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Voortgangsrapportage 2015 diaconaal opbouwwerker PGA  

 

Diaconaat: geef mensen geen vis maar een hengel. Of beter nog: leer ze vissen! 

2015 was een indrukwekkend diaconaal jaar met als hoogtepunten: een inspirerende oecumenische Diaconale 

Dag, een recordopbrengst voor Vakantiegeld Delen, de start van een nieuw initiatief: het gezamenlijke PGA 

Werelddiaconaatproject in Rwanda. Er werden goede ijee ko ste  o er Zorg i  de ijk  georganiseerd en de 

vluchtelingenproblematiek kwam heel dichtbij door de crisisnoodopvang in Amersfoort. Voor de diakenen is het 

soms lastig alle ontwikkelingen bij te houden en te bepalen of de diaconie zich gaat inzetten voor een bepaald 

thema en waarom zij dat doet. Prioriteiten stellen (wat is diaconaal en wat niet, wat kunnen we aan) en niet in 

valkuilen stappen is dan belangrijk. Een valkuil kan zijn dat  diakenen alles zelf doen. Dat is echter niet de taak 

van de diaken.  Hij/zij is aanjager van het diaconale werk in de kerk. Hij/zij betrekt gemeenteleden bij het 

diaconaat zodat de gemeente in staat wordt gesteld een diende gemeente te zijn.     

Advies, vorming en toerusting                                                                                                                                             

De opbouwwerker bezoekt jaarlijks de wijkdiaconievergaderingen, voert individuele 

(voortgang)gesprekken met diakenen, organiseert elke twee jaar een cursus voor met name nieuwe 

diakenen en probeert aanwezig te zijn als een diaken bevestigd wordt of afscheid neemt. Vorming en 

toerusti g i dt ook plaats tijde s ijee ko ste  zoals Zorg i  de ijk  aar prese taties worden 

gegeven door het sociale wijkteam, Informatie033 (voorheen STIP) en de kerken. In groepen wordt 

verkend of en hoe er samengewerkt kan worden. De opbouwwerker geeft advies aan de diakenen 

over hulpvragen, contact met het sociaal wijkteam, verwijsmogelijkheden naar instanties in de stad. 

Per e-mail worden diakenen geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn, 

armoede, vluchtelingen en dak- en thuislozen. De opbouwwerker stimuleert de diakenen aanwezig te 

zijn bij bijeenkomsten over sociaalmaatschappelijke the a s. Voor de medewerkers van het 

Diaconaal Aandacht Centrum heeft de opbouwwerker een training verzorgd  over:  hoe omgaan met 

agressief gedrag.    

De opbouwwerker wordt geregeld geconsulteerd door partners in de stad o.a. over financiële 

mogelijkheden voor hun cliënten. Waar moet je zijn met welke vraag? 

Elke twee maanden is er een overleg van voorzitter en secretaris van het college met opbouwwerker 

en voorzitter van de begeleidingscommissie om elkaar te informeren en het diaconale werk af te 

stemmen.  

Armoede in Amersfoort                 

Een alleenstaande man uit Amersfoort van rond de 30 jaar wil graag een schuldhulpmaatje. Wat is zijn situatie? 

Ik he  s hulde . Het lukte e tot u el o  de aste laste  op tijd te betalen maar onlangs stond ik te veel in 

het rood en kon daarom een rekening twee maanden niet betalen. Deze maand lukt het mij voor het eerst niet 

om ook andere rekeningen te betalen, zoals de telefoonrekening. Het lukt me ook niet om mijn schulden van 

900 euro af te lossen. Er is beslag gelegd op mijn loon en ik ben bang dat de schulden zullen oplopen. De reden 

dat er schulden bij komen, is dat ik geen overzicht heb. Ik maak de brieven niet open.  Ik heb ook voor andere 

pro le e  hulp gezo ht.    
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-SchuldHulpMaatje Amersfoort; dit diaconale project (ondergebracht bij de Raad van Kerken 

Amersfoort) bestaat in 2016 vijf jaar. In 2015 waren er 57 hulpvragers die door 25 maatjes werden 

ondersteund. De hulpvragers worden o.a. aangemeld door diaconieën en caritas, de gemeente 

Amersfoort, voedselbank, familie en vrienden. De meeste aanvragen kwamen via landelijke sites.  

