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Voortgangsrapportage 2011 diaconaal opbouwwerker 
 

 
Inleiding 

Aan het eind van deze voortgangsrapportage is de conclusie dat Sociaal Isolement, Armoede en 

Vluchtelingen veel aandacht moeten krijgen in 2012. Maar eerst een terugblik op het jaar 2011. 

De voortgangsrapportage wordt gemaakt aan de hand van de werkverslagen. Deze geven een goed 

beeld van het diaconale werk in de wijken en in de stad en mijn betrokkenheid daarbij.  

Ze schetsen knelpunten in het werk maar vooral de uitdagingen waar we met elkaar voor staan. Wat 

gebeurt er veel, wat is er veel in beweging, wat een uitdaging om in tijden van bezuinigingen op 

armoedebeleid en zorg en welzijn vanuit het diaconaat naast mensen te staan die het moeilijk hebben 

en te zoeken naar mogelijkheden om van betekenis te zijn. Om kwetsbare mensen te ondersteunen en 

te helpen. En wat mooi dat ik als diaconaal opbouwwerker daaraan een bijdrage mag leveren door 

diakenen te ondersteunen, te adviseren, te bemoedigen, toe te rusten. Door intermediair te zijn tussen 

diaconie en organisaties in de stad, door nieuwe projecten te initiëren, door een bijdrage te leveren aan 

een klein beetje meer barmhartigheid en rechtvaardigheid in de samenleving.  

 

Present in de samenleving 
Op diverse plekken en momenten zijn we diaconaal present in de Amersfoortse samenleving. 

Twee hoogtepunten. In februari 2011 hebben we voor het eerst, op initiatief van de Thomas Scheltus 

Stichting, een Diaconale Informatiemarkt georganiseerd. Maatschappelijke, sociale en diaconale 

organisaties presenteerden zich met een standje om elkaar te informeren over het werk en om elkaar te 

ontmoeten tijdens soep met broodjes. De markt werd gehouden van 18.00 tot 20.00 uur. Een prima 

tijdstip is gebleken. Diakenen van alle kerken uit Amersfoort zijn uitgenodigd en de vele aanwezigen 

waren erg enthousiast. Voor herhaling vatbaar.  

De Diaconale Dag in mei was weer een groot succes. Een dag waarbij ontmoeting, ontspanning en de 

handen uit de mouwen steken samen opgingen. Er werd geklust, onkruid gewied, geverfd. Er werden 

vloertjes gelegd, er werd geschilderd en schilderijen opgehangen. Ouderen gingen varen op de Eem, 

maakten een stadswandeling of snuffelden op de rommelmarkt. Mantelzorgers werden in het zonnetje 

gezet en konden een wens aan de boom hangen. Wijkbewoners kregen een roos als hart onder de riem 

en mensen die een beetje begeleiding nodig hebben gingen picknicken en speelden een potje 

midgetgolf. Behalve de Adventkerk deden alle PGA kerken en nog een paar andere kerken aan deze 

fantastische dag mee.  

Ook het werk van de Inloophuizen, Diaconaal Aandachtscentrum en Straatpastoraat past bij dit 

hoofdstukje. Zij doen dit werk mede namens de diaconie van de PGA. De opbouwwerker is niet 

betrokken bij het uitvoerende werk maar onderhoudt wel contacten met de collega’s en is adviseur van 

het bestuurlijk platform Inloophuizen. Desgewenst kan men een beroep op haar doen voor toerusting 

of andere activiteiten.  

  

Adviseren, vormen en toerusten 
Met de nieuwe diakenen worden kennismakingsgesprekken gevoerd en zij krijgen een cursus 

aangeboden. Op verzoek van Amersfoort Noord zijn onze diakenen uitgenodigd voor een 

gezamenlijke training onder leiding van een gemeenteadviseur. Drie diakenen hebben hiervan gebruik 

gemaakt. In 2012 organiseren we weer een eigen PGA cursus van twee avonden maar we proberen 

ook meer samen op te lopen met Noord.  

