging dat om bijna € 12.000.  
Dit geld is grotendeels afkomstig uit de collectes.  
Daarnaast doneren gemeenteleden aan de actie Vakantiegeld delen, en dragen in natura en 
met een geldelijke gift bij aan de Kerstpakketten-actie. Acties die anders ondenkbaar zijn.   
 
Maar ook los van de Diaconie dragen gemeenteleden meer dan een steentje bij. Zoals giften 
die zij zelf direct overmaken aan de doelen van Kerk in Actie. Dit wordt niet zichtbaar in de 
jaarcijfers van het CvD. In dezelfde eerste drie kwartalen van 2018 bedroegen deze directe 
giften in totaal ruim € 18.000, dus een aanzienlijk bedrag!  
 



 

College van Diakenen PGHAN          Jaarverslag 2018 Pagina 13 

Hieruit blijkt weer eens dat ook in materieel opzicht de diaconale opdracht van de kerk door 
de hele gemeente wordt verstaan én uitgevoerd. Een bemoedigend en hartverwarmend  
gegeven. 
  
5.6 Begroting en Jaarrekening van het CvD  
De begroting en de jaarrekening met meer gedetailleerde informatie zijn in te  
zien op het Kerkelijk Bureau, Hamseweg 42. 
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6. Armoede / dak en thuislozen / een-oudergezinnen  

6.1 Pact Sam Sam. Samen tegen armoede  
Pact Sam Sam bundelt de krachten van honderden vrijwilligers die in Amersfoort werken aan 
het verminderen van armoede. De ene organisatie richt zich bijvoorbeeld op kinderen, de 
andere op alleenstaanden of ouderen. De ene organisatie verstrekt geld, de andere geeft 
advies of hulp in natura, zoals voedsel, schoolspullen of kleding.  
Krachtenbundeling is wat Pact Sam Sam doet. Zorgen dat we van elkaar weten wat we doen. 
Dat we bij een hulpvraag de juiste verwijzing doen. Dat een hulpvrager kan rekenen op goede 
communicatie tussen de organisaties, zodat hij niet telkens zijn verhaal hoeft te doen. Een 
afvaardiging van de Diaconie bezoekt graag de netwerkbijeenkomsten die door Pact Sam Sam 
georganiseerd worden; dit hebben we het afgelopen jaar ook gedaan. Zo houden we ons 
netwerk levend en onze kennis op peil.  
 
6.2 Vakantiegeld Delen 
De actie Vakantiegeld Delen vierde in 2018 haar 15-jarig jubileum. Deze actie is een jaarlijkse 
samenwerking van de Diaconieën van de PGA, de Johanneskerk en de PGHAN.  
De doelen zijn eerlijk delen en de bewustwording van grote verschillen in welvaart in de 
samenleving. Kerkleden en niet-kerkleden wordt gevraagd een deel van hun vakantiegeld af te 
staan aan mensen die geen geld hebben om in de vakantie uit te gaan.  
De actie heeft in 2018 een recordbedrag van € 57.796,74 opgebracht. Het College van 
Diakenen van Hoogland/Amersfoort-Noord heeft garant gestaan voor een bedrag van €8.000 
en een gift gegeven van €2.000,-. In totaal konden 151 adressen uit heel Amersfoort een 
bijdrage ontvangen uit de actie (in 2017 waren dat er 141). Dit waren alle adressen die waren 
opgegeven en aan de voorwaarden voldeden. Opgave vond plaats via kerkleden, wijkteams en 
een school.  
 
De volgende bedragen werden per adres uitgekeerd:  
€ 250 voor een alleenstaande;  
€ 300 voor een echtpaar;  
€ 375 voor een (éénouder)gezin met één kind; 
€ 450 voor een (éénouder)gezin met meerdere kinderen. 
 
