
GASTVRIJHEID
In het diaconaat laten we ons inspireren door Matteüs 
25: 35-36. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, 
ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een 
vreemdeling, en jullie namen mij op. Ik was naakt, en jullie 
kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat 
gevangen en jullie kwamen naar mij toe. 
In de huidige vluchtelingencrisis spelen allerlei emoties 
een rol. We zijn geschokt door de beelden van mensen 
die onder erbarmelijke omstandigheden hun landen 
proberen te ontvluchten. Maar we voelen ook angst en 
onzekerheid, gezien het grote aantal mensen dat naar 
Europa en Nederland komt. In het licht van bovenstaand 
bijbelgedeelte hebben we de opdracht vluchtelingen 
gastvrijheid te bieden. In Leviticus 19:33-34 wordt 
opgeroepen vreemdelingen lief te hebben en recht te 
doen: Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen 
geweest in Egypte.  

AMERSFOORT GEEFT THUIS
De vluchtelingen uit de crisisnoodopvang in de Anne 
Annemaschool zijn verhuisd naar de noodopvang in 
Zeist/Soesterberg. Het is niet bekend wanneer er andere 
groepen vluchtelingen naar Amersfoort komen en waar 
ze opgevangen zullen worden. Naar verwachting komt 
daarover in januari duidelijkheid. In Amersfoort zeggen 
de burgerlijke gemeente en heel veel inwoners: 
‘Wij kunnen en willen aan de opvang van mensen die op 
de vlucht zijn iets doen’. Alle problemen van de wereld 
kunnen wij niet oplossen, maar we kunnen vluchtelingen 
wel laten weten: Amersfoort Geeft Thuis. 
Op www.amersfoortgeeftthuis.nl komen die mensen aan 
het woord. Wat ze willen, wat ze ervaren, wat ze doen 
en denken. Wat goed gaat, wat mislukt. Waar ze blij 
van worden en wat teleurstelt. Via de website kunnen 
mensen zich opgeven bij organisaties die zich inzetten 
voor vluchtelingen. Ook kunnen ze zelf een concreet idee 
of eigen aanbod plaatsen. De kerken zijn nauw betrokken 
bij dit initiatief. De website is in ontwikkeling en eind 
december operationeel.

DE GEZELLIGHEID
Elke woensdagmiddag staan ze op de deur te kloppen: 
de kinderen van het Asielzoekerscentrum Amersfoort, 
tegenover de Dierentuin. Ze kunnen niet wachten 
tot het spandoek buiten hangt; teken dat ze binnen 
mogen komen bij De Gezelligheid. Dat is de plek waar 
ze elke woensdagmiddag welkom zijn om te spelen en 
knutselen, waar ze limonade krijgen, een koekje. De 
meeste kinderen hebben al veel verhuizingen achter 
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de rug, van het ene AZC naar het andere, steeds weer 
afscheid nemen van hun vriendjes, van hun school. In 
de gezinnen is veel spanning en onzekerheid, want AZC 
Amersfoort is in principe een uitzetcentrum. De diaconie 
van de Bergkerk ondersteunt De Gezelligheid financieel, 
zodat er materiaal gekocht kan worden. Het team van 
vrijwilligers is echter heel klein en dat maakt het project 
kwetsbaar. Houdt u van kinderen, van gezelligheid en van 
creativiteit? Word dan vrijwilliger bij De Gezelligheid. 
Informatie: Marijke Visser, marvis17@outlook.com

KERK IN ACTIE EN VLUCHTELINGEN 
Op www.kerkinactie.nl/vluchtelingen is veel te lezen over 
initiatieven van kerken overal in het land. Via de site kunt 
u de brochure ‘Met open armen’ downloaden. Daarin 
staan suggesties wat uw kerk kan doen voor vluchtelingen. 
Kerken hebben ook massaal gecollecteerd rond de 
actieweek voor vluchtelingen. Op de Landelijke Diaconale 
Dag op 21 november jl in Utrecht werd de eindstand 
gepresenteerd. In totaal is er door kerken en donateurs 
€ 1,79 miljoen gegeven. Daardoor kan Kerk in Actie 
wereldwijd vluchtelingen ondersteunen. In Nederland 
bieden organisaties als INLIA en de protestantse 
diaconieën in de grote steden via de Pauluskerk en wereld-
huizen in Den Haag, Utrecht en Amsterdam praktische 
hulp. Kerken die actief zijn in een noodopvang, maar 
door de grootschaligheid en de langere termijn van dit 
soort activiteiten niet over voldoende financiële middelen 
beschikken, kunnen een beroep doen op Kerk in Actie voor 
een eenmalige bijdrage van maximaal € 1500. De collecte 
in de PGA heeft na verdubbeling door de centrale diaconie 
€ 28.204,10 opgebracht. 