In principe organiseert de opbouwwerker met alle diakenen een voortgangsgesprek. Ook krijgen 

vertrekkende diakenen een evaluatiegesprek aangeboden. 

Het is belangrijk dat de opbouwwerker goed contact onderhoudt met de wijkdiaconieën. Dat kan door 

de vergaderingen te bezoeken, dat gebeurt via de vergaderingen van de begeleidingscommissie waarin 

alle wijkdiaconieën vertegenwoordigd zijn, maar vooral ook door persoonlijke gesprekken met 

diakenen. Aan diverse bijeenkomsten is een bijdrage geleverd: Groot Pastoraal Overleg Hoeksteen/ 
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De Bron alsmede een gezamenlijke diaconievergadering over armoede in Amersfoort, een vergadering 

van de kerkenraad van de Bron over ‘op het spoor komen van mensen die zorg, aandacht en hulp 

nodig hebben’, het predikantenoverleg, de algemene kerkenraad. Het bijwonen van de gemeenteavond 

over diaconaat in de Nieuwe Kerk was een bijzondere ervaring. De diakenen presenteerden hier alle 

facetten van het diaconale werk. Er was veel waardering. Een van de conclusies was dat de diaconie 

niet teveel zelf moet doen maar aanjager is en de gemeente moet helpen bij het omzien naar elkaar en 

naar de wijkbewoners. Een dienende gemeente, dat is immers het doel. 

 

Armoede in Amersfoort: bewustwording -  hulpverlening 
Er was veel aandacht en inzet voor het thema armoede en bezuinigingen in Amersfoort. Het kost tijd 

om je in te lezen in de materie, om te snappen waar en hoe de gemeente gaat bezuinigen op het 

minimabeleid, om bijeenkomsten bij te wonen van bijvoorbeeld de politiek en om een bijdrage te 

leveren aan de inbreng van de Raad van Kerken aan de discussie rond herijking van het beleid. Wat 

betekent het schrappen van inkomensondersteunende regelingen voor de minima, maar ook voor de 

diaconieen? Zullen er meer hulpvragen komen en weten mensen ons wel te vinden? 

Aan de hand van reacties uit het diaconale en maatschappelijke veld is een notitie gemaakt over de 

gevolgen van de bezuinigingen op armoedebeleid en zorg/welzijn en constateren we dat bepaalde 

groepen wel erg getroffen worden door de maatregelen. De effecten zullen in 2012 langzaam duidelijk 

worden als de Amersfoort Plus Regeling niet meer verstrekt wordt, de Sociale Participatie Regeling 

definitief is verdwenen, ouderen niet meer gratis met de bus kunnen. Gecombineerd met de 

maatregelen door de rijksoverheid (o.a. invoering en verhoging eigen bijdragen) ziet het er somber uit 

voor bepaalde groepen mensen. 

* SchuldHulpMaatje 

Het diaconale project is voortvarend gestart en staat nu goed in de steigers. Alle maatjes hebben een 

driedaagse cursus gehad en in september 2011 hun certificaat ontvangen. In het begin liepen de 

hulpaanvragen niet storm, het project moet bekend zijn en vertrouwen wekken, maar nu zijn alle 

maatjes aan het werk. Intermediairs zoals de voedselbank, maatschappelijk werk, de ouderenadviseurs 

weten SHM te vinden. De opbouwwerker participeert in de stuurgroep, is klankbord voor de 

coördinator, verzorgt een deel van de externe contacten en publiciteit en informeert en 

enthousiasmeert de PGA achterban. Een digitale nieuwsbrief houdt kerkmensen en anderen op de 

hoogte van de ontwikkelingen. 

* Vakantiegeld Delen 
Ook in 2011 werden er weer meer adressen voorgedragen en was de opbrengst ook weer hoger. Het 

blijkt wel lastiger om een project dat al acht jaar met succes draait een goede plek in de lokale kranten 

te geven. Het blijkt nodig om elk jaar met iets nieuws te komen. We zullen een beroep doen op 

externen om hiervoor suggesties aan te dragen. 

