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Jaarverslag 2016 

INLEIDING  

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. De diakenen van de Protestantse Gemeente in Amersfoort doen dat 

werk vol overgave. Ook vinden we binnen onze kerk steeds weer mensen die diaconale taken voor hun rekening 

willen nemen en daar zijn we dankbaar voor! Ook in het nieuwe jaar vragen wij u allen om uw talenten (in de dubbele 

betekenis van het woord) in te zetten voor het mooie werk dat u in dit jaarverslag ziet beschreven. Wij werken ook 

graag samen met andere (kerkelijke) organisaties, zoals bijvoorbeeld met Schuldhulpmaatje en Voedselfocus en 

hebben regelmatig overleg met de gemeentelijke overheid om elkaar te versterken, want het kan altijd beter.  

 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

1. Bestuur 

Per 1 januari 2016 bestond het bestuur uit de volgende leden:  

 College 

 Bergkerk  Maria Wijnia   Fonteinkerk - 

 Nieuwe Kerk Marianne Sanders   De Bron  Gijsbert Karman 

 De Hoeksteen Joop Bos    Adventkerk Joas de Haan 

 Sint-Joriskerk Peter Trommel   De Brug  Willem Wallet 

 Emmaüskerk vacant    Andreaskapel Maarten Bouterse 

 

 Moderamen 

 Voorzitter Aalt Petersen 

 Secretaris Hans van Grevenstein 

 Penningmeester Peter Bennink 

 Lid  Peter Trommel 

Notuliste collegevergaderingen: mevr. L. Schipper 

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

Als dagelijks bestuur fungeerde het moderamen, aangevuld met P. Trommel als extra lid.  

Aalt Petersen heeft in maart 2016, i.v.m. zijn nieuwe functie, afscheid van de diaconie genomen en Peter 

Trommel is unaniem tot nieuwe voorzitter gekozen. In verband met de verhuizing van onze secretaris (H. van 

Grevenstein) naar Harderwijk is deze functie vacant. Met het oog op de continuïteit van het moderamen zal 

Hans van Grevenstein (voorlopig) aanblijven tot er een nieuwe secretaris is gevonden. 

Naast de vacature van secretaris is er In de ACV ook nog steeds een vacature. Voorbereiding van de 

vergaderingen was in handen van de voorzitter en de notuliste. 
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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 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.  

 

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 en treedt op als intermediair tussen diaconie en organisaties in de stad. De 

voortgangsrapportage 2016 van de diaconale 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 Hans van der Ploeg. 

 

4. Financiën 

De jaarrekening 2015 is in de julivergadering goedgekeurd en de begroting 2017 is in de oktobervergadering 

vastgesteld door het College van Diakenen.  

 

5. Bekensteinselaan 18 

Het voormalig kantoorgebouw aan de Bekensteinselaan 18 heeft ook in 2016 weer onderdak geboden aan ca 

25 studenten. Het aanbod van kamerverhuur in Amersfoort lijkt wat ruimer te worden en zodoende was er in 

2016 wat meer verloop. Evenals voorgaande jaren zijn de kamers bij de studenten van de Evangelische 

Hogeschool (EH) onder de aandacht en via het eigen netwerk van studenten. Gemiddeld is over 2016 de 

bezetting goed en zijn de verhuuropbrengsten ten gunste van het diaconale werk in lijn met de prognose. Het 

dagelijkse beheer en de verhuur is ook in 2016 gedaan door Marcel Veldman. In verband met het vertrek van 

de heer A. van Keulen per november 2016 is de rol van dagelijks technisch beheerder vacant.  

 

In 2016 zijn met een aantal partijen gesprekken gevoerd naar aanleiding van hun interesse voor aankoop van 

het gebouw. Hierop is vooralsnog terughoudend gereageerd, mede vanwege de beperkte 

herbeleggingsmogelijkheden bij een eventuele verkoop. In 2017 zal er een heroverweging zijn van het beleid 

voor tijdelijke verhuurexploitatie van het gebouw. Bij een voortzetting van de verhuur voor komende jaren 

zal ook de vraag zich aandienen om budget voor het (achterstallig) onderhoud en reparatie (o.a. cv-

installatie). 