Het aantal aanvragen via diaconieën valt wat tegen. In 2015 waren dat er zeven. Omdat maatjes 

goed opgeleid zijn en tijd hebben, verdient het aanbeveling dat de diakenen van de PGA vaker 

hulpvragen doorspelen naar SHM. De opbouwwerker zit in de Stuurgroep, maakt twee keer per jaar 

een nieuwsbrief, is vraagbaak voor de coördinator en verzorgt samen met hem de twee 

toerustingsbijeenkomsten per jaar voor de maatjes. Zij maakt het jaarverslag en verzorgt een deel 

van de externe contacten,  zoals gesprekken met Stadsring51. SHM Amersfoort  heeft inmiddels een 

eigen website www.shm-amersfoort.nl. 

- Pact Sam Sam: dit is het samenwerkingsverband van vrijwilligersorganisaties en fondsen op het 

terrein van armoedebestrijding in Amersfoort. in 2015 was de diaconaal opbouwwerker voorzitter 

van de Stuurgroep. Er zijn vier netwerkbijeenkomsten met gemiddeld 30 deelnemers georganiseerd. 

The a s: sa e erke  et so iale ijktea s, erke de ar e , zet ar oede op zij  kop e  het 
financieel vangnet van de gemeente. Er werden vier trainingen georganiseerd met gemiddeld acht 

deelnemers. De belangstelling voor de trainingen neemt wat af, ook bij diakenen. Er wordt naar een 

nieuwe vorm gezocht. Er zijn twee besturenvergaderingen gehouden met de partners ( o.a. 

Voedselbank, Stichting Leergeld, Burgerweeshuis, Stichting Kinderzorg Utrecht, diaconie PGA). De 

digitale nieuwsbrief heeft 190 abonnees en is vijf keer verschenen.  De Stuurgroep vergadert elke 

maand. Het uitvoerende werk wordt vooral gedaan door de ondersteuner van de Stuurgroep die 

daarvoor betaald krijgt uit subsidiegeld van de gemeente. PSS heeft een nieuwe huisstijl 

(www.pactsamsam.nl). De diakenen van de PGA, maar ook andere diakenen, worden door de 

opbouwwerker gestimuleerd deel te nemen aan de trainingen en de netwerkbijeenkomsten van PSS. 

In 2015 heeft een enkele diaken gebruik gemaakt van het aanbod van PSS. In 2016 zal het aantal 

hoger moeten liggen. Het belang ligt vooral in elkaar ontmoeten, van elkaar leren, kennis opdoen en 

gemotiveerd het diaconale werk kunnen en blijven doen.  

-Vakantiegeld Delen; De actie is voor de 12
e
 keer georganiseerd en elk jaar is de opbrengst hoger. In 

2015: 43.600 euro. Een recordopbrengst. De opbouwwerker is voorzitter van de projectgroep, die 

het proces begeleidt en bewaakt. Er wordt een instructie met stappenplan gemaakt, een flyer en 

poster, persberichten, artikelen in kerkbladen, fondsenwerving en verdeling van de aangeleverde 

adressen. Naast het generen van inkomsten is de actie een belangrijk middel om de bewustwording 

rond armoede in Amersfoort in kerk en samenleving te bevorderen. Alhoewel de opbrengst hoog is 

moeten we elk jaar ongeveer 50 mensen/gezinnen teleurstellen. In Vakantiegeld Delen werken de 

diaconieën van de PGA samen met de PKN Hoogland/Amersfoort-Noord, de Inloophuizen, Voedsel- 

en Kledingbank, werkgroep Overwaarde (voor het laatst in 2015) en de Wijkteams. 