* Pact Sam Sam 

Er komt steeds meer afstemming en samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties, fondsen, gemeente 

en professionele organisaties op het gebied van armoedebestrijding. Een voorbeeld hiervan is Pact 

Sam Sam dat vrijwilligersorganisaties en fondsen meer wil laten samenwerken bij de intake van 

hulpvragers, bij deskundigheidbevordering van vrijwilligers, bij het beter afstemmen van vraag en 

aanbod door middel van een website. Pact Sam Sam vervult ook de functie van waakhond voor de 

gemeente met betrekking tot de veranderende positie van mensen die op of onder de armoedegrens 

leven. De gemeente ondersteunt dit initiatief met een jaarlijkse subsidie. De Stuurgroep, waarin de 

opbouwwerker participeert, stelt per 1 april 2012 een kwartiermaker aan.  

 

Vluchtelingen en asielzoekers 

In 2011 wordt duidelijk dat dit thema meer diaconale aandacht en inzet vraagt. Het asielzoekers-

centrum Amersfoort is weer een gewoon centrum geworden waar asielzoekers opgevangen worden 

door het COA en door VluchtelingenWerk begeleid worden bij hun juridische procedure. En aan het 

eind van de procedure dus ook uitgeprocedeerd kunnen raken en daardoor op straat terecht kunnen 

komen. En als ze dan aankloppen bij de diaconie? Wat kun en doe je dan? De opbouwwerker heeft een 

aantal notities geschreven over dit thema: een update van wie wat doet in Amersfoort voor 

vluchtelingen en asielzoekers, een notitie over strafbaarstelling van illegaliteit en een gespreksnotitie 

met aanzet voor een handleiding hoe om te gaan met uitgeprocedeerde asielzoekers die aankloppen 
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voor hulp bij de kerk/diaconie. Om de kerken meer te betrekken bij het onderwerp asiel staat voor 

maart 2012 een avond geprogrammeerd, te organiseren door de werkgroep Kerk en Samenleving. De 

opbouwwerker levert hieraan een flinke bijdrage. 

Diaconaat en Zorg 
De opbouwwerker zit in het bestuur van de Stichting Kinderzorg Utrecht die financiële hulp verstrekt 

aan kinderen en jongeren in probleemsituaties. Het betreft vier vergaderingen per jaar. 

* Mantelzorg  
Dit thema komt elk jaar op een paar momenten nadrukkelijk aan de orde in het diaconale werk. Rond 

de dag van de mantelzorg in november wordt in alle PGA kerken aandacht geschonken aan de 

mantelzorgers. Er worden presentjes bezorgd, er wordt voorbede gedaan, de bloemen uit de kerk gaan 

naar een mantelzorger. We zorgen dat bij het Steunpunt Mantelzorg bekend is wat de kerken doen. De 

opbouwwerker zorgt elk jaar voor een korte notitie met tips hoe kerken mantelzorgers een hart onder 

de riem kunnen steken. Behalve zorg voor een familielid zijn er ook veel kerkmensen die intensief 

zorgen voor een gemeentelid. Dat realiseren verantwoordelijken in de kerk zich niet altijd. De diaconie 

van de PGA is lid van het netwerk mantelzorg Amersfoort. De opbouwwerker bezoekt de 

bijeenkomsten. Op de Diaconale Dag in de Brugkerk stond de mantelzorger centraal. 

Eind 2011 zijn de voorbereidingen begonnen voor een themamiddag voor mantelzorgers over 

gevoelens van verlies. Wat betekent het om je naaste te zien veranderen en daarmee eigenlijk te 

verliezen als je vertrouwde partner, kind of ouder? Oganisastie: Steunpunt Mantelzorg in 

samenwerking met de diaconie.  

