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Dank en welkom 
We kunnen weer een flink aantal nieuwe 
diakenen begroeten. Dat betekent dat er ook 
diakenen zijn vertrokken van wie we afscheid 
moeten nemen. We hopen dat zij kunnen 
terugkijken op een mooie periode van werken 
aan een dienende gemeente, die oog en oor 
heeft voor kwetsbare mensen in en buiten de 
kerk. Een gemeente die in actie komt als er 
geholpen moet worden en haar stem laat horen 
als mensen tussen wal en schip (dreigen te) 
vallen als gevolg van onrechtvaardige 
maatregelen. In het diaconaat gaan 
barmhartigheid en gerechtigheid immers hand in 
hand. 
De nieuwe diakenen wensen we veel zegen en 
plezier. Dat hun werk vruchtbaar mag zijn! Op 
24 maart (in de Fonteinkerk) en op 8 april (op 
locatie in de stad) zijn er cursusavonden voor 
diakenen. 
 
 

Cheque voor de Kledingbank  
De penningmeester van de Kledingbank kreeg 
een cheque van 12.300 euro overhandigd door 
de diaconie van de Protestantse Gemeente 
Amersfoort (PGA). Aalt Petersen, voorzitter van 
de diaconie, zei daarbij: ‘De Kledingbank doet 
fantastisch werk voor mensen die het letterlijk en 
figuurlijk koud hebben. Daaraan wil onze 
diaconie graag een steentje bijdragen.’  
Uit de groslijst van mogelijke doelen voor de 
Diaconale Najaarscollecte 2013 werd de 
Kledingbank gekozen, naast het Protestants 
Sociaal Centrum (voor de organisatie van 
seniorenmiddagen). 
De Kledingbank zal het ontvangen bedrag onder 
andere besteden aan het ontwikkelen van een 
voorraadbeheerssysteem. De diaconie wil met 
de gegeven bijdrage ook de ongeveer 80 
vrijwilligers van de Kledingbank een hart onder 
de riem steken. 
 
 

Onderzoek naar diaconale hulp in 
Amersfoort 
De diaconieën van de PGA wilden wel eens 
weten hoeveel en welke hulp er door kerken 
wordt gegeven in het kader van 
armoedebestrijding in Amersfoort. Daarom 
hebben ze een onderzoek gedaan, waaraan 12 
van de 20 gevraagde kerken meededen.  
De uitkomst is dat er in 2012 in totaal 153.000 
euro werd uitgegeven aan individuele en 
collectieve financiële hulp, kerstattenties en het 
werk van de inloophuizen. Misschien nog wel 
belangrijker is dat er veel hulp wordt gegeven 
die niet in geld is uit te drukken. Zo 
ondersteunen diakenen en andere vrijwilligers 
mensen bij het invullen van formulieren en 
bezoek aan instanties als de sociale dienst of 
het Geldloket. Of ze zijn vrijwilliger bij 
SchuldHulpMaatje of de Kledingbank. 
Daarnaast spelen gemeenteleden een 
belangrijke rol bij het signaleren van problemen 
als gevolg van de economische crisis. Het 
rapport en de enquêtes zijn te lezen op: 
www.pkn-amersfoort.nl, onder: Diaconaat 
(Activiteiten).  
 
 

Vakantiegeld Delen 2014 
Na het jubileumjaar 2013 – waarin de actie voor 
de tiende keer werd gehouden – zijn de 
voorbereidingen voor de nieuwe actie alweer 
gestart. De diakenen hebben daarbij de hulp 
van gemeenteleden nodig. U kunt tot 15 maart 
bij uw diakenen adressen voordragen van 
mensen die niet de financiële middelen hebben 
om eens een weekje op vakantie te gaan of 
dagjes uit, terwijl ze dat juist hard nodig hebben 
om hun dagelijkse zorgen even te vergeten. 
 