 

In 2016 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 

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan een nieuwe website. De nieuwe site is onderdeel van de PGA en ziet er 

modern uit, is professioneel en makkelijk in gebruik! 
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Het plan om een eigen site te bouwen – los van die van de PGA – heeft men laten varen omdat men elkaar 

juist op deze manier versterkt en de website van de diaconie, die een sub 

homepage krijgt onder de PGA, niet per se benaderd hoeft te worden via de 

website van de PGA, maar door partners direct gevonden kan worden (via 

Google b.v.). 

Nieuwsgierig geworden? Zie https://pkn-amersfoort.nl/diaconie/. Alle activiteiten en nieuwtjes vindt u op 

deze website. We zijn nog op zoek naar een webbeheerder om alles up-to-date te houden.  

 

 

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: “Nieuws uit de wijken” een vast onderdeel 
op de agenda. Daarnaast nodigen wij elk jaar enkele organisaties uit op bezoek bij onze vergaderingen. In 

verband met wisseling van het voorzitterschap zijn er dit jaar minder commissies op bezoek geweest. Wij 

hebben besprekingen gevoerd met Stichting Encour over opzet JobHulpMaatje, commissie PR en 

communicatie PGA.  

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 een sterke 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 actie voor Mensen in Nood/Sam’s Kledingactie.  

Dit jaar lag de organisatie in handen van de Nieuwe Kerk. Opnieuw hebben 

wij ook weer gehoor gegeven om ook kleding in te zamelen 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 

3740 kg exclusief de opbrengst van de Kledingbank.  

 

 

 

3. Diaconale Najaarscollecte 

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

in het college bepaald. 

Bij stemming is de keuze op 2 doelen gevallen, namelijk Hospice Dôme en Stichting Leergeld. Centraal in de 

Diaconale Najaarscollecte 2016 staat de zorg voor jongeren en ouderen. Stichting Leergeld is er voor 

jongeren die opgroeien in armoede. Hospice Dôme is er (ook) voor nabestaanden. 

 Ter ondersteuning van de collecte is een mooie flyer gemaakt De collecte heeft € 23.545 opgebracht (vorig 

jaar € 22.414). Dit jaar was de leiding in handen van wijkgemeente De Brug. Een diaconale collecte die een 

mooie opbrengst genereerde voor het diaconale werk. 

 

 

https://pkn-amersfoort.nl/diaconie/
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4. Inloophuizen 

Inloophuizen zijn ontmoetingsplaatsen waar mensen vrijblijvend kunnen binnenlopen. Hier kunnen 

wijkbewoners met elkaar in contact komen en ervaringen delen. In een vaak anonieme samenleving 

worden mensen gekend. Een breed scala aan activiteiten is erop gericht de eigen kracht (opnieuw) te 

ontdekken. Juist in een stedelijke samenleving als in Amersfoort is het van groot belang dat er plaatsen zijn 

waar (kwetsbare) mensen ontvangen worden in een zo laagdrempelig mogelijke omgeving. 

Van oudsher wordt het inloopwerk in Amersfoort (financieel) ondersteund door de diaconie van de 

Protestantse Gemeente Amersfoort. 

 

In 2015 is op initiatief van de diaconie van de Protestantse Gemeente van Amersfoort, de Rooms-

Katholieke parochie van Onze Lieve-Vrouw van Amersfoort met haar Parochiële Caritas Instelling, én de 

diaconie van de Protestantse Gemeente van Hoogland/Amersfoort-Noord de Stichting Inloophuizen 

Amersfoort (SIA) opgericht. Door middel van een netwerk van inloophuizen wil de Stichting Inloophuizen 

Amersfoort ontmoetingsplaatsen aanbieden waar mensen vrijblijvend kunnen binnenlopen. 

Inmiddels heeft de Stichting Inloophuizen Amersfoort, Inloophuis de Herberg in Nieuwland en middels een 

juridische fusie eind 2016 Inloophuis Schothorst en het Diaconaal Aandachtscentrum onder haar hoede. 

Het bestuur van de Stichting Inloophuizen Amersfoort zet zich in voor de basisvoorwaarden van de 

aangesloten inloophuizen, zoals huisvesting en beroepskrachten. Zij stimuleert en bewaakt het inloopwerk 

in de verschillende wijken.  

 

 

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 2016 heeft het college € 1.734 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 2016 heeft het college geen aanvragen voor dit fonds ontvangen.  

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.  

