
   

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

2 

 

 

 

Voorwoord 

 

 

Deze corona pandemie bracht- en brengt veel “reuring” in kerken en in de samenleving. Het 

veroorzaakt behalve de nodige zorgen ook aanleidingen om telkens opnieuw je plannen bij te 

moeten stellen en nieuwe oplossingen bedenken. Daarom ervaarde ik het afgelopen jaar soms best 

als zorgelijk.  

Daarnaast heeft het jaar 2020 mij ook veel nieuwe dingen geleerd. Het afgelopen jaar heb ik 

regelmatig te maken gekregen van situaties en voornemens moeten kunnen “omdenken”.  

Voorgenomen plannen of signalen van zorg uit de samenleving, moesten op een manier plaats 

vinden dat binnen de RIVM veiligheidsregels konden plaats vinden. Deze uitdagingen leren mij om 

“om te denken” en oplossingen vinden daar waar je denkt dat je niet verder kunt.  

 Ik zag- en zie ook de zorgen van kerken om in deze Lock down tijden gemeenteleden te verliezen en 

nieuwe ambtsdragers te vinden. Enerzijds deel ik deze zorg ook, maar ik geloof niet dat je zorgen 

maken de oplossing geeft om te zien waar mogelijkheden straks liggen om weer verder te gaan.  

Maar, het zou best wel eens kunnen zijn dat dingen anders moeten gaan dan we gewend zijn. Soms 

veroorzaakt het omdenken eerst wat ‘reuring”, “weerstand” of “onzekerheid”. Het belangrijkst is- en 

blijft dat je als gemeenschap elkaar blijft proberen te verstaan. Houd elkaar vast in deze tijden en 

zoekt naar wegen om de verbinding te behouden.   

Als slot wil ik noemen hoe fijn het voelt om een college van diakenen achter mij te hebben staan. Dat 

ze mij in 2020 deze taak toevertrouwden met een vast contract, is voor mij erg belangrijk. Ik wil in 

het Amersfoortse mijn reis verder vervolgen. Gaandeweg mijn mogelijkheden ontwikkelen en te 

leren dealen met mij beperkingen als mens.  

In dit verslag lezen jullie mijn reisverhalen uit 2020. Ten alle tijd ben ik bereid om hierover mondeling 

wat komen toe te lichten en ontvang ik graag feedback of mijn reis de koers is die we als diaconie 

samen willen gaan.     

 

 

Jennie Harmelink  

Diaconaal opbouwwerker  

9-04-2021 
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Vraagbaak willen zijn voor de diakenen  

Het afgelopen jaar heb ik ondanks de corona, de contacten met de diakenen op verschillende 

manieren proberen te onderhouden. Soms kon ik nog fysiek aanwezig zijn op vergaderingen, wat 

later digitaal en/of telefonisch. Ook door het lezen van de notulen van de vergadering bleef ik op de 

hoogte van de ontwikkelingen en thema’s waar diaconieën mee bezig waren en/of tegen aanliepen.   

Maar niets is prettiger dan aanwezig te zijn op de diaconale vergaderingen in de wijk om uit eerste 

hand de ervaringen te horen en te horen met waar ik hen van dienst kan zijn. Regelmatig wordt ik 

door een diaken gebeld om even mee te denken in een hulpaanvraag en andersom bel ik hen ook. 

Onderstaande onderwerpen zijn het afgelopen jaar regelmatig aan de orde gekomen en geven een 

aardig inkijkje in de vragen en soms zorgen van een diakenen. Omdat dit reisverslag ook voor 

diakenen is bedoeld, geef ik gelijk een reactie op de vraagstelling.     

• Hoe om te gaan met een kleiner wordende diaconie? 

Het is belangrijk dat je je zorgen over het niet kunnen voldoen van je diaconale taken kunt “sparren” 

met elkaar,  de kerkenraad en de predikant. Probeer jullie werkzaamheden opnieuw te prioriteren en 

maak keuzes. Vraag aan gemeenteleden of ze af en toe als diaconale medewerker iets kunnen doen. 

Ontwikkel je taken naar projecten/acties die door gemeenteleden zelfstandig kunnen worden 

uitgevoerd. Kijk om je heen of andere kerken in de wijk open staan voor vormen van samenwerken.  

• Wat is een goede taakinvulling en mogelijkheden voor diaconale medewerkers. 

Kijk vooral waar hun interesse en kwaliteiten liggen en beslis aan de hand van jullie lijst aan taken of 

ze hier iets uit kunnen kiezen. Zorg dus dat er keuzemogelijkheden zijn en/of geef ruimte aan mensen 

om zelf een diaconale taak te bedenken, misschien is dat een leuke verrassing. .    

• Hoe werk je toe naar een diaconaal bewustzijn van de gemeente? 

Zorg ten eerste dat je als team van diakenen zichtbaar bent in de gemeente. Maak een foto/filmpje 

en vertel wat je doet en waarom je het doet. Maak duidelijk dat jullie de gemeenteleden nodig 

hebben om het diaconale werk van de kerk te vervullen.  Vraag aan de predikant om regelmatig een 

diaconaal thema in