Diaconaat en Zorg  

Ook in 2015 een belangrijk thema. Door de decentralisatie van Zorg en Welzijn zoeken kerken naar 

wat zij aanvullend kunnen betekenen voor kwetsbare wijkbewoners. Daarvoor is nodig dat we op de 

hoogte zijn van de ontwikkelingen in het sociaal domein. En dat we de sociale wijkteams en 

Informatie033 (voorheen STIPS) weten te vinden. Er is aandacht voor mantelzorgers (in Amersfoort 

http://www.shm-amersfoort.nl/
http://www.pactsamsam.nl/


 

               

Voortgangsrapportage 2015 – DOW                                                                                                      Pagina 3 van 5 

 

 
 

34.000) door ze een keer per jaar in het zonnetje te zetten op of rondom de Dag van de Mantelzorg 

in november. De opbouwwerker schrijft hiervoor een korte notitie met tips hoe er in en rondom de 

kerkdienst aandacht kan zijn voor mantelzorgers. Een aantal kerken deelt ter gelegenheid van de Dag 

van de Mantelzorg bloemen uit die door gemeenteleden bij mantelzorgers bezorgd worden. Omdat 

er steeds meer een beroep op mantelzorgers gedaan wordt dreigt overbelasting. Wat kunnen we als 

kerken betekenen voor overbelaste mantelzorgers uit de kerkelijke gemeente.? Kennen zij het 

aanbod van het Steunpunt Mantelzorg van Ravelijn? Weten zij dat ze als mantelzorger huishoudelijke 

hulp kunnen krijgen of een vrijwilliger om de zorg enigszins te verlichten?  Lees verder over de Zorg in 

het stukje Diaconale Oecumene hieronder. 

Diaconaat in oecumenisch verband                                 

De Taakgroep Kerk en Samenleving van de Raad van Kerken Amersfoort, waarvan de opbouwwerker 

secretaris is, organiseert bijeenkomsten per wijk met de sociale wijkteams, Informatie033 (voorheen 

de STIPS) en de kerken om elkaar te leren kennen en te verkennen wat we voor elkaar kunnen 

betekenen. In 2015 zijn in drie wijken (Soesterkwartier, Amersfoort Zuid en Kruiskamp-Koppel) 

dergelijke bijeenkomsten georganiseerd met gemiddeld 30 deelnemers. Een van de conclusies: Er 

gebeurt veel maar wie doet precies wat?  In 2016 worden deze bijeenkomsten afgerond en zullen de 

resultaten besproken worden, o.a. in het College van diakenen PGA. De opbouwwerker organiseert 

deze bijeenkomsten over Zorg in de wijk. De Taakgroep geeft twee keer per jaar een digitale 

nieuwsbrief uit, overlegt twee keer per jaar met wethouders en ambtenaren van de gemeente 

Amersfoort, vergadert gemiddeld om de zes weken e  espreekt da  di erse dia o ale the a s 
waaronder vluchtelingen in Amersfoort. Met Kerst en Pasen worden in het AZC broden uitgedeeld 

met een bemoedigende kaart. Op verzoek van de landelijke vereniging kledingbanken is gezocht naar 

een opslagruimte in Amersfoort.  Het is de opbouwwerker gelukt een ruimte in een kerk te vinden. 

Vluchtelingen en asielzoekers                   

Kinderen verdrinken in de zee. Ouders lopen urenlang met hun gezin over de snelweg. Mannen smeken om 

brood achter een hek van prikkeldraad. Ze zijn op zoek naar een plek waar ze veilig zijn. Op weg naar een betere 

toekomst voor hen en hun kinderen.                                

