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Jaarverslag 5 

INLEIDING  

Voor u ligt het jaarverslag van de diaconie.  

De diaconie zet zich in zodat iedereen mee kan doen in de samenleving. Diakenen luisteren naar het verhaal van 

mensen. Lid van de kerk of niet, dat maakt niet uit. Ze signaleren problemen en denken mee over oplossingen of 

verwijzen door. Soms gaan zij mee naar de professionele hulpverlening. Of ze helpen bij het invullen van formulieren. 

In noodgevallen geeft de diaconie tijdelijk financiële hulp of zoekt een oplossing voor praktische problemen. In alle 

wijkkerken van de Protestantse Gemeente Amersfoort zijn diakenen actief. Samen met anderen van de kerk zijn zij 

ereid hu  aaste ee  ha dje te helpe .  Aldus een citaat uit de nieuwe folder van de diaconie. 

 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

1. Bestuur 

Per 1 januari 2015 bestond het bestuur uit de volgende leden:  

Voorzitter: A. Petersen; secundus: H. Knul 

Secretaris: J.H.U. van Grevenstein; secundus: A. Petersen 

Penningmeester: P.H. Bennink; secundus: vacant 

Notuliste collegevergaderingen: mevr. L. Schipper 

Notuliste Agenda Commissie Vergaderingen (moderamen): mevr. L. Schipper. 

Als dagelijks bestuur fungeerde het moderamen, aangevuld met H. Knul als extra lid. In de ACV hebben wij 

nog steeds een vacature. Voorbereiding van de vergaderingen was in handen van de voorzitter en de 

notuliste. 

2. Organisatie 

Het College van Diakenen is ingericht naar de norm van de protestantse kerkorde. Naast het bestuur zijn de 

overige wijken in het college vertegenwoordigd. Uit elke wijk is één diaken en/of één secundus afgevaardigd. 

De afgevaardigden hebben één stem per wijk en er wordt bij meerderheid van stemmen beslist als het 

quorum aanwezig is. 

 

3. Personele bezetting 

Het college is 6x bijeen geweest en de vergaderingen werden goed bezocht. De vergaderingen vangen aan 

met een kort meditatief moment. Helaas had ook in dit jaar de Emmaüskerk, door vacatures, geen 

afvaardiging in het college.  
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Werkgever 

De diaconie heeft twee arbeidskrachten in dienst.  

a) Joke Koolhof-Hamstra als diaconaal opbouwwerker. Joke werkt sinds 1999 als parttime diaconaal 

opbouwwerker. Zij is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de wijkdiaconieën en voor de coördinatie 

van diverse diaconale activiteiten. De voortgangsrapportage 2015 van de diaconaal opbouwwerker is als 

bijlage toegevoegd.  

b) Liesbeth Schipper geeft leiding aan het Kerkelijk Bureau. Zij is volledig in dienst bij de diaconie. 

Doorberekening voor het werk van het College van Kerkrentmeesters vindt plaats op basis van gemaakte 

afspraken. Bij haar werkzaamheden wordt ze geassisteerd door de heer Hans van der Ploeg. 

 

4. Financiën 

De jaarrekening 2014 is in de septembervergadering goedgekeurd en de begroting 2016 is in de 

oktobervergadering vastgesteld door het College van Diakenen.  

 

5. Bekensteinselaan 18 

Het voormalig kantoorgebouw aan de Bekensteinselaan 18 kon ook in 2015 worden benut voor de 

kamerverhuur aan studenten. Evenals voorgaande jaren zijn de kamers bij de studenten van de Evangelische 

Hogeschool (EH) onder de aandacht gebracht en via advertenties in Drieluik. Dankzij deze aanpak is leegstand 

zo veel mogelijk voorkomen en kan met tevredenheid worden teruggekeken op de verhuuropbrengsten die 

direct ten gunste komen van het diaconale werk. Naast het dagelijkse beheer door Marcel Veldman is de 

heer A. van Keulen bereid gevonden voor het doen van klein onderhoud en reparaties.  