In het verslagjaar ging extra aandacht uit naar gezinnen met werkende ouders en kinderen op 
de middelbare school, omdat uit onderzoek was gebleken dat deze doelgroep het financieel 
relatief zwaar heeft. Voor de ontvangers betekent het vakantiegeld dat ze bijvoorbeeld een 
uitstapje kunnen maken, hun kinderen op zomerkamp kunnen laten gaan, of een 
zwemabonnement kunnen kopen. Een greep uit de reacties van ontvangers:  
 
‘Ons gezinsinkomen is erg laag. Door psychische problemen kon ik niet meer werken. Ik heb nu 
AOW en een klein pensioentje. We hebben twee tieners op de middelbare school en ik zou het 
zo fijn vinden als zij met de scoutinggroep op vakantie kunnen. Via de scouting organiseren ze 
allerlei activiteiten om het geld voor de vakantie bij elkaar te krijgen, maar er wordt toch ook 
een bijdrage van de ouders verwacht. Die kunnen wij niet betalen. Met de gift van 
Vakantiegeld Delen kunnen onze kinderen op vakantie!’ 
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‘Wij gaan nooit op vakantie maar door Vakantiegeld Delen konden we een week kamperen op 
Ameland. Wat mooi dat mensen een deel van hun vakantiegeld geven aan onbekenden die 
nooit op vakantie of dagjes uit kunnen.’ 
 
6.3 SchuldHulpMaatje 
In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Uit schaamte zoeken veel 
mensen (te) laat hulp. De stress bij schulden werkt bij veel mensen verlammend, zo blijkt uit 
tal van onderzoeken. Geld geven helpt dan niet voldoende, deskundige hulp wel. In 
Amersfoort wordt deze deskundige hulp geboden door SchuldHulpMaatjes, gecertificeerde 
vrijwilligers, die luisteren en advies kunnen geven, aan mensen die moeite hebben met het op 
orde houden van de administratie of (beginnende) schulden hebben. Begeleiding in 
gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal. Het doel is om de 
toenemende schuldenproblematiek terug te dringen.  
SchuldHulpMaatje is opgericht op initiatief van de landelijke kerken en werkt zowel lokaal als 
landelijk effectief samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en andere 
hulpverlenende instanties. Ook in Amersfoort is SchulpHulpMaatje een project van de lokale 
Raad van Kerken, waar onze Diaconie onderdeel van is. Op deze manier kunnen we als kerken 
meedenken in de manier waarop we steun kunnen geven aan betrokkenen.  
Speciale aandacht gaat uit naar jongeren in de leeftijd van 18-27 jaar. Hoe kunnen we hen 
helpen inzicht te krijgen in hun financiën? Ook is er aandacht voor werknemers met schulden, 
waar de schuldenproblematiek leidt tot loonbeslag, ziekteverzuim en productiviteitsverlies. 
 
6.4 Sams Kledingactie / Mensen in Nood 
We hebben kleding ingezameld voor Sams Kledingactie. Miljoenen mensen over de hele 
wereld moeten in rampgebieden overleven of hun leven weer opbouwen.  
Sams Kledingactie houdt zich bezig met het inzamelen van herdraagbare kleding en schoeisel, 
en de verkoop daarvan. Dit levert geld op dat wordt besteed om de nood in rampgebieden te 
verlichten. Sams Kledingactie werkt daarbij samen met onder meer  Cordaid. 
 
De Kerstpakketten-actie is ook voor deze doelgroep van belang. Zie volgend hoofdstuk. 

  

 

Carla: Ik verbaas me nog 

steeds over de armoede in 

ons rijke land 
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7.  Ouderen / zieken / eenzamen / gehandicapten  

7.1 Kerstpakketten-actie 
In 2018 zijn ongeveer 140 kerstpakketten ingepakt en weggebracht naar gezinnen en 
alleenstaanden die zo de soberheid van alledag kunnen onderbreken door tijdens kerstdagen 
wat feestelijke extraatjes op tafel te zetten. 
De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nieuwland en Kattenbroek, de Samenwerkings-
gemeente Het Kruispunt, de R.K. St. Martinus en de PGHAN verlenen hun bijdrage. 
De organisatie is gesplitst in een administratief deel voor de adressen en een deel voor de 
artikelen en dozen. 
De Diaconieën verzamelen zelf adressen voor deelnemers. Elke kerk is verantwoordelijk voor 
zijn eigen lijst. Ook worden er adressen verzameld door scholen en maatschappelijke 
instellingen. Daarbij moet hergebruik van oude adressen worden vermeden. Met name de 
privacy vereist grote zorg. De gemeente Amersfoort organiseert de vergelijking van de lijsten 
van soortgelijke acties in de stad om dubbelingen te voorkomen.  
 