De opbouwwerker participeert namens de Raad van Kerken in het Platform voor (bijna) 

uitgeprocedeerde asielzoekers. Het platform adviseert o.a. over aanvragen leefgeld. De 

opbouwwerker participeert ook in Amersfoort Geeft Thuis, een platform van organisaties die zich 

met vluchtelingen bezighouden. Begin 2016 heeft dit platform een drukbezochte bijeenkomst 

georganiseerd waar o.a. de site www.amersfoortgeeftthuis.nl werd gelanceerd, voor vraag en 

aanbod met betrekking tot vluchtelingen. Aan de kerken is een brief gestuurd met de vraag om 

woonruimte voor mensen met een status.  Echter zonder resultaat.  Het is nog zoeken hoe kerken en 

diaconieën actief betrokken kunnen zij bij vluchtelingen. Die wens is er wel maar de opvang in 

Amersfoort loopt vertraging op.  Kerken kunnen advies en ondersteuning vragen aan de 

opbouwwerker als zij concreet van betekenis willen zijn voor asielzoekers in Amersfoort.   

Diaconale Dag 2015 – Ik denk aan jou!                                                                                                               

Wat ooi dat ik ee  roos krijg. Ik e  eel allee  si ds ij  rou  is o erlede . He  ei ig o ta t i  de uurt 
omdat ik het moeilijk vind om het initiatief te nemen.  Bovendien ben ik 95 jaar en niet meer mobiel.  Dus 

eige lijk altijd afha kelijk. Fij  dat u la gs ko t e  ee  roos oor ij ee ee t. Ko t u og ee  keer la gs?    

http://www.amersfoortgeeftthuis.nl/
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In de Begeleidingscommissie van de opbouwwerker is het voorstel gedaan de Diaconale Dag een keer 

anders te organiseren dan andere jaren. Een Stuurgroep heeft een plan daarvoor uitgewerkt. Op 

zaterdag 25 april is een Rozenactie georganiseerd. Diakenen en anderen stonden bij 12 

supermarkten in de stad en in Noord en vroegen voorbijgangers of zij iemand een hart onder de riem 

wilden steken door een roos te bezorgen. In totaal waren het 600 rozen. Bedoeling van de actie was: 

als kerken zichtbaar present zijn in de samenleving en bevorderen dat er naar elkaar wordt 

omgezien. Het is lastig dit laatste punt zichtbaar te maken omdat de rozenactie maar een klein 

radertje is in het geheel.  Veel kerken deden mee, ook buiten de PGA. Kerk in Actie maakte opnames 

voor de Landelijke Diaconale Dag in Utrecht. Twee diakenen uit Amersfoort verzorgden de liturgie. 

De winst van de Amersfoortse Diaconale Dag: leuke gesprekken op straat, er was samenwerking 

tussen diaconieën van verschillende kerken,  voorbijgangers hadden veel  waardering voor de actie, 

de kerken/diaconieën hebben zich op een aansprekende manier gepresenteerd in de lokale media en 

in de stad. En de actie was een goed middel om in contact te komen met buurtbewoners die wel een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken. Uit de evaluatie bleek dat diaconieën graag de actie een 

volgende keer weer organiseren met nog meer kerken en op nog meer plekken in de stad. De 

Joriskerk en de Bron deden nog andere activiteiten zoals klussen en iets leuks ondernemen met 

ouderen.  In 2017 is er weer een Diaconale Dag. 