* Als meedoen niet lukt. 
Het hele jaar 2011 heeft de opbouwwerker meegewerkt aan een betere aanpak van sociaal isolement in 

de wijken Soesterkwartier, Randenbroek-Schuilenburg en Liendert-Rustenburg. Het project Als 

meedoen niet lukt werd ondersteund door het LESI, Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie en 

is afgesloten in maart 2012. Verschillende thema’s zijn onder de loep genomen. Wat is sociaal 

isolement, wie zijn sociaal geïsoleerd, hoe is het te herkennen en door wie, welke hulp kan worden 

ingezet en hoe kunnen professionals, vrijwilligers en buurtbewoners beter samenwerken? 

Aanpak van sociaal isolement zal op buurtniveau moeten gebeuren. De buurtnetwerken55+ in de drie 

projectwijken waarin ook afgevaardigden van kerken zitten, kunnen een belangrijke taak vervullen. 

Voor kerkenraden van de PGA is van belang dat zij zich bewust zijn dat ook kerkmensen zich in een 

sociaal isolement kunnen bevinden. Mensen die over weinig steun in hun persoonlijk leven 

beschikken. Weinig gezelschapssteun, weinig praktische steun en weinig emotionele steun. 

Kerkmensen die weinig betekenisvolle contacten hebben kunnen sociaal geïsoleerd zijn.  

Voor 2012 is de uitdaging hoe we vanuit pastoraat en diaconaat de mensen op het spoor komen. Hoe 

herken je ze, waar moet je dan op letten? En vervolgens: wat hebben we vanuit de kerk sociaal 

geïsoleerde mensen te bieden? Het zou goed zijn om een pastoraal en diaconaal groepje te vormen die 

aan de slag gaat met: ‘Als meedoen niet lukt.’ 

 

Goed doen en recht doen 
Er was de laatste jaren veel aandacht voor de zeven werken van barmhartigheid zoals die in Matteus 

25 worden beschreven. Het gaat om hongeren voeden, dorstigen te drinken geven, gevangenen 

bezoeken, vreemdelingen gastvrij ontvangen etc. Barmhartigheid betekent goed doen omdat je 

meeleeft met anderen. Maar diaconaat is meer dan barmhartigheid. In het handboek 

diaconiewetenschappen wordt de volgende definitie van diaconaat gebruikt: het handelen vanuit en 

door kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en bewegingen dat gericht is op het 

voorkomen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en sociaal-maatschappelijke 

nood van individuen en van groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardigen verhoudingen in 

kerk en samenleving. 

Bij gerechtigheid gaat het erom dat er ook iets aan de oorzaak van het kwaad wordt gedaan, dat de 

structuur ten goede gekeerd wordt, dat de samenleving recht doet aan iedereen. De diaconie, de 

kerkelijke gemeente helpt de armen, de vluchtelingen, de mensen met een lichamelijke of psychische 

beperking maar kaart tegelijkertijd problemen aan bij de overheid als gevolg van bezuinigingen. 

De jaarlijkse diaconale bijeenkomst, waarvoor ook diakenen van andere kerken zijn uitgenodigd, ging 

in 2011 over recht doen in het diaconaat. Wat betekent het bijbelse begrip gerechtigheid in relatie tot 

het diaconaat? En wat zijn concrete voorbeelden van helpen onder protest en van het scheppen van 
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rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving? Naast een inleiding van ds.Wilco van Holten, 

geestelijk verzorger in de TBS kliniek op Zon en Schild waren er workshops over de bezuinigingen in 

de gezondheidszorg en de zorg voor ex-gedetineerden vanuit kerken in Amersfoort. Jammer dat deze 

bijeenkomst door weinig diakenen werd bezocht, terwijl er toch wel behoefte is aan  toerusting over 

gerechtigheidthema’s. 