In de kerken worden vanaf eerste Advent artikelen en geld ingezameld. Van het ingebrachte 
geld worden artikelen ingekocht. Het kopen van artikelen is een goede aanzet, maar de 
kerkleden zijn ook gesteld op het aandragen en uitstallen van ingebrachte artikelen. 
De Diaconie van PGHAN doneerde bij de actie in 2018 in elk pakket € 20,- in een enveloppe. 
De niet-PKN kerken gaven een donatie aan PGHAN. 
De overgang van De Herberg naar Het Brandpunt voor het verzamelen, sorteren en inpakken 
van de pakketten is bijzonder goed gebleken. Het aantal vrijwilligers voor de inpakavond is 
groot. De richtlijn is 15 à 20 personen.  
De voorraad is elk jaar verschillend en altijd zeer divers. Daar komt bij dat de inhoud van een 
pakket wordt afgestemd op bijvoorbeeld de grootte van het huishouden. Hoe zorg je dan voor 
een evenwichtige verdeling van alle beschikbare goederen over de pakketten? Het is 
bijvoorbeeld ondoenlijk om alle artikelen uit te tellen. Toch is slagen we er elk jaar een stukje 
beter in de dozen een mooi passende en diverse inhoud te geven. 
 
Elke kerk zorgt tenslotte voor het rondbrengen van de 
pakketten van zijn eigen lijst. 
 
De Kerstpakketten-actie wordt door de kerkleden hoog 
gewaardeerd. 
 
7.2 Present 
Na de eerdere positieve ervaringen met een tijdscollecte in de 
Inham hebben we in het najaar tijdscollectes georganiseerd in 
de Veenkerk, het Brandpunt en de Inham. Al met al werd er 
door iets meer dan 40 personen tijd beschikbaar gesteld, 
waardoor we voor meer dan 120 uur concrete hulp konden 
aanbieden aan personen in Amersfoort-Noord. Er werd o.a. 
gewandeld, schoongemaakt en geklust. De reacties van de 
deelnemende vrijwilligers zijn hartverwarmend, het geeft veel 
energie en een dankbaar gevoel om met elkaar zo concreet te 
kunnen helpen. Gemeenteleden geven soms aan dat zij door 

 

Peter: Met hulp kom je 

dicht bij mensen, maar het 

is wel belangrijk daarbij je 

eigen grenzen te bewaken. 
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hun inzet wat meer binding met elkaar ervaren. Ook vanuit de projecten, waar vrijwilligers 
van verschillende kerken hebben samengewerkt, komen niets dan positieve geluiden.  
De ontvangers van de hulp weten niet wat ze beleven. Mensen die zo maar hulp bieden, 
zonder dat er voor betaald wordt. Dat is toch wel heel bijzonder. Soms geeft dit net het zetje 
om weer zelf vooruit te kunnen.  
 
7.3 Wereldgehandicaptendag  
Vanuit de werkgroep voor de doelgroepen oudere, zieke, eenzame en gehandicapte mensen 
hebben we, in het kader van de Nationale Wereldgehandicaptendag, een actie op touw gezet 
met als doel mensen met en zonder beperking samen te brengen. We hebben aangeboden 
om uitjes te sponsoren. Helaas is hier geen enkele respons op gekomen. We denken dat de 
periode van het jaar, november-december, hiermee te maken kan hebben.  
 
7.4 Rozenactie voor mantelzorgers 
In onze kerken worden rond de Dag van de mantelzorg in november rozen uitgedeeld, waarbij 
we onze mede-kerkgangers uitnodigen deze te brengen aan een mantelzorger. Daarmee 
willen we hen laten zien dat we hen opmerken en waarderen.  
 
Vakantiegeld Delen  is ook voor deze doelgroep van belang. Zie vorig hoofdstuk.  
 