In 2015 is weer een (uitgebreide) inspectie gedaan van het brandmeldsysteem en zijn de nodige onderdelen 

vervangen of vernieuwd. Vanuit het dagelijkse beheer wordt ook de nodige aandacht besteed aan een veilig 

gebruik van het pand en worden huurders ook aangesproken de veiligheidsregels in acht te nemen. 

 

6. Website diaconie 

Er zijn plannen om een website voor de diaconie te gaan bouwen. Voor een juiste afstemming en opzet zijn 

wij hierover in gesprek en op zoek naar een webmaster.  

 

7. Flyer diaconie 

Vanuit de diakenen is het verzoek gekomen om een flyer te ontwikkelen waarbij de diaconie in 

Amersfoort meer op de kaart wordt gezet. Joke Koolhof heeft hiervoor een opzet gemaakt. Het 

is een fraaie flyer geworden die alle wijken met hun eigen gegevens kunnen aanvullen en 

gebruiken.  

 

 

ACTIVITEITEN 

Vanuit het College worden jaarlijks een aantal vaste activiteiten georganiseerd of ontwikkeld. Doel is met 

name om helper te zijn, waar geen helper (meer) is, maar ook om de plaatselijke gemeente diaconaal 

betrokken en bewust te maken. Op Iedere collegevergadering is: Nieu s uit de ijke  een vast onderdeel 

op de agenda. Daarnaast zijn de volgende organisaties op bezoek geweest bij het (moderamen van het) 

college: Diaconaal Aandacht Centrum, Inloophuis Schothorst, Technische Commissie, Straatpastoraat, 

Kledingbank en Voedselbank.  

1. Collecterooster 

Jaarlijks wordt het diaconale deel van het collecterooster afgestemd op het landelijke advies van de PKN. 

Daarnaast worden een aantal vrije- en keuzecollecten ingeroosterd waar de wijken zelf een invulling aan 

kunnen geven, mits de vlag de lading dekt. Deze eigen invulling geeft in diverse wijken een sterke 
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verbondenheid met de betreffende collectedoelen, omdat gemeenteleden zelf projecten kunnen 

aandragen. De algemene diaconale collecten hebben verder in het teken gestaan van de nood om ons 

heen, maar ook ter ondersteuning van de eigen diaconale activiteiten. 

 

2. Kledingactie 

Jaarlijks wordt door één van de wijken de kledingactie opgezet en gecoördineerd, waarbij we aansluiten bij 

de a tie oor Me se  i  Nood/“a s Kledingactie.  

Dit jaar lag de organisatie in handen van de Bergkerk. Dit jaar hebben wij ook voor het eerst kleding 

ingezameld voor de Kledingbank in Amersfoort. De opbrengst van de Adventkerk is afgeleverd bij de 

Amersfoortse Bank. De actie is goed verlopen en de opbrengst bedroeg 2580 kg exclusief de opbrengst van 

de Kledingbank.  

 

3. Diaconale Najaarscollecte 

Ook de Diaconale Najaarscollecte komt jaarlijks terug en het doel wordt, op voordracht van de 

wijkdiaconieën, in het college bepaald. In 2015 is er voor twee doelen gecollecteerd, namelijk voor 

Stichting Present Gezi  i  de uurt  en Stichting Timon Woongroep de Wissel in Amersfoort. Ter 

ondersteuning van de collecte is een mooie flyer gemaakt De collecte heeft € 22.414 opgebracht (vorig jaar 

€ 25.105). Dit jaar was de leiding in handen van wijkgemeente Adventkerk. Een diaconale collecte die een 

mooie opbrengst genereerde voor het diaconale werk. 