 

Oecumenische diaconale inzet 
Als secretaris van de werkgroep Kerk en Samenleving van de Raad van Kerken Amersfoort is de 

opbouwwerker intensief betrokken bij ontwikkelingen en activiteiten in de stad en zoekt zij 

verbindingen tussen kerk en samenleving. Je laten informeren en adviseren, mogelijkheden voor 

samenwerking onderzoeken, mensen in de kerk enthousiast maken om iets te betekenen voor de buurt 

en de stad op maatschappelijk en sociaal terrein. Activiteiten zijn o.a.: de vergaderingen voorbereiden, 

reacties op bijvoorbeeld gemeentelijke bezuinigingen voorbereiden, bijeenkomsten in de stad 

bijwonen, gesprekken met de politiek, themabijeenkomsten voorbereiden zoals over het asielbeleid. 

Het is steeds een uitdaging om de kerken en diaconieen te betrekken bij dit werk en te zorgen dat zij 

het oecumenische werk zien als iets dat ook namens de diaconie van de PGA wordt gedaan. 

 

Communicatie 

Sommige diaconieen geven aan dat zij moeite hebben om in hun eigen kerk over het voetlicht te 

brengen waar het diaconaat voor staat. De diaconie is druk met van alles maar slaagt er naar eigen 

zeggen niet zo goed in de gemeente te betrekken bij het diaconaat. En dat is wel nodig om het 

diaconaal bewustzijn van gemeenteleden te vergroten. Een vitale gemeente is ook een dienende 

gemeente. Bewustwording begint met goede informatie geven. Informatie over wat de diaconie doet 

en wat anderen doen op diaconaal gebied. Denk aan acties zoals Vakantiegeld Delen en de Diaconale 

Dag, aan hulpvragen die de diaconie krijgt, aan het werk dat gemeenteleden doen voor vluchtelingen, 

dak- en thuislozen, bij de voedsel- en kledingbank. Laat diakenen en gemeenteleden aan het woord 

over het diaconale werk dat ze doen . Hiervoor kan de diaconie de eigen nieuwsbrief benutten, de 

website van de kerk, het wijknieuws in Drieluik. Ook de diaconale nieuwsbrieven, die in 2011 veel 

aandacht besteedden aan gerechtigheid, is een goed instrument.  

Maar communiceren in eigen kring is een ding maar laten we niet vergeten dat we ook graag het 

diaconaat verder willen brengen. Via stukjes in de lokale bladen kunnen we iets vertellen over wat ons 

inspireert om ons te bekommeren om kwetsbare mensen in de eigen buurt en in de stad. Laat de 

verhalen van mensen horen. Op deze manier werk je ook aan een diaconale levenshouding.  

 

Begeleidingscommissie 

De commissie is verantwoordelijk voor de inhoud van het werk van de opbouwwerker. Elke 

wijkdiaconie is vertegenwoordigd, voorzitter is de predikant van de Fonteinkerk, ds. Wim Verschoor. 

De commissie komt vijf keer per jaar bij elkaar. Aan de hand van werkverslagen worden knelpunten 

en uitdagingen besproken. 

 

Tot slot 
Het dienstverband van 22 uur wordt globaal verdeeld over: 6 uur diaconaat algemeen, 11 uur projecten 

als armoede, zorg en vluchtelingen (inclusief advies en toerusting diakenen), 1 uur externe contacten, 

3 uur oecumenisch werk, 1 uur communicatie. In 2012 zijn sociaal isolement, armoede en 

vluchtelingen de belangrijkste thema’s. Het is de taak van de opbouwwerker om de diakenen en 

anderen binnen de kerk van informatie te voorzien, te adviseren en toe te rusten zodat bovengenoemde 

thema’s in eigen kerk en buurt prioriteit krijgen. 

 
Wanneer je een schip wilt bouwen  

breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen,  

het werk voor te bereiden en de taken te verdelen.  

Maar leer mensen te verlangen naar de eindeloze zee. (A.de Saint-Exupery) 

 

 

 

Amersfoort, 2 april 2012, Joke Koolhof-Hamstra 