  

 

Nicoline: Naast 

activiteiten die continu 

doorgaan, kunnen we 

ook veel spontaan doen.               

Dat is fijn.  
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8.  Jongeren 

8.1 Timon / Woongroep de Wissel  
Het College van Diakenen steunt al enkele jaren de Timon Woongroep de Wissel in 
Kattenbroek. In deze woongroep wonen verschillende alleenstaanden en echtparen, die 
gastvrijheid bieden aan jongvolwassenen. Jaarlijks ontvangt Timon ruim € 1.000 van de 
Diaconie, een bijdrage die met name bedoeld is voor de jongvolwassenen die steun kunnen 
gebruiken.  
 
8.2 Jongerendiaconaat  
De werkgroep Jongeren van de Diaconie heeft kennisgemaakt met een van de initiatiefnemers 
die Wijkboerderij Nieuwland wil ontwikkelen tot een locatie waarin verschillende doelgroepen 
deel kunnen nemen aan uiteenlopende activiteiten. Het doel van de ontmoeting was na te 
gaan of de activiteiten die in de Wijkboerderij aangeboden (kunnen) worden, aansluiten bij de 
behoefte/wensen van jongeren uit onze gemeenten. Mede omdat de activiteiten in de 
Wijkboerderij nog in de beginfase zijn, heeft de kennismaking (nog) geen concrete 
samenwerking opgeleverd.  
 
8.3 Eindexamen-leerlingen  
In de Inham besteden we aandacht aan jongeren, op het moment dat ze eindexamen doen. 
Voor jongeren is dit een belangrijke mijlpaal in hun leven. In samenwerking met de 
jeugdouderling hebben wij hen een kleinigheid gegeven om hun succes te wensen met hun 
examens om zo voor hen als kerk ook op een andere wijze zichtbaar te zijn.  
In het Brandpunt kregen eindexamenkandidaten vooraf een kaartje met een succeswens en 
na de uitslagen een plantje om hen te feliciteren (of een hart onder de riem te steken). 
 
Schuldhulpmaatje is ook voor deze doelgroep van belang. Zie hoofdstuk 6.  
 
 

  

 

Marian: Armoede is 

soms zó dichtbij. Dat zie 

je als je goed oplet. En 

ook al lijkt je hulp klein, 

je kan daarmee toch veel 

goed doen. 
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9.  Duurzaamheid  

9.1 De duurzaamheid van het diaconale werk  
Duurzaamheid gaat over verschillende criteria die vaak onderverdeeld worden in de  
categorieën people, planet en profit. Zonder meer kan gesteld worden dat diaconale 
activiteiten in bepaalde opzichten duurzaam zijn: waar mensen recht wordt gedaan met 
aandacht en geld worden positieve bijdragen geleverd aan vooral people en planet criteria.  
In veel activiteiten die we in dit jaarverslag behandelen is dan ook een diversiteit aan 
duurzaamheidscriteria te herkennen.  
In dit hoofdstuk Duurzaamheid aandacht voor enkele activiteiten waarbij bepaalde 
duurzaamheidsaspecten wat meer op de voorgrond staan.  
Verdere verduurzaming kán, en is noodzakelijk. Daarom tenslotte iets over de visie van de 
Diaconie op verdere verduurzaming.  
 
9.2 ZWO/MOV  
 
Veertigdagentijd  
Aan de hand de thema’s: ‘Water verandert alles!’ (Vastenactie) en ’Een nieuw begin’ (Kerk in 
Actie) hebben de samenwerkende ZWO/MOV groepen (zie hoofdstuk 4.4.1) de veertigdagen-
tijd zichtbaar gemaakt  voor de gemeenteleden van de R.K.-, de Protestantse- èn de 
Oecumenische geloofsgemeenschap in Hoogland/Amersfoort-Noord. Dit kwam tot uiting in 
gezamenlijke activiteiten zoals sobere maaltijden, meditatieve wandelingen, en de collectes. 
Tijdens de sobere maaltijden heeft Liesbeth de Heer de aanwezigen, samen met een 
bewoonster van een locatie van Exodus, over de inzet van en bij de Exodus(huizen)  
geïnformeerd.  
De periodieke meditatieve wandeling heeft ook tijdens de veertigdagentijd plaatsgevonden. 
Daarnaast heeft de wandelgroep met andere belangstellenden in de Domkerk te Utrecht 
onder leiding van een gids de overzichtstentoonstelling bezocht van hongerdoeken "Hongeren 
naar gerechtigheid".  
Op Zondag 7 april werd deelgenomen aan de wake van detentiecentrum Kamp van Zeist 
(iedere eerste zondag van de maand om 16.30 uur)  
 