 



Steun in de rug 
SchuldHulpMaatje (SHM) Amersfoort heeft 
gemeentelijke subsidie gekregen voor 
deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers 
(maatjes). Een opsteker voor de 30 maatjes en 
de Stuurgroep! De diaconie van de PGA is één 
van de initiatiefnemers van het project SHM en 
draagt ook financieel bij.  
Coördinator Hans van Dijk meldt dat SHM in 
contact wil komen met mensen die als gevolg 
van bijvoorbeeld werkloosheid in problemen zijn 
gekomen. De maatjes van SHM kunnen advies 
geven en steun bieden. Mail naar: info@shm-
amersfoort.nl  
Lees ook de Nieuwsbrief van december 2013 en 
het jaarverslag 2012 op: www.pkn-amersfoort.nl 
onder Diaconaat (Diaconale Projecten). 
 
 

Campagne Geldloket Amersfoort 
Ook de gemeente Amersfoort en het Geldloket 
timmeren aan de weg als het gaat om 
armoedebestrijding. Dat gebeurt door de 
campagne ‘De crisis treft iedereen en als je 
extra pech hebt dubbel zo hard’. Hierin worden 
mensen, die als gevolg van een combinatie van 
de crisis en pech in een armoedesituatie dreigen 
te belanden, gewezen op de mogelijkheid 
advies en hulp te vragen. Vaak zijn de 
problemen niet direct zichtbaar en is er sprake 
van schaamte. 
Aan de kerken wordt gevraagd de campagne 
onder de aandacht te brengen en mensen te 
wijzen op het Geldloket Amersfoort. Het gaat 
met name om ‘gewone mensen’, die 
bijvoorbeeld hun huis niet verkocht krijgen, bij 
wie de relatie is stukgelopen of de gezondheid 
parten speelt. Veel mensen kunnen wel een 
tijdje met iets minder toe, maar als problemen 
zich opstapelen en de financiële buffer uitgeput 
raakt, wordt het een ander verhaal.  
Wilt u meer weten over wat het Geldloket 
Amersfoort kan betekenen, kijk dan op: 
www.geldloketamersfoort.nl of neem contact op 
met het Geldloket (vraag naar Marja Cevaal of 
Ingrid Onderdelinden): tel. (033) 80 09 970 of  
06 – 21 40 24 21, e-mail: 
m.devaal@geldloketamersfoort.nl of 
i.onderdelinden@geldloketamersfoort.nl 
 
 

Als meedoen niet lukt… 
26 deelnemers uit pastoraat en diaconaat 
kregen in twee avonden informatie over de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet, die 
onder andere gaat over de thuiszorg en de 
ondersteuning van mantelzorgers en 
vrijwilligers, vraagt dat burgers, organisaties, 
overheid en kerken gezamenlijk zorgdragen 

voor mensen die het zelf niet redden of niet 
kunnen terugvallen op een eigen netwerk. Een 
wet waar iedereen vroeg of laat mee te maken 
krijgt. 
Welke rol kunnen de kerken hierin spelen? Wat 
kunnen wij voor elkaar betekenen? Tijdens de 
cursus hebben we, met hulp van een 
gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk in 
Nederland, de mogelijkheden verkend en de 
thema’s eenzaamheid, armoede en 
werkloosheid uitgediept. Situaties die er de 
oorzaak van kunnen zijn dat mensen niet mee 
kunnen doen en zich buitengesloten voelen. 
Diaconaal opbouwwerker Joke Koolhof vertelde 
over wat instanties als het Servicepunt Wonen, 
Zorg en Welzijn kunnen doen voor mensen in 
Amersfoort die professionele steun of informele 
hulp nodig hebben.  
Met de Informatiemap WMO van Kerk in Actie 
en het geleerde op de cursus gaan de 
deelnemers aan de slag in de eigen gemeente.  
 
 

Zegen 
Het ga je goed 
Moge wat op je weg komt 
Jou tot zegen zijn: 
De vreugde van de ontmoeting 
De pijn van de ontbering 
De tijd van de verwachting 
Het genot van de volheid 
De kaalte van het gemis. 
 
Moge jouw leven anderen tot zegen zijn: 
Dat je ogen met mildheid kijken, 
Dat je handen open zijn en opbouwen 
Dat je luistert tot in het zwijgen, 
Dat je woorden oprecht zijn 
En dat je in hart en nieren bewogen bent 
Om de mens op je weg. 
God zegene jouw weg, 
Moge jouw leven tot Gods eer zijn. 
 
(Andries Govaart, Medemens3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


