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Diaconaal jaarthema seizoen 2012 – 2013: Als meedoen niet lukt 
 
 

� Als meedoen niet lukt 
In het kader van ons diaconaal jaarthema Als meedoen niet lukt, bent u van harte welkom bij een 
bijeenkomst die gehouden wordt op dinsdagavond 12 februari. Dr. Anja Machielse houdt een lezing 
over aandacht voor en aanpak van sociaal isolement. Zij is portefeuillehouder onderzoek bij het 
Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie en gespecialiseerd in onderzoek naar sociaal isolement 
en andere vormen van sociale kwetsbaarheid. 
Omzien naar elkaar is de rode draad van pastoraat en diaconaat. Enthousiaste en betrokken 
vrijwilligers verzetten veel werk om aandacht, zorg en hulp te geven aan mensen die dat nodig 
hebben, buiten en binnen de kerk. Toch vallen sommige mensen tussen wal en schip. Zij voelen zich 
eenzaam. Ze zijn kwetsbaar omdat ze heel weinig steun in hun persoonlijk leven ervaren. Geen steun 
door gezelschap, geen praktische steun en geen emotionele steun. Hun sociale netwerk is 
onvoldoende waardoor ze geïsoleerd zijn. Hoe komen we deze mensen op het spoor? Hoe herken je 
sociale kwetsbaarheid, waar moet je dan op letten? En wat hebben we sociaal kwetsbare mensen, 
zowel binnen als buiten de kerk, dan te bieden? 
Dinsdag 12 februari 2013, 20.00 uur. De Brug, Schuilenburgerweg 2. 
Alle kerken en organisaties in Amersfoort zijn uitgenodigd.  

 
� ‘Ik zie je’ 

Tijdens de ontmoetingsdag van wijkgemeente St.-Joriskerk, zaterdag  29 september, hebben we met 
ongeveer 175 gemeenteleden het diaconale spel ‘Ik zie je’ gespeeld. Dit spel is erop gericht om 
iedereen diaconaal bewuster te maken. Zien we de zorgen en problemen om ons heen? En wat doen 
we ermee? Hebben we oog voor elkaar of vinden we dat iedereen zijn eigen problemen maar moet 
oplossen? 
Aan de hand van het spel komen allerlei vragen, opdrachten en stellingen aan bod. We hebben dit 
spel gespeeld in groepjes van zes tot acht personen. Per drie groepen was er een diaken aanwezig 
om uitleg en informatie te geven aan de hand van de gestelde vragen. Een heel leerzame en gezellige 
middag! Het spel is beschikbaar voor andere kerken.  
Info: frankvdbunt@hetnet.nl, tel. 033-4724037. 

 
� Diaconale Dag 

Op zaterdag 20 april 2013 is het weer zo ver! Kerkmensen, oud en jong, uit heel Amersfoort 
organiseren dan kleinschalige activiteiten in samenwerking met (hulp)organisaties en mensen uit de 
doelgroepen waarop het diaconaat zich richt. Ontmoeting en samen iets leuks doen staan centraal op 
de Diaconale Dag. 
Het is niet de bedoeling dat het een dag wordt waarop alleen diakenen actief zijn. Geprobeerd wordt 
de hele gemeente te betrekken bij hulp aan mensen die kwetsbaar zijn. Wilt u ook zo’n positieve 
ervaring opdoen? Doe dan mee met de Diaconale Dag in uw eigen wijk. 
Informatie bij uw wijkdiakenen. 
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� Oud en Jong 
Jongeren uit het Soesterkwartier kunnen zich opgeven om oudere mensen een handje te helpen. Dat 
houdt in: samen boodschappen doen, een kopje koffie of thee drinken, een spelletje spelen, een 
stukje wandelen, uitleg geven over mobiel, computer of internet. Jongeren maken ouderen blij en 
sparen tegelijk voor een cadeaubon. 
Informatie en opgave: d.graaf@welzijnamersfoort.nl 

