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Diaconaat van de kerk is een roeping 

Diaconaat is kort gezegd: het liefhebben en dienen van je naaste. De woorden barmhartigheid en 

gerechtigheid komen veel voor in teksten over diaconaat. Barmhartigheid betekent goed doen, 

omdat je meeleeft met anderen. Bij gerechtigheid gaat het erom dat er ook iets aan de oorzaak van 

het kwaad wordt gedaan, dat de structuur ten goede gekeerd wordt. Dus we helpen mensen, maar 

kaarten tegelijkertijd de problemen aan bij bijvoorbeeld de overheid. Geïnspireerd door de zeven 

werken van barmhartigheid zorgen we ervoor dat er aandacht is voor armen, zieken, eenzamen in de 

kerkelijke gemeente en als het kan ze helpen. Maar diaconaat stopt niet bij de deur van de kerk. Ook 

in de wijk, in de stad, in de wereld willen wij onze naaste dienen. Diaconaat is niet iets dat we 

overlaten aan de diakenen. Diaconaat is erop gericht de kerkelijke gemeente te laten functioneren 

als een dienende christelijke gemeenschap. Diaconaat is een roeping, een opdracht voor de kerk en 

voor ieder gemeentelid. Dienen is even belangrijk als die twee andere pijlers van kerk-zijn: leren en 

vieren.  In een goed functionerende christelijke gemeenschap zijn ze alle drie in evenwicht. Diakenen 

geven leiding aan het diaconale werk in de gemeente. Idealiter zijn zij aanvoerders, geen uitvoerders. 

De diaken inspireert, motiveert en stuurt bij waar nodig.   

Het werk van de diaconaal opbouwwerker 

Diakenen en anderen binnen de PGA-kerken kunnen een beroep doen op de diaconaal 

opbouwwerker voor advies, ondersteuning, toerusting. De opbouwwerker bezoekt jaarlijks de 

vergaderingen van de wijkdiaconieën, het college van diakenen en voert individuele gesprekken met 

diakenen. Ook is zij aanwezig bij de bevestiging en het afscheid van diakenen. De cursus voor met 

name nieuwe diakenen had dit jaar als titel ‘Ik ben diaken, wat nu?’ Acht mensen deden mee en 

vooral de tweede avond was erg inspirerend door het bezoek dat we brachten aan het Diaconaal 

Aandachtcentrum en het Burgerweeshuis. De opbouwwerker geeft advies aan diakenen o.a. over 

hulpvragen, en onderhoudt contacten met organisaties en de gemeente Amersfoort. Elke twee 

maanden is er overleg met voorzitter en secretaris van het college over het diaconale werk. 

Onderstaand de werkvelden en de rol van de opbouwwerker daarin.   

Armoede in Amersfoort 

3700 kinderen in Amersfoort leven in een gezin met een laag inkomen: bijstandsuitkering, 

minimumloon, soms leven ze beneden het bestaansminimum. Wordt deze groep kinderen voldoende 

bereikt door gemeente en organisaties? In het Particulier Overleg Armoede van de gemeente 

Amersfoort, waarin de opbouwwerker participeert namens de PGA diakenen, is dit een van de 

discussiepunten. Organisaties als Stichting Leergeld, het Burgerweeshuis, Voedsel- en Kledingbank en 

de diaconieën bereiken veel arme gezinnen met aandacht en hulp, maar het kan altijd beter. Het is 

goed om als diaconie jezelf vragen te stellen als: bereiken we de armste gezinnen met acties als 

Vakantiegeld Delen en SchuldHulpMaatje? Zijn we voldoende zichtbaar en bereikbaar voor arme 

gezinnen of zouden we zelf ook wat actiever kunnen zijn om met hen in contact te komen? Ze 

melden zich immers meestal niet vanzelf bij de diaconie voor financiële steun.  
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Vakantiegeld Delen 

Wederom een fantastische opbrengst in 2016: ruim 49.000 euro, inclusief een subsidie van 5000 

euro van het SIOC. Daar zijn we erg dankbaar voor! 130 personen/gezinnen met kinderen konden 

daardoor een weekje op vakantie of dagjes uit naar de dierentuin en een pretpark. Of ze konden naar 

een kinderkamp. Het is belangrijk dat kinderen op school kunnen vertellen dat ze leuke dingen in de 

vakantie hebben gedaan.  Dan horen ze erbij! De opbouwwerker is voorzitter van de projectgroep, 

die ervoor zorgt dat de actie goed verloopt. Naast het inzamelen van geld is bewustwording van het 

arm/rijk vraagstuk in de kerk van belang. Hiervoor maakt de opbouwwerker een korte notitie.  