Mwana Ukundwa (geliefd kind in het Rwandees) het PGA/ZWO project 2016 en 2017                                        

Omdat ZWO in de PGA wijken een impuls nodig heeft, is besloten om PGA breed het project 

Mwana Ukundwa in Rwanda te steunen. Onder leiding van de opbouwwerker is een enthousiaste 

projectgroep, waarin alle wijken participeren,  aan het werk gegaan om dit Kerk in Actie project 

onder de aandacht te brengen van gemeenteleden. Het is de bedoeling dat acht WD-collectes 

bestemd zijn voor dit project. Ter ondersteuning is een logo ontworpen en wordt er een nieuwsbrief 

uitgegeven. Het bezoek van de directeur op 18 mei 2016 aan Amersfoort wordt aangegrepen om een 

informatieavond te organiseren. Ook wordt onderzocht of in 2017 een Amersfoortse jongerenreis 

naar Rwanda kan worden georganiseerd. Mwana Ukundwa is ontstaan na de genocide in Rwanda die 

aan 1 miljoen mensen het leven heeft gekost. Ze zet zich in voor de vele weeskinderen door 

opvangfamilies te zoeken en onderdak en scholing voor kindgezinnen te regelen. Ze geven 

voorlichting over hiv/aids aan jonge kinderen, leraren en predikanten.                                                                 

Dak en thuislozen               

Met Kwintes is afgesproken dat de PGA kerken geen slaapbriefjes meer afgeven aan daklozen die bij 

de kerk aankloppen. Kwintes krijgt jaarlijks een bedrag van de diaconie voor een speciaal potje om 

mensen die even geen geld hebben toch te helpen aan een slaapplaats.  In september was er een 

rondleiding voor diakenen in het nieuwe pand van Kwintes aan het Smallepad. Met de straatpastor is 

er een paar keer per jaar overleg samen met de coördinatoren van de inloophuizen.  

Communicatie                                    

In april en december zijn er diaconale nieuwsbrieven gemaakt die in de kerken uitgedeeld worden. 

De Diaconale Wegwijzer heeft een nieuwe versie gekregen en er is een diaconale flyer gemaakt om 

duidelijk te maken waar het diaconaat voor staat. De wijken kunnen op de achterkant hun 

contactgegevens vermelden. Er zijn weer artikeltjes voor Drieluik geschreven alsmede diverse 

persberichten.  
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Begeleidingscommissie                                 

Elke wijkdiaconie was in 2015 vertegenwoordigd in de commissie die vier keer per jaar bij elkaar 

komt onder voorzitterschap van ds. Wim Verschoor. Aan de hand van werkverslagen wordt het werk 

van de opbouwwerker besproken en de diakenen wisselen ervaringen met elkaar uit over knelpunten 

en uitdagingen in het diaconale werk in de wijken.  

Urenverdeling                                     

De 22 uur wordt globaal verdeeld over: 8 uur diaconaat algemeen, 11 uur projecten, 1 uur externe 

contacten, 1 uur diaconaat en oecumene en 1 uur communicatie. Dit is inclusief 

deskundigheidbevordering:  lezen, collegiaal overleg lokaal en landelijk, conferenties, bijeenkomsten.  

Blik vooruit                      

In 2016 zal het vluchtelingenvraagstuk tijd vragen. Over de opvanglocaties is nog veel onduidelijk. 

Een gering aantal jonge vluchtelingen met status verblijft op het terrein van Zon en Schild, een aantal 

woont in twee opvanghuizen van Stichting Timon. Eind augustus gaat de noodopvang voor 300 

mensen naast het huidige AZC open. Vraag is wat kerkmensen kunnen betekenen voor deze 

vluchtelingen.                      

Er verandert veel op het terrein van Welzijn.  Een organisatie wordt verantwoordelijk voor al het 

welzijnswerk in Amersfoort. De kerken worden door de gemeente genoemd als partner in de Sociale 

Basis Infrastructuur. Maar wat is die rol precies?                                                  

SchuldHulpMaatje heeft de mogelijkheid om van grotere betekenis te zijn voor mensen met 

financiële problemen . Hoe zorgen we ervoor dat hulpvragers ons beter weten te vinden? En hoe 

zorgen we ervoor dat organisaties (zoals de Voedselbank)  vaker doorverwijzen naar 

SchuldHulpMaatje Amersfoort?  

 

 

 

 

 

 

Amersfoort, Joke Koolhof-Hamstra, juni 2016                                      


