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Diaconaal jaarthema seizoen 2012 – 2013: Als meedoen niet lukt 
 
 
 

� Mensen komen in de knoei 
Het kabinet wil de dagopvang van thuis wonende dementerende ouderen aanpakken. Stel u 
voor: in plaats van vier ochtenden mag de dementerende partner nu maar twee morgens 
naar de dagopvang komen. Maar wat als de gezonde partner naar de huisarts moet of 
boodschappen gaat halen voor het dagelijks eten? Dan komt dit echtpaar toch in de knoei? 
Zou het dan mogelijk zijn dat wijkdiaconieën een oproep doen voor vrijwilligers die een paar 
uur bij deze dementerende oudere blijven? De oerkern van het diaconaat is toch bijbelse 
waarden omzetten in praktische daden. Of vinden wij dat de kerk, de diaconie, de gaten die 
de overheid laat vallen, niet moet opvullen? In deze casus is niet duidelijk om hoeveel 
morgens het zal gaan. Belangrijker is dat we ons als christenen voorbereiden op andere 
tijden. Wij zijn benieuwd naar uw mening. Uw reactie mag u doorgeven aan uw wijkdiakenen 
of aan de diaconaal opbouwwerker.   
Bert Prinsen (De Bron) 

 
 

� Cursus kerk en Wmo 
Het is bekend: de veranderingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) brengen 
ook met zich mee dat mensen moeilijker toegang krijgen tot voorzieningen. Dat zal gevolgen 
hebben voor het pastoraat en het diaconaat van de kerken. De noodkreet van ds. Prinsen 
hierboven is er een voorbeeld van. Steeds meer zal het nodig zijn dat burgers, organisaties, 
overheid én kerken gezamenlijk zorgdragen voor mensen die het zelf niet redden of niet 
kunnen terugvallen op een eigen netwerk. Maar wie doet wat? En waarvoor komen 
diaconieën te staan?  
De diaconie onderzoekt of er in Amersfoort belangstelling is voor een cursus ‘Kerk en Wmo’ 
van het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, in het najaar van 2013. 
Onderdelen zijn: een kennismaking met de Wmo, ontwikkelen van een visie op kerk en 
Wmo, het ontwikkelen van een stappenplan toegespitst op onze eigen situatie. 
Voor wie? Diakenen, diaconale vrijwilligers, ander kerkelijk kader, belangstellenden ook van 
buiten de PGA. 
Heeft u interesse? Laat het ons weten! 
Lees ook de informatiemap Wmo van Kerk in Actie, www.kerkinactie.nl 
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� 10 jaar Vakantiegeld Delen (1)  
De vakantieperiode is voor veel mensen een fijne tijd; even afstand van alles wat je van dag 
tot dag bezighoudt. Maar wanneer je een laag inkomen hebt en iedere dag alle zeilen bij 
moet zetten, is ‘er even tussenuit’ geen optie.  
De actie Vakantiegeld Delen wordt dit jaar voor de tiende keer georganiseerd door de 
diaconieën. Daarom zijn er extra activiteiten om de actie in de schijnwerpers te zetten 
(hieronder meer daarover). U wordt gevraagd een klein deel van uw vakantiegeld te geven. 
Met een bijdrage van Vakantiegeld Delen kunnen mensen, die dat zelf niet kunnen betalen, 
ook een weekje weg of dagjes uit. We vertrouwen erop dat er ook in dit jubileumjaar een 
prachtige opbrengst komt.  
Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening 13.96.31 van: Diaconie Protestantse Gemeente 
Amersfoort o.v.v. Vakantiegeld Delen. 
De projectgroep zorgt voor een flyer om uit te delen in de kerken ter ondersteuning van de 
actiezondagen op 26 mei en 2 juni.  
 
 

� 10 jaar Vakantiegeld Delen (2) 
Er wordt gewerkt aan een boekje met verhalen van mensen die dankzij Vakantiegeld Delen 
op vakantie konden. Op woensdag 15 mei om 14.00 wordt het boekje aangeboden aan 
wethouder Cees van Eijk op het plein voor het Stadhuis.  
En op zaterdagmiddag 25 mei is er een feestje als blijk van dank aan alle vrijwilligers en 
gevers en om de actie bij een breder publiek bekend te maken. Op het Lieve 
Vrouwenkerkhof is van alles te doen. Relaxen op een terrasje met een gratis ijsje, pootje 
baden of stoep krijten. Er is een penalty shot en een springkussen. En je kunt met de hele 
familie mini golven. Wethouder Van Eijk verricht om 13.30 uur de aftrap van dit 
recreatiegebeuren. Komt u ook? 
De extra activiteiten worden mogelijk gemaakt door subsidies van twee fondsen.  
Een gratis exemplaar van het boekje ‘10 jaar Vakantiegeld Delen’ kunt u na 15 mei ophalen 
bij het Kerkelijk Bureau, Noordewierweg 131 (open: di. t/m do. van 9.00 tot 12 uur). 
 
 

� Moderne kwetsbaarheid: wat is dat en wat kun je doen?  
Vrouw 64 jaar: ‘Ik ben helemaal geïsoleerd eigenlijk. Ik denk wel eens bij mezelf, ik kan 
gerust een week dood liggen in huis, maar de mensen merken niets.’ 
De lezing van mevrouw Anja Machielse op 12 februari heeft indruk gemaakt op de vele 
aanwezigen. Zij ging in op de functies van sociale relaties, wat sociale kwetsbaarheid is, de 
achtergronden en gevolgen daarvan en de knelpunten en verbeterpunten in de aanpak van 
sociaal isolement. Als iemand geen netwerk heeft - geen familie, geen vrienden, geen buren 
die naar je omzien - dan verkeert die persoon in een sociaal isolement. Maar hebben 
mensen die vanuit de kerk bezoekwerk doen een antenne hiervoor? En vervolgens: waar 
kun je zo’n signaal neerleggen en wie doet er wat aan?  
De conclusies waren: er is geen standaardoplossing en niet alles is oplosbaar. Bij sommige 
mensen is lange en intensieve ondersteuning nodig. Bij anderen kan af en toe een bezoekje 
al veel goed doen. Aandacht is een belangrijke manier om van betekenis te zijn voor een 
ander.  
Voor meer informatie over deze diaconale avond: Joke Koolhof. 
 
 

� Armoedeonderzoek 
De diaconieën van de PGA doen mee met het armoedeonderzoek van Kerk in Actie. Maar 
we gaan ook een eigen onderzoek in Amersfoort doen naar hoe diaconieën betrokken zijn bij 
materiële en immateriële ondersteuning van individuen en organisaties zoals inloophuizen en 
voedselbank. Het onderzoek is van belang voor onszelf, maar ook voor onze contacten met 
de burgerlijke overheid. 