SchuldHulpMaatje 

We hebben het vijfjarig bestaan gevierd met een etentje van maatjes en bestuur. In de zomer van 

2016 kregen de maatjes het bijzonder druk met hulpvragen. Het was nodig om nieuwe mensen te 

werven en op te leiden tot schuldhulpmaatje. Het werven is geen enkel probleem: Een oproep in de 

krant en de vrijwilligers melden zich spontaan. De diaconie van de PGA is een van de initiatiefnemers 

van SchuldHulpMaatje Amersfoort. De maatjes willen een naaste zijn voor mensen met (beginnende) 

schulden. Zij ondersteunen de hulpvrager om financieel orde op zaken te stellen. Een aantal maatjes 

is opgeleid om jongeren met schulden te begeleiden (SHM Jong). Met de Alliantie is afgesproken dat 

mensen met huurachterstanden gewezen worden op SHM. Begin 2017 is Hans van Dijk gestopt als 

coördinator en opgevolgd door Pieter de Bekker. De opbouwwerker is secretaris van de Stuurgroep 

en verzorgt o.a. het secretariaat en de PR, www.shm-amersfoort.nl 

Pact Sam Sam 

Dit platform van vrijwilligersorganisaties en fondsen op het gebied van armoedebestrijding voorziet 

in een behoefte. Er worden trainingen voor vrijwilligers gegeven, netwerkbijeenkomsten 

georganiseerd, een nieuwsbrief uitgegeven en als zaken niet goed lopen in de armoedebestrijding, 

worden die aangekaart bij de gemeente. De Hulpvinder op de site www.pactsamsam.nl moet ervoor 

zorgen dat een hulpvrager snel bij de juiste (vrijwillige)hulpverlener terecht komt.  De opbouwwerker 

participeert namens de diaconie in de Stuurgroep. Samenwerken is nodig om arme mensen te 

bereiken. Diakenen doen mee aan de trainingen en wonen de netwerkbijeenkomsten bij.  

Financiële hulp 

De opbouwwerker adviseert hulpvragers en/of intermediairs uit de stad over financiële aanvragen. 

Kan ik bij de diaconie een aanvraag doen? En wat moet ik daarvoor doen? Bij welk fonds kan ik het 

beste terecht voor mijn cliënt? En wat is daarvoor nodig? De opbouwwerker zit namens de PGA in 

het bestuur van Stichting Kinderzorg-Utrecht. Dit is een provinciaal fonds voor kinderen tot en met 

22 jaar uit arme gezinnen. Intermediairs kunnen een aanvraag doen voor financiële steun, die door 

het bestuur beoordeeld wordt. In juni organiseerde de opbouwwerker een bijeenkomst voor 

diakenen over financiële hulpvragen. De Geldcheck werd gepresenteerd en in groepen werden 

casussen besproken.      

 

http://www.shm-amersfoort.nl/
http://www.pactsamsam.nl/
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Diaconaat - Zorg en Welzijn 

We weten uit onderzoek dat veel mantelzorgers overbelast zijn. Hoe kunnen we vanuit het diaconaat 

van de kerk van betekenis zijn voor mantelzorgers? Niet alleen rondom de Dag van de Mantelzorg op 

10 november, maar het gehele jaar door! Het is belangrijk om het aanbod van de mantelzorg-

makelaar van Indebuurt033 onder de aandacht van kerkelijke mantelzorgers te brengen. Zij geeft 

informatie en advies en biedt een luisterend oor, er zijn lotgenotengroepen, er kan praktische 

ondersteuning gegeven worden, bijvoorbeeld zoeken naar vervangende zorg waardoor de 

mantelzorger even op adem kan komen. Een idee zou kunnen zijn om als kerken een mantelzorg café 

te organiseren voor ontmoeting. Maar belangrijk is ook dat mantelzorgers ‘gezien’ worden in de kerk, 

dat er voor hen gebeden wordt, dat de bloemen ook eens bij een mantelzorger bezorgd worden, dat 

alleen al een arm om de schouder voor een mantelzorger van groot belang kan zijn. De 

opbouwwerker was aanwezig bij het Groot Pastoraal Overleg over mantelzorg van Fonteinkerk, 

Emmauskerk, De Bron en de Hoeksteen. Via de site www.indebuurt033.nl kun je je op de hoogte 

stellen wat er allemaal is aan zorg en ondersteuning in Amersfoort. Omdat er veel is veranderd op 

het gebied van zorg, welzijn, ondersteuning  heeft de Taakgroep Kerk en Samenleving van de Raad 

van Kerken in alle wijken van Amersfoort bijeenkomsten georganiseerd met het wijkteam en de 

informatiewinkels van, toen nog, Ravelijn. De deelnemers gaven aan wat knelpunten in de wijk zijn 

maar ook wat goed gaat, waar ze trots op zijn.  De opbouwwerker heeft, als secretaris, een notitie 

gemaakt van de oogst van deze bijeenkomsten.   

Vluchtelingen en asielzoekers 

In 2016 werd duidelijk dat er veel minder vluchtelingen in Amersfoort opgevangen zouden worden 

dan verwacht. Noodopvanglocaties sluiten, maar er zijn wel veel statushouders (vluchtelingen met 

verblijfsvergunning) in Amersfoort komen wonen. Kerkmensen kunnen een naaste zijn voor deze 

vluchtelingen door bijvoorbeeld taalcoach te worden. Er is behoefte aan plekken waar taallessen 

gegeven kunnen worden.  Amersfoort Geeft Thuis, waarin de kerken participeren, blijft voorlopig 

doorgaan met haar werkzaamheden, zie www.amersfoortgeeftthuis. De opbouwwerker heeft een 

notitie gemaakt over hulp aan (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers in Amersfoort. Wat kunnen we 

voor ze doen en wat niet? De notitie biedt een handvat voor kerken die hiermee te maken krijgen. 