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFpdzKs6vTAhXHJ1AKHYFhAcIQjRwIBw&url=http://www.inloophuisderuimte.nl/&psig=AFQjCNGTYBhDxxjV-xANg_dmMTODqj4DVg&ust=1492515356917015
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://jacobikerk.nl/wp-content/uploads/2014/10/Bloemen.jpg&imgrefurl=http://jacobikerk.nl/?page_id%3D1774&docid=SR7mJkt55ygCaM&tbnid=tGfFGvNN4DljCM:&vet=1&w=2272&h=1704&hl=nl&safe=active&bih=576&biw=1366&q=bloemengroet/&ved=0ahUKEwivgIfAzuTRAhVGnBoKHf0rDQ8QMwh8KFYwVg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.campuso3.be/dsresource?objectid%3Ddefault:99348%26type%3Dwebimage&imgrefurl=http://www.campuso3.be/Homepage/Middenblok/Gezondheid&docid=u7qoGnxZlOf6HM&tbnid=RJ2B75-74rW5fM:&vet=10ahUKEwjtkfDLtKvTAhWMLFAKHTE1AsA4ZBAzCEUoQzBD..i&w=430&h=286&hl=nl&safe=active&bih=934&biw=1920&q=preventieve gezondheidszorg&ved=0ahUKEwjtkfDLtKvTAhWMLFAKHTE1AsA4ZBAzCEUoQzBD&iact=mrc&uact=8
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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 226 (vorig jaar 214) 

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 99 alleenstaande dames blij gemaakt met 

een gift. 

 

10. Vakantiegeld Delen 

De actie Vakantiegeld Delen is voor de 13e keer georganiseerd. De totaalopbrengst was € 49.158 (2015:  

€ 43.350). Dat is inclusief een gift van 5000 euro van het SIOC.  In 2016 heeft de projectgroep 130 adressen 

(2015: 116) van de 156 voorgedragen adressen blij kunnen maken met een bijdrage in de kosten voor een 

vakantie of enkele dagen ertussen uit. 

 

 

11. Stille hulp 

Stille hulp aan mensen in de knel. De diaconie verricht ook werk achter de coulissen. We noemen dat stille 

hulp. Hulp aan gemeenteleden en anderen die – in lijn van het verhaal van de later barmhartige 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 handelen de diakenen of diaconale vrijwilligers zelf direct af. 

Maar elk jaar weer zijn er verschillende situaties waar de problemen 

ingewikkelder zijn, bv. in geval van schuldenproblematiek en psychische 

problemen met materiële gevolgen. Grotere bedragen en leningen worden in 

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

1. Individuele ondersteuning door de wijkdiaconieën. 

De Diaconie ondersteunt mensen die op een of andere manier financieel klem 

zitten en die geen aanspraak kunnen maken op een andere voorziening. Zo 

wordt er leefgeld voor boodschappen verstrekt of geld voor een maand huur of 

ziektekostenverzekering. Elke wijkdiaconie kan mensen financieel ondersteunen tot een bedrag van 

maximaal € 300. De diakenen hebben contact met mensen uit hun wijk, ongeacht of iemand lid van de 
kerk is. Ieder wordt geholpen. Voorwaarde is wel dat iemand in Amersfoort woont. Het moet gaan om 

incidentele hulp. De diakenen letten erop dat zij niet het werk van de hulpverleners overnemen. Als het 

enigszins kan verwijzen de diakenen door naar het wijkteam. Naast de aanvragen via de diakenen, komen 

er aanvragen via hulpverleners binnen bij het diaconaal bureau. In 2016 is er voor € 3.192 (2015: € 3.149) 
aan hulp door de wijken verstrekt.  

2. Individuele ondersteuning door het College van Diakenen. 

In 2016 heeft het college drie keer een renteloze lening verstrekt voor een totaalbedrag van € 4.475 (2015: 

€ 8.468.  
 

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 erin slechts twee 

wijken (de Emmaüskerk 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 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.disk-arbeidspastoraat.nl/plaatjes/vangnet.jpg&imgrefurl=http://www.disk-arbeidspastoraat.nl/aknevavangnet.htm&docid=SsMlLVDwyn70YM&tbnid=rqLEsl7G1_niLM:&vet=1&w=194&h=286&hl=nl&bih=576&biw=1366&q=Stille hulp aan mensen in de knel&ved=0ahUKEwi0tbec49rRAhVD0RQKHab0A6c4vAUQMwhGKEQwRA&iact=mrc&uact=8
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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, binnen 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. De diaconie van de PGA is een van de initiatiefnemers van SHM 

Amersfoort. Partners zijn verder de diaconie PKN Hoogland-Amersfoort/noord, de RK-parochie en de 

Caritas van de OLV. De diaconie schakelt tegenwoordig bij hulpaanvragen een schuldhulpmaatje in ter 

begeleiding.  