Vredeszondag 
Aan de Vredeszondag in september heeft de Diaconie aandacht geschonken. Het thema was: 
Generaties voor Vrede. 
 
Week van de duurzaamheid 
De kerkdienst op zondag 7 oktober in de Inham had als thema:  ‘eerlijke kleding > hoe ‘duur’ is 
ons t-shirt’. In de textielindustrie kan nog heel wat verbeterd worden als het gaat om het 
welzijn van de werkers, rechtvaardigheid ten aanzien van de beloning en de veiligheid bij het 
werk.  
In de middag was er in en rond de Martinuskerk een evenement over duurzaamheid en 
creativiteit. Vanuit het thema > daar/waar plukken wij de vruchten van? was in het kader van 
de samenwerkende ZWO/MOV groepen de fairtrade-organisatie Sari uitgenodigd die in de 
kraam kleding, materialen en informatie verstrekte onder het motto: "Stof tot nadenken".  
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Fair Trade  
In de kerkdienst van 16 december is aandacht besteed aan de werkzaamheden van 
Solidaridad. Aan het einde van de dienst zijn fairtrade kerstpakketten verkocht aan de 
aanwezige kerkgangers. 
 
Moestuin  
Achter De Inham is een deel van de kerktuin ingericht als moestuin die wordt verzorgd door 
een vijftal gemeenteleden.  De oogst is bestemd voor de voedselbank. Ook in 2018 zijn vele 
kratten met diverse groenten afgeleverd bij de Voedselbank. 
 
Boerenkoolmaaltijd  
Een deel van de boerenkool uit de kerkelijke moestuin is verwerkt in een heerlijke stamppot 
die door 30 deelnemers op 7 december gezellig werd verorberd. Deze werd geserveerd met 
naar keuze de traditionele worst en spek, of een vegetarisch alternatief. Voor de maaltijd 
werd een bijdrage gevraagd. De opbrengst is, na aftrek van de gemaakte kosten, naar de 
voedselbank gebracht. 
 
Hierna geven we speciale aandacht aan het ZWO/MOV  project in Ghana.  
 
9.3 Ghana Vice Versa 
In de Diaconievergadering van 21-06-2018 is een notitie over het tot stand brengen van een 
werelddiaconaal project in Ghana besproken. We zijn verheugd dat ervoor gekozen is om het 
Ghanaproject op twee projecten te richten.  
In oktober 2018 is in het Brandpunt het project  Ghana Vice Versa gestart. We richten ons op 
het Boerinnenproject in Noord-Ghana waar vrouwen worden ondersteund bij het maken en 
verwerken van karité-boter. Dit in samenwerking met Kerk in Actie. Het tweede project speelt 
in het midden van Ghana waar houten leermiddelen worden gemaakt voor basisscholen.  
Het project Ghana Vice Versa zamelt geld in voor beide projecten en wil anderzijds leren van 
de manier waarop de bij de projecten betrokken mensen leven, werken en geloven. 
 
We vinden het een verstandig besluit om de realisering van het Ghanaproject in principe te 
beperken tot Het Brandpunt; dit is de gemeenschap waarin duidelijk de meeste 
betrokkenheid bij en het meeste enthousiasme voor het project is. Het College van Diakenen 
kan zich vinden in de intentie om leden van De Herberg, De Inham en De Veenkerk op 
persoonlijke titel mogelijkheden te bieden zich op enig moment aan te sluiten bij activiteiten 
in het kader van het Ghanaproject. Als er mogelijkheid en aanleiding is zal ook tijdens het 
reguliere overleg tussen de ZWO-commissies van De Inham en het Brandpunt met de MOV-
werkgroep van de Sint Martinus aandacht worden besteed aan de voortgang van het 
Ghanaproject.   
 