4. Inloophuizen 

Door de veranderingen in de samenleving, waarbij kerken sluiten en de 

participatiesamenleving steeds meer in het vizier komt, staat het Inloopwerk weer 

in de schijnwerpers. De Stichting Inloophuizen Amersfoort SIA is opgericht in juni 

2015. De initiatiefnemers tot de oprichting van deze stichting zijn de Rooms-

Katholieke parochie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort met haar Parochiële 

Caritas Instelling, de diaconie van de Protestantse Gemeente van Amersfoort én de 

diaconie van de Protestantse Gemeente van Hoogland/Amersfoort-Noord. Verwacht wordt dat de 

Stichting per 1 januari 2016 inloophuis De Herberg in Nieuwland, inloophuis Schothorst én het Diaconaal 

Aandachtscentrum onder haar hoede zal nemen. Inloophuis De Ontmoeting in Kattenbroek hoopt de 

stichting in een later stadium te verwelkomen. 

 

5. Fonds Diaconessenarbeid 

Stichting Diaconessenarbeid heeft als doel de stimulering, verbetering en uitbreiding van de ziekenzorg en 

preventieve gezondheidszorg (ongeacht leeftijd) als onderdelen van het diaconale werk. Wijkdiaconieën 

kunnen doelen aandragen die betaald kunnen worden uit de opbrengst van het fonds. In 2015 heeft het 

college € 620,00 uit dit fonds verstrekt aan giften. 

 

6. Adrianus Cruijff Fonds                      

Het Adrianus Cruijff Fonds wil financiële hulp bieden aan minderjarigen die behoren tot een protestants 

kerkgenootschap. De hulp moet gericht zijn op de bevordering van een goede lichamelijke, geestelijke of 

maatschappelijke ontwikkeling van de minderjarigen. In 2015 heeft het college € 8.400 uit dit fonds 

verstrekt aan giften.  

7. Bloemengroet 

Vanuit de diaconale betrokkenheid met gemeenteleden heeft het college enkele jaren geleden besloten 

om de bloemengroet voor een deel te bekostigen. Wijken kunnen hier een beroep op doen binnen vooraf 

vastgestelde kaders. Betrokkenheid met gemeenteleden staat hierbij centraal.  

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://cancercollection.com/media/catalog/category/inloophuizen.jpg&imgrefurl=http://cancercollection.com/info/&h=177&w=177&tbnid=NL14oyHB1XW5qM:&docid=5AjIdSrDj2GI3M&hl=nl&ei=Q6-sVqDKBYeYPMb_j-AO&tbm=isch&ved=0ahUKEwjg96Wqx9HKAhUHDA8KHcb_A-w4ZBAzCBYoEzAT
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8. Kerst voor iedereen 

Jaarlijks wordt de actie Kerst voor iedereen  gehouden. Gezamenlijk met de 

Gemeente Amersfoort worden kerstpakketten bezorgd bij hen die hiervoor in 

aanmerking komen. Ter ondersteuning stelt de diaconie zich garant en wordt 

er één collecte voor dit doel aangewend. Er zijn 214 (vorig jaar 167) adressen 

door de diaconieën ingediend. 

 

9. Thomas Scheltus Stichting  

De Thomas Scheltus stichting heeft ten doel het verstrekken van financiële hulp aan alleenstaande dames 

van protestants-christelijke levensovertuiging boven de leeftijd van 45 jaar. Eén van de acties is de 

Paasactie. Vanuit de Protestantse Gemeente Amersfoort zijn 86 alleenstaande dames blij gemaakt met 

een gift van € 200. 
 

10. Vakantiegeld Delen 

De actie Vakantiegeld Delen is voor de 12e keer georganiseerd. De totaalopbrengst was € 43.350 (2014: € 
40.922) In 2015 heeft de projectgroep 116 adressen (2014: 103)van de 166 voorgedragen adressen blij 

kunnen maken met een bijdrage in de kosten voor een vakantie of enkele dagen er tussen uit. 