 

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. 

In november werd in de Bergkerk de manifestatie ‘Welkom Hier’ georganiseerd met een interessant 

programma en een informatiemarkt. ‘Amersfoort Geeft 

Thuis’ was hierbij betrokken en twee diaconale 

projecten: het lesproject voor vluchtelingen in de 

Bergkerk en De Gezelligheid: kinderactiviteiten in het 

asielzoekerscentrum. De diaconie heeft voor 2015 en 

2016 een bedrag beschikbaar gesteld aan het 

Voorzieningenfonds dat statushouders financieel 

ondersteunt bij hun gezinshereniging. Via de PGA-

vertegenwoordiger in de Taakgroep Kerk en Samenleving waren we betrokken bij de Paas- en Kerstactie 

voor gezinnen in het asielzoekerscentrum in Amersfoort. 

Via de diaconaal opbouwwerker is de diaconie betrokken bij het Platform voor (bijna) uitgeprocedeerde 

asielzoekers dat de gemeente adviseert over het toekennen van leefgeld onder strikte voorwaarden. 

 

16. Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 

Mwana Ukundwa (‘Geliefd Kind’) is een project van Kerk in Actie dat door de  

PGA gedurende twee jaar wordt ondersteund. Het project zet zich in voor de 

vele weeskinderen in Rwanda en is opgericht door Rose Gakwandi. In 1995 werd 

het merendeel van de kinderen wees door de oorlog. Inmiddels zijn de meeste 

kinderen wees geworden door aids. De organisatie zoekt opvangfamilies voor de 

kinderen en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Een belangrijke taak 

is het geven van voorlichting over HIV/aids aan jonge kinderen, leraren en 

predikanten.  Mwana Ukundwa heeft uit handen van de president van Rwanda, 

de Nationale Eenheidsonderscheiding 2016 heeft ontvangen. Dit vanwege het 

werk van Mwana Ukundwa, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar ras of religie. En dat is voor de 

nationale eenheid van Rwanda (denk aan de genocide in 1994) heel belangrijk. Mwana Ukundwa laat ons 

weten dat dit zonder de steun van de kerken in Nederland nooit mogelijk was geweest en roept ons op om 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://media.nu.nl/m/i3sxa1ka8rm2_wd1280.jpg/aantal-asielzoekers-in-nederland-loopt-geleidelijk.jpg&imgrefurl=http://www.nu.nl/binnenland/4337591/aantal-asielzoekers-in-nederland-loopt-geleidelijk.html&docid=nr9KKc7diaiS4M&tbnid=QvRBcCTb5XPDLM:&vet=1&w=1280&h=720&safe=active&bih=576&biw=1366&q=asielzoekers in nederland&ved=0ahUKEwiXzr_At6bSAhWCwBQKHZtaCSQQMwhSKBkwGQ&iact=mrc&uact=8
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dit heugelijke feit samen te gedenken. Een enthousiaste projectgroep zorgt ervoor dat het project op 

wijkniveau gedragen wordt door o.a. acties te organiseren. Bij elk collectemoment (vier per jaar) wordt 

een nieuwsbrief gemaakt voor gemeenteleden. In 2016 hebben we besloten om in de zomer van 2017 een 

diaconale jongerenreis naar Rwanda te organiseren in samenwerking met Kerk in Actie. 

 

 

 

17. 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 

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 

De kernwoorden van het diaconaat zijn barmhartigheid en recht doen. Jezus vatte de tien geboden als volgt samen: 

Hebt de Heer uw God lief met geheel uw hart en uw naaste als uzelf. Het liefhebben en dienen van je naaste dat is 

diaconaat. Het is ervoor zorgen dat de armen, zieken en eenzamen geholpen worden. En met elkaar mogen we dit 

prachtige werk doen. 

 

Amersfoort, april 2017 

 

______________________________________  _________________________________________ 

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

 

Bijlage: Voortgangsrapportage DOW 2016  