Wanneer er op meer dan persoonlijke titel betrokkenheid wordt gevraagd, wil de Diaconie 
hier graag een apart besluit over nemen.  
 
9.4 Groene Kerken  
Het Brandpunt en De Inham zijn twee van de drie landelijk erkende Groene Kerken die 
Amersfoort in 2018 telde. Vanuit de werkgroep Duurzaamheid onderhouden we korte lijnen 
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met werkgroep Brandpunt Duurzaam op Weg en Groene Inham. Deze rapporteren over hun 
activiteiten primair aan hun respectievelijke wijkkerkenraden.  
 
We proberen in onze acties en besluiten duurzaam leven een belangrijke afwegingsfactor te 
laten zijn.  
 
Het netwerk 033GroeneKerken en de Taakgroep Kerk en Samenleving van de Raad van Kerken 
hebben samengewerkt aan: 

- activiteiten in de duurzame week in Amersfoort (oktober 2018). De Diaconie heeft op 
verzoek van het netwerk voor een beperkt bedrag garant gestaan voor eventuele 
ongedekte kosten; na afloop bleek een beroep op deze garantie niet nodig. 

- het luiden van de ‘noodklokken voor het klimaat’ (december 2018). In het Brandpunt 
en de Inham is aan deze actie meegedaan.  

 
9.5 Visie op duurzaamheid 
Duurzaamheid betekent in eerste instantie dat je hetgeen je als organisatie ‘van huis uit’ al 
doet, gaandeweg duurzamer maakt. Te denken is bijvoorbeeld aan het opnemen van 
Fairtrade of biologische producten in de kerstpakketten. Of een bank te kiezen die duurzaam 
beleggen faciliteert.  
In 2018 is besloten het effectendeel van ons kapitaal alleen in duurzame fondsen en 
activiteiten te beleggen. Zie hiervoor hoofdstuk 5.  
 
In tweede instantie kun je nieuwe activiteiten opzetten die duurzaam zijn. De werkgroep 
Duurzaamheid heeft een visie opgesteld waarin de nadruk ligt op het verduurzamen van 
bestaande diaconale activiteiten.  
Vanwege het totale pakket aan activiteiten van de Diaconie en de beperkte menskracht ligt 
het opzetten van extra activiteiten speciaal vanwege de duurzaamheid niet voor de hand.  
Deze visie willen we verder ontwikkelen en zo focus aan gaan brengen in 2019. 
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10.  Vluchtelingen / gevangen / discriminatie / 

vrouwenrechten   

10.1 Vluchtelingen in Amersfoort 
De taakgroep  Kerk en Samenleving van de Raad van Kerken in Amersfoort participeert onder 
andere in het Platform voor (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat organiseert 2 x per 
jaar, met Pasen en Kerst, een actie voor bewoners van het Asielzoekerscentrum.  
 
In Amersfoort is sinds de komst van Syrische vluchtelingen de organisatie Amersfoort Geeft 
Thuis (AGT) actief, ook de Diaconie van PGHAN is daarin vertegenwoordigd. 
Het afgelopen jaar heeft AGT zich vooral beziggehouden met statushouders, dat zijn 
asielzoekers, die een (tijdelijke) verblijfsvergunning hebben gekregen. 
 