 

11. Stille hulp 

De diaconie doet ook onzichtbaar werk. We noemen dat stille hulp. Hulp aan gemeenteleden en anderen 

die – in lijn van het verhaal van de later barmhartig genoemde Samaritaan (Lucas 10) - op onze weg 

komen. Regelmatig doen mensen een beroep op de diaconie voor 

individuele hulp. Het kan hierbij gaan om acute nood waarbij 

bijgesprongen moet worden met boodschappen of kleine 

bedragen. Dit wordt in een aantal gevallen direct door de 

diakenen zelf afgehandeld. Grotere bedragen en leningen worden 

in het college besproken en goed- c.q. afgekeurd.  

In 2015 heeft het college zes keer een renteloze lening verstrekt 

voor een totaalbedrag van € 8.468 (2014: € 10.321). Daarnaast 

geven de wijken ook individuele financiële hulp.  

 

12. Protestants Sociaal Centrum / Recreatief ouderenwerk 

In de voorgaande jaren is door het bestuur van het Protestants Sociaal Centrum (PSC) geconcludeerd dat 

het ouderenwerk in de vorm waarop het de laatste jaren functioneerde niet meer paste bij de 

oorspronkelijke opzet. Het bestuur is in gesprek gegaan met het moderamen en het college van diakenen, 

om te onderzoeken of er een andere opzet gevonden kon worden. De praktijk was dat er in slechts twee 

wijken (de Emmauskerk en De Hoeksteen) goed draaiende teams actief waren. In overleg met de 

kerkenraden en het college is besloten om het ouderenwerk van deze twee wijken onder 

verantwoordelijkheid van de respectievelijke kerkenraden te brengen. Om de kosten die hieraan 

verbonden zijn niet direct te laten drukken op de wijkbegrotingen, heeft het college besloten om over 

twee jaar nog een afbouwend, substantieel bedrag bij te dragen in de kosten. Het nieuwe bestuur zal zich, 

na wijziging van de statuten van de Stichting, gaan inzetten om subsidies aan te vragen bij derden om het 

ouderenwerk, van in eerste instantie de Protestantse Gemeente Amersfoort te ondersteunen.  

13. Project SchuldhulpMaatje 

SchuldHulpMaatje Amersfoort is een initiatief van de Raad van Kerken Amersfoort als antwoord op de 

toenemende schuldenproblematiek. Partners zijn de diaconie van de PGA, de diaconie PKN Hoogland-

Amersfoort/noord, de RK parochie en de Caritas van de OLV. De diaconie schakelt tegenwoordig bij 

hulpaanvragen zoveel mogelijk ter begeleiding een schuldhulpmaatje in. 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=x-raw-image:///6192ba4902b759d8bf5d77e1aa76a48fa8d3ee084cf9ad87f9c124490902817b&imgrefurl=http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Nieuwsbrief-Utrecht.pdf&h=233&w=416&tbnid=2Fm3Akm6kmG1gM:&docid=WEGY1ebky0DsMM&hl=nl&ei=1sKwVvH_EYW_PculoqgE&tbm=isch&ved=0ahUKEwjxwunHqtnKAhWFXw8KHcuSCEU4ZBAzCAwoCTAJ
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ikreddewereld.nl/wp-content/uploads/2014/12/Daad-349-kerstpakket-rtl-604x340-720x340.jpg&imgrefurl=http://www.ikreddewereld.nl/index.php/daad-349-een-kerstpakket-voor-een-zorgheld/&h=340&w=720&tbnid=7n4NyCjLD7_FwM:&docid=-nimFr6PeAab5M&hl=nl&ei=BK-sVuT4NIfQONzNrsgL&tbm=isch&ved=0ahUKEwjkitCMx9HKAhUHKA4KHdymC7k4rAIQMwhdKFowWg
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14. Begeleidingscommissie DOW. 

Jaarlijks komt een afvaardiging van de begeleidingscommissie op bezoek. Aan de hand van de 

voortgangsrapportage neemt Joke ons globaal mee door het verslag.  

