
door: Richard Vissinga

Haar uitvalsbasis is een kantoortje onder de toren van de Emmaüskerk. Bij haar aantreden in 1999 
was Joke Koolhof als diaconaal opbouwwerker in hervormd en gereformeerd Amersfoort een nieuw 
fenomeen. Inmiddels is zij de constante factor en spil tussen de protestantse wijkdiakenen, de 
samenleving en de overheid. 

12,5 jaar diaconaal opbouwwerker:

‘Diakenen zijn aanjagers’  
door: Corita Johannes

Hoe breed haar werkterrein is blijkt wel uit Diaconale 
Wegwijzer, een handige gidsje voor diakenen dat ik, vers van 
de pers, in handen gedrukt krijg. 
Verandert het diaconaat nu de overheid zich terugtrekt?
‘Ja, we zijn meer bezig met schuldhulpverlening en 
voor bepaalde groepen mensen komt het hard aan dat 
de buurthuizen dicht gaan. De tijd is voorbij dat het 
armoedebeleid werd ontzien bij bezuinigingen. De gemeente 
Amersfoort vraagt de kerken wel om mee te denken. Dat 
vereist dat je goed op de hoogte bent van landelijke en lokale 
ontwikkelingen, hoe die uitpakken en wie er tussen wal en 
schip dreigen te komen. Deze ontwikkelingen koppel ik terug 
naar de diakenen.’

Pact SamSam
‘Als diaconie hoe je niet alles zelf te doen. Meegaan, hulp 
zoeken en de weg wijzen is ook helpen. Daarom doen we mee 
aan diverse Amersfoortse initiatieven en netwerken. Zo zijn 
er ook allerlei fondsen voor armoede. Probleem is dat arme 

mensen die niet vinden. Pact SamSam, een nieuw platform, 
moet de samenwerking tussen fondsen en organisaties gaan 
verbeteren. Namens de diaconie zit ik in de stuurgroep. We 
hebben net een kwartiermaker aangesteld die dit op de rails 
moet zetten.’
De afgelopen tijd kreeg Joke Koolhof veel vragen van 
diakenen over asielzoekers: Wat doen we als er komende 
zondag een asielzoekersgezin op de stoep staat? Omdat alle 
kerken daarmee te maken kunnen krijgen, heb ik met de Raad 
van Kerken een informatieavond georganiseerd. Daarnaast 
heb ik een handreiking opgesteld. Het asielzoekerscentrum 
in Amersfoort was een paar jaar alleen voor uitgenodigde 
vluchtelingen. Nu is het weer een gewoon centrum. Dat 
betekent dat asielzoekers op straat gezet kunnen worden 
omdat ze uitgeprocedeerd zijn of nog wel een procedure 
hebben lopen, maar geen recht meer hebben op opvang.’ 
 
Drijfveren
Waarom kwam er destijds een diaconaal opbouwwerker?
‘Diakenen merkten dat hun vergaderagenda overvol was 
en dat zij te weinig toekwamen aan het diaconale werk. 
Bovendien bleef hun inzet vooral op de eigen gemeente 
gericht. Hen helpen meer naar buiten te kijken, dat was de 
vraag. En ook: de gemeenteleden erbij te betrekken, zodat de 
gemeente diaconaal wordt.’
Wat is diaconaat voor jou, wat zijn  jouw drijfveren?
‘Diaconaat gaat voor mij over barmhartigheid én 
gerechtigheid. Barmhartigheid is dat je in actie komt omdat je 
geraakt wordt door iets of iemand. Gerechtigheid is dat ieder 
mens recht heeft op een menswaardig bestaan. ‘Recht doen’ 
komt vaak voor in de bijbel. Wat betekent dat in deze tijd van 
bezuinigingen waar bepaalde groepen heel zwaar getroffen 
worden? Daar zijn geen gemakkelijke antwoorden op. Maar 
als er fundamenteel iets mis is in de samenleving dan moet je 
als kerken je stem laten horen!’