Op 19 juni was het Vluchtelingenzondag. Hiervoor zijn liturgiesuggesties gemaakt voor de kerken.   

Zending – Werelddiaconaat – Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 

De PGA-kerken steunen in 2016 en 2017 het Kerk in Actie-project Mwana Ukundwa, wat Geliefd Kind 

in het Rwandees betekent.  Het is voor het eerst dat de PGA-kerken een gezamenlijk project hebben.  

Een projectgroep onder leiding van de opbouwwerker brengt Mwana Ukundwa onder de aandacht 

van gemeenteleden zodat zij zich erbij betrokken voelen. Er zijn in 2016 drie nieuwsbrieven gemaakt 

en uitgedeeld in de kerken. Er zijn vier collectes gehouden. We hebben een prachtige bijeenkomst 

met de directeur van Mwana Ukundwa in De Bron gehad en er is besloten in de zomer van 2017 

samen met Kerk in Actie een jongerenreis te organiseren naar Rwanda. Ook organiseren diverse 

wijken activiteiten die geld opbrengen voor het project. We zijn heel blij dat er veel enthousiasme is 

voor Mwana Ukundwa. De deelname aan de jongerenreis valt echter wat tegen. Maar dat geldt niet 

voor de Bron; zij zijn met vier meiden vertegenwoordigd en organiseren veel acties om het geld voor 

hun reis bij elkaar te krijgen. Het is mooi te zien hoe de hele kerkelijke gemeente zich betrokken voelt 

http://www.indebuurt033.nl/
http://www.amersfoortgeeftthuis/


4 

 

Voortgangsrapportage 2016 Diaconaal Opbouwwerker PGA 

 

bij de reis en de acties die gehouden worden. Eind 2017 gaan we het project Mwana Ukundwa 

evalueren. 

Taakgroep Kerk en Samenleving Raad van Kerken Amersfoort 

Vertegenwoordigers van de RK kerken/caritas, de PKN Hoogland/Amersfoort-N, de PGA en de GKV 

komen eens in de zes/zeven weken bij elkaar om diaconale thema’s te bespreken. De opbouwwerker 
is secretaris. De Taakgroep geeft twee keer per jaar een nieuwsbrief uit voor kerken en diaconieën. 

Twee keer per jaar is er overleg met de gemeente Amersfoort (twee wethouders, twee ambtenaren) 

over sociaalmaatschappelijke thema’s als armoede en zorg/welzijn.    

Collegiaal overleg 

Eens in de twee maanden heeft de opbouwwerker overleg met de coördinatoren van de 

Inloophuizen (Schothorst, de Herberg, de Ontmoeting, het Diaconaal Aandachtcentrum), de 

straatpastor en de RK collega voor diaconie. We informeren en bemoedigen elkaar, bespreken 

knelpunten en stemmen zaken op elkaar af.  

Begeleidingscommissie 

De commissie bestaande uit diakenen komt vier keer per jaar bij elkaar onder voorzitterschap van ds. 

Wim Verschoor. De opbouwwerker maakt voor elke vergadering een werkverslag om te laten zien 

waarmee ze bezig is geweest. De commissie is verantwoordelijk voor de keuzes die er worden 

gemaakt in het werk van de opbouwwerker.  

Urenverdeling 

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

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

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

De blik op 2017 

Door de veranderingen in Zorg en Welzijn is het nodig helder te maken voor welke vragen mensen in 

Amersfoort terecht kunnen bij Indebuurt033 en bij de Wijkteams. Ravelijn bestaat niet meer. Voor 

een deel zijn mensen en werkzaamheden overgenomen door Indebuurt033. Het werk van de Sociale 

Raadslieden van Stadsring51 is ondergebracht bij Indebuurt033. De schuldhulpverlening blijft bij 

Stadsring51. In het voorjaar van 2017 is er weer een Diaconale Dag. Voor de tweede keer wordt de 

Rozenactie georganiseerd: bij winkels en supermarkten overal in de stad en in Noord staan 

vrijwilligers van de kerken ‘doorgeefrozen’ uit te delen. Mensen wordt gevraagd een roos te 

bezorgen bij iemand als steuntje in de rug: bij een buurtbewoner die ziek is of erg eenzaam, bij een 

gezin dat het financieel erg moeilijk heeft door werkloosheid,  bij iemand die zijn/haar dementerende 

partner verzorgt. En dan natuurlijk de jongerenreis naar Rwanda. Van 31 juli tot 14 augustus reizen 

ze door Rwanda om de projecten van Mwana Ukundwa te bezoeken, met de jongeren kennis te 

maken en samen leuke spel- en sportactiviteiten te doen.  

 

maart 2017, Joke Koolhof-Hamstra 