De doorgaande les is het vieren met en het leren en dienen van elkaar. De diaken stimuleert, motiveert én 

delegeert. De kerntaak van diakenen is het brengen van gerechtigheid en barmhartigheid. Voor de 

activiteiten van Joke Koolhof verwijzen wij u graag naar de voortgangsrapportage van de DOW. 

 

15.  Vluchtelingen. 

 Vluchtelingenhulp heeft in het 2
e
 halfjaar regelmatig op de agenda gestaan. In september zijn de kerken 

van Amersfoort in het Breed Diaconaal Overleg bij elkaar geweest voor een gezamenlijke aanpak voor 

opvang van vluchtelingen die in oktober komen. Op 10 oktober hebben de Amersfoortse kerken een 

informatiemarkt over vluchtelingen georganiseerd. Daarnaast is er een oproep geweest om overtollige 

kleding mee te nemen voor de Kledingbank t.b.v. de 

vluchtelingen.  

De diaconie heeft op de Vredeszondag gecollecteerd voor 

de vluchtelingen en het College heeft de collecte 

verdubbeld wat geresulteerd heeft tot een totale opbrengst 

a  € 28.534.  

Op www.amersfoortgeeftthuis.nl 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. 

 

16. Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking  (ZWO) 

In oktober 2015 is er een ZWO-avond georganiseerd met het thema: Hoe kunnen we een impuls geven aan 

het buitenlandwerk van de PGA-kerken? Er is een projectgroep gevormd om een gezamenlijk PGA- project 

op te starten. Er is gekozen voor het Kerk in Actie project Mwana Ukundwa : opvang 

en scholing van weeskinderen in Rwanda. In 2016 en 2017 gaan wij de 

werelddiaconaatcollectes voor dit doel bestemmen. 

 

 

17. Diaconale Dag 

Ook dit jaar hebben wij een diaconale dag gehad waarbij zoveel mogelijk diaconieën van de PGA betrokken 

waren met als doel gemeenteleden diaconaal bewust maken. De diaconale dag bestond uit 2 acties. De 

wijken hebben een rozenactie gehouden: een doorgeefroos als middel om omzien naar elkaar in de buurt 

te bevorderen- met veel inzet van de diakenen. Kerk in Actie heeft filmopnames gemaakt voor de 

landelijke Diaconale Dag in november 2015. De Joriskerk heeft naast de rozenactie nog een aantal klussen 

en activiteiten met ouderen gedaan. 

 

18. Sociale banken 

Met de Voedselbank hebben wij gesproken over het opzetten van een Spullenbank in samenwerking met 

andere organisatie(s) 

 

19. Technische Commissie (TC) 

De TC maakt voor de panden van de diaconie een inspectieronde m.b.t. groot onderhoud. De TC 

rapporteert wat noodzakelijk is om opgeknapt te worden en de diaconie laat dit al dan niet uitvoeren en 

http://www.amersfoortgeeftthuis.nl/
https://www.facebook.com/1124001600963194/posts/1156271044402916
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draagt zorg voor een meerjarenonderhoudsbegroting. Wordt er door huurders een storing gemeld of een 

lekkage, dan zal dit door de TC opgepakt worden. 

 

TEN SLOTTE 

Diaconaal werk is mooi werk, maar helaas ook noodzakelijk werk. Armoede, minder bedeeld zijn, is van alle tijden en 

daarom zal het diaconale werk altijd nodig zijn. Het diaconale werk kost geld en het lukt ons ook nog steeds om dat bij 

elkaar te krijgen. Dus alleen al daarom weer een oproep om onze verkregen talenten in te zetten voor het mooie 

diaconale werk. 

 

Amersfoort, april 2016 

 

______________________________________  _________________________________________ 

P.L. Trommel, voorzitter     J.H.U. van Grevenstein, secretaris 

 

Bijlage: Voortgangsrapportage DOW 2015  