SCHULDHULPMAATJE AMERSFOORT    
Doordat het team van maatjes is uitgebreid, kunnen 
hulpvragers weer een beroep doen op SchuldHulpMaatje 
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Amersfoort. Gekwalificeerde vrijwilligers staan klaar 
om mensen die moeite hebben met het op orde houden 
van de administratie of (beginnende) schulden hebben, 
ondersteuning te bieden. Zij geven ook nazorg als de 
schuldhulp is afgerond. Alles is erop gericht dat de 
hulpvrager na verloop van tijd zelfstandig verder kan. 
De vrijwilligers krijgen een training van drie dagen 
waarna ze als gecertificeerde maatjes aan de slag gaan. 
SchuldHulpMaatje is een diaconaal initiatief waarvan 
iedere inwoner van Amersfoort gratis gebruik kan maken. 
Hulpvragers en intermediairs kunnen zich melden bij: 
Hans van Dijk, info@shm-amersfoort.nl, 06-34612083. 

SchuldHulpMaatje Amersfoort heeft nu een eigen 
website: www.shm-amersfoort.nl

PGA DIAKENEN OP KERK IN ACTIE DAG
Zaterdag 21 november werd de 120ste Landelijke 
Diaconale Dag gehouden in het Beatrixtheater in Utrecht. 
Thema was: Geloof in de kracht van delen. Onder de 
1200 aanwezigen 13 PGA-diakenen.  Alice Noord van 
de Fonteinkerk en Henriette Jansen van de Emmaüskerk 
verzorgden de liturgische opening en gaven commentaar 
bij het filmpje dat Kerk in Actie maakte van de rozenactie 
op de Diaconale Dag In Amersfoort op 25 april. 
Zie voor een impressie filmpje en foto’s: 
http://pkn-amersfoort.nl/nieuws.html
In de liturgie werd het gedicht voorgelezen, dat u onder 
aan deze Nieuwsbrief vindt. 

PGA PROJECT MWANA UKUNDWA 
Vanaf januari 2016 staat in alle PGA-kerken het project 
Mwana Ukundwa centraal. Deze organisatie is ontstaan 
na de genocide in Rwanda die aan 1 miljoen mensen 
het leven heeft gekost. Mwana Ukundwa (wat in het 
Rwandees ‘geliefd kind’ betekent) zet zich in voor de vele 
weeskinderen in Rwanda door opvangfamilies te zoeken 
en onderdak en scholing voor kindgezinnen te regelen. 
Een belangrijke taak is ook het geven van voorlichting 
over hiv/aids aan jonge kinderen, leraren en predikanten. 
Het is voor het eerst dat we als gezamenlijke PGA-
kerken een ZWO project van Kerk in Actie voor langere 
tijd gaan steunen. Dat doen we onder andere door 
alle collectes voor het werelddiaconaat voor Mwana 
Ukundwa te bestemmen. Maar ook door kerkmensen 
te betrekken bij de projecten van de organisatie op het 
gebied van onderwijs, voorlichting, sport en spel en de 
handwerkgroepen voor geïnfecteerde vrouwen. 
7 februari is het Zondag voor het Werelddiaconaat. 
De projectgroep is bezig met de voorbereidingen om in 
alle wijkgemeenten van de PGA Mwana Ukundwa op de 
kaart te zetten. 

HELPEN… MET PERSPECTIEF

Ik kijk van afstand naar jou.
Ik zie je scharrelen
met je strakke schouders,
krom gebogen.
Je kijkt naar de grond, naar wat onder je is.
Het lijkt als vast,
maar voel jij dat ook?

Ik kom dichterbij om je beter te kunnen zien.
Ik ga naast je staan.
Ik wil zien wat jij ziet
en je blik vangen om je te helpen
verder dan vandaag te kijken.
Hoe laat ik jou dat zien en
maak ik je los van waar jouw blik op vastzit.

Ik heb niet meer dan wat brood en vis.
En toch geloof ik dat het meer kan worden
en aan jou toekomst kan bieden
niet door mij, of door het eten, 
maar door Hem die mij gezonden heeft.
Hier is het, neem en eet
het zal je goed doen.
En dan... dan kijken we samen verder.

(Jack de Koster)
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