Naar buiten
Waarin ben je als kerk in de samenleving onderscheidend?
‘Het gaat er in essentie om dat je laat zien dat we ons als kerk 
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bekommeren om de samenleving. Dat doe ik bijvoorbeeld door 
de kerk te vertegenwoordigen bij het Netwerk Mantelzorg. In 
de kerk zitten heel veel mantelzorgers – mensen die langdurig, 
intensief zorgen voor een partner of familielid, buren of een 
gemeentelid. Het bloemetje van de kerk gaat altijd naar de 
zieke zelf. Het is goed om de mantelzorger ook eens een hart 
onder de riem te steken. Dus ik heb een A4-tje met tips gemaakt 
in het kader van de dag van de mantelzorg in november. De 
diakenen pakten dit op door gemeenteleden te vragen namen 
van mantelzorgers door te geven om daar een presentje te 
bezorgen. En de diakenen konden vertellen dat er een Steunpunt 
Mantelzorg is bij vrijwilligersorganisatie Ravelijn, waar je terecht 
kunt voor advies, cursussen en lotgenotencontact of hulp van 
vrijwilligers als je er eens een paar uur tussenuit wilt.’ 
Zijn diakenen tegenwoordig meer buiten de kerk actief?
‘In het Soesterkwatier, Randenbroek-Schuilenburg en 
Liendert-Rustenburg zitten mensen van de kerk aan tafel bij 
de Buurtnetwerken voor 55+. Professionals en vrijwilligers 
signaleren daar problemen van wijkbewoners en kijken wie er 
het best kan helpen. Soms zijn dat juist mensen van de kerk, 
omdat die langere tijd een luisterend oor bieden en meegaan. De 
begeleiding door een maatschappelijk werker stopt immers na 
een tijdje weer. 
Het is de kerntaak van de diaconie om op te komen voor wie 
tussen wal en schip dreigen te vallen. Dat zijn ook de mensen die 
na TBS terugkeren in de samenleving. Kerken-met-stip proberen 
een gastvrije plek te bieden voor deze ex-gedetineerden. 
Wijkgemeente St.-Joriskerk is zo’n Kerk-met-stip.

Zo weerspiegelt de groei van de Actie Vakantiegeld Delen 
de ontwikkeling van het diaconaat en de bewustwording op 
het gebied van armoede. Toen we begonnen was er wel geld 
beschikbaar, maar gemeenteleden kwamen nauwelijks met 
adressen van mensen die zelf niet op vakantie konden. De 
laatste jaren zijn er veel meer aanvragen dan er geld is, terwijl de 
inkomsten voor deze actie wel fl ink gegroeid zijn.’

Diaconale antenne
En een diaconale gemeente, wat bedoel je daarmee?
‘In een gemeente die naar elkaar omziet, wordt het opgemerkt als 
mensen al een poosje niet meer in de kerk komen. Daar weten de 
leden dat het moeilijk kan zijn als iemand ontslag heeft gekregen, 
niet alleen in fi nancieel opzicht, maar ook vanwege het gevoel 
mislukt te zijn of geïsoleerd te raken. En daar signaleert men dat 
sommige mensen nauwelijks contact hebben. Als je midden in 
de winter bij iemand op huisbezoek komt en de kachel is niet 
aan, durf je het er dan over te hebben hoe dat komt? Of krijg je 
andere signalen die wijzen op geldgebrek? Het is ook de taak van 
diakenen om voortdurend te vertellen wat diaconie is, waarom 
dat belangrijk is, wat diakenen doen en waarom en wat van de 
gemeente gevraagd wordt: zij zijn de diaconale antenne. De 
gemeente moet een dienende gemeente zijn, dat is een opdracht. 
Diakenen zijn aanjagers.’ 

Meer weten? Kijk op de website www.pkn-amersfoort.nl onder 
‘diaconaat’. Daar is ook de Diaconale Wegwijzer te raadplegen.

Onlangs was 
er een druk 
bezochte 
bijeenkomst over 
asielbeleid 
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