 

� BoodschappenPlusBus 
Op 15 december a.s. is het eindelijk zover! Dan gaat er ook in Amersfoort een BoodschappenPlusBus 
rijden. Een deel van de Diaconale Najaarscollecte 2011 was bestemd voor dit project. 
De BoodschappenPlusBus is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en bedoeld om senioren 
het leven aangenamer te maken. De bus haalt mensen thuis op om samen boodschappen te gaan 
doen of koffie te drinken, of een uitstapje te maken naar een museum of muziekuitvoering. Er gaan 
begeleiders mee, zodat wie slecht ter been is ook mee kan. Door de BoodschappenPlusBus komen 
senioren weer onder de mensen. Ze krijgen meer sociale contacten en vinden gezelligheid. 
De deelnemers betalen een bijdrage per rit en kunnen zich via een maandprogramma opgeven voor 
activiteiten die hen aanspreken. Vrijwilligers maken het programma, plannen de ritten, treden op als 
chauffeur en houden de administratie bij. Welzijn Senioren Beweging 3.0 zorgt er samen met andere 
organisaties voor dat de bus in Amersfoort rijdt. 
Kent u senioren die van de bus gebruik willen maken? Attendeer ze dan op het maandprogramma. 
Informatie: www.welzijnseniorenamersfoort.nl, tel. 4550088. 
Er zijn al veel vrijwilligers, maar er worden nog begeleiders op de bus gevraagd.  

 
� SchuldHulpMaatjes krijgen een 11! 

Financiële problemen kunnen er de oorzaak van zijn dat mensen niet kunnen meedoen in de 
samenleving. Vaak zijn er dan ook nog andere problemen in het spel waardoor ze zich buitengesloten 
voelen. De SchuldHulpMaatjes kunnen helpen om de administratie op orde te krijgen. Ze willen een 
steuntje in de rug zijn voor mensen die een traject van schuldhulpverlening doorlopen. De maatjes 
nemen het werk niet over, maar zijn een naaste voor mensen die het even niet zelf kunnen. 
Op de Landelijke Diaconale Dag in de Jaarbeurs in Utrecht kreeg de Amersfoortse wethouder 
Sebastiaan van ’t Erve de vraag welk cijfer tussen 1 en 10 hij de SchuldHulpMaatjes wilde geven. Zijn 
reactie: Ze krijgen van mij een 11! 
Informatie: coördinator SchuldHulpMaatje Amersfoort, Hans van Dijk, info@shm-amersfoort.nl 

 
� Zorgen over Kabinetsbeleid 

Het loslaten van de norm van 0,7% van het bruto nationaal product voor ontwikkelingssamenwerking 
is een kortzichtige keuze voor eigenbelang. Dat hebben de ruim duizend diakenen en leden van de 
kerkelijke commissies voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking onder andere 
meegegeven als signaal aan Kerk in Actie tijdens de onlangs gehouden Landelijke Diaconale Dag.  
Diakenen riepen op om de zwakste mensen in de samenleving in beeld te houden en mogelijkheden 
te geven om zichzelf te verbeteren. De diakenen vinden ook dat strafbaarstelling van illegaliteit voor 
uitgeprocedeerde asielzoekers tot onnodige criminaliteit van mensen leidt. Het is onwenselijk dat 
iemand zonder geldige verblijfspapieren voor altijd als illegaal wordt bestempeld. Duizenden mensen 
staan hierdoor op straat en krijgen niet de gelegenheid om een normaal leven te leiden. 
Zie voor de brief aan het Kabinet www.kerkinactie.nl 
 
 

Ten slotte 
 

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. 
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn. 

Het is ons licht, niet onze schaduw wat ons het meest beangstigt. 
We vragen onszelf: wie ben ik om briljant te zijn, 

prachtig, talentvol, fantastisch? 
Maar, wie ben jij om dat niet te zijn? 

Je bent een kind van God.  
(Marianne Williamson) 