10.2 Uitzetcentrum Kamp van Zeist 
De taakgroep Kerk en Samenleving coördineert ook vanuit het Brandpunt de deelname aan de 
maandelijkse wake vanuit Amersfoort-Noord. De wake wordt georganiseerd door de raden 
van Kerken van Soest en Zeist uit solidariteit met de mensen die opgesloten worden zonder 
strafblad in afwachting van hun uitzetting. 
De wake is een protest tegen het vastzetten en uitzetten van mensen die gevlucht zijn voor 
(oorlogs)geweld en/of traumatische ervaringen hebben, ziek zijn of vluchtten vanwege hun 
seksuele geaardheid of het uiten van hun mening. Vluchtelingen hebben zoveel opgegeven 
huis en haard, familie, vrienden. Veel van hen dromen van vrede en veiligheid en een beter 
bestaan. 
Het uitzetcentrum Kamp van Zeist heeft het afgelopen jaar alle mannen overgeplaatst naar 
andere uitzetcentra zoals Rotterdam en Ter Apel. Nu zijn er alleen vrouwen en af en toe 
gezinnen opgesloten in afwachting van hun uitzetting. 
De Diaconie van Hoogland / Amersfoort-Noord verzorgt namens het Brandpunt, de Inham en 
de Veenkerk één of twee maal per jaar een bloemengroet voor de zondagse viering in het 
uitzetcentrum. Na afloop van de viering worden de bloemen 
meegegeven aan de bewoners. 
 
10.3 Tafels van hoop: de Eritrees Christelijk Orthodoxe kerk 
Sinds juni 2018 houdt de Eritrees Christelijk Orthodoxe Kerk 
vieringen in de Inham en samen met hen hebben we 
deelgenomen aan de Tafels van Hoop, een actie van Kerk in 
actie. Tafels van Hoop wil vluchtelingen laten weten dat ze 
welkom zijn in Nederland en wil de integratie door persoonlijk 
contact bevorderen. Het was een hele mooie avond, waarbij we 
ook geleerd hebben van elkaars kerkelijke gebruiken.  
 
10.4 Paasgroetenactie 
De Paasgroetenactie, georganiseerd door de PKN, betekent een 
goede wens met Pasen voor gedetineerden binnen en buiten 
Nederland. Alle gemeenteleden krijgen de kans om kaarten te 
sturen naar mensen in de gevangenis. De Diaconie betaalt de 
kaarten, de gemeenteleden zorgen voor postzegels en het 
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versturen van de kaarten. Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen 
gemeenteleden een Paasgroet aan gevangenen en aan mensen en organisaties van de 
Groetenlijst van Amnesty International.  
Hoogland en Amersfoort-Noord doen mee aan de Paasgroetenactie. Voor gedetineerden is 
het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Het 
is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden 
uitgedeeld. 
 

10.5 Maatjesproject (ex-) gedetineerden 
De zorg voor (ex-) gedetineerden is een belangrijk aandachtspunt voor diakenen. Wij laten ons 
inspireren door de Zeven werken van Barmhartigheid, waarvan ‘’gevangenen bezoeken’’ er 
een is. Via Kerken met Stip zijn twee kerken (De RK Xaverius en de protestantse St. Joriskerk) 
in Amersfoort betrokken bij ex-gedetineerden. Er zijn ook mensen die patiënten in de tbs-
kliniek op Zon en Schild bezoeken.  
 
We hebben een Maatjesproject ondersteund. Getrainde vrijwilligers worden maatje van een 
ex-gedetineerde. Hoe gaat dat in zijn werk en wat doen maatjes?  
 
Het begint al in de fase van de detentie. Het eerste contact met de gedetineerde loopt via de 
vrijwilligerscoördinator van de organisatie Exodus. Exodus heeft veel expertise in de 
gevangenenzorg en is middels spreekuren aanwezig in de gevangenissen. De vrijwilligers-
coördinator kan vragen waar de gedetineerde behoefte aan heeft.  
Ook krijgt de gedetineerde van de gemeente Amersfoort een brief waarin staat dat hij/zij 
gebruik kan maken van een maatje als hij/zij terugkomt in Amersfoort.  
Bij terugkomst van de ex-gedetineerde in de Amersfoortse samenleving wordt deze door een 
maatje ondersteund. Het project wil bereiken dat ex-gedetineerden zich met hulp van een 
maatje weer thuis voelen in Amersfoort; dat ze de weg vinden naar organisaties en dat ze 
over een goed netwerk beschikken zodat ze niet terugvallen in het vertonen van crimineel 
gedrag.  
De Diaconie heeft het project ondersteund door ook actief vrijwilligers te werven. 
 
 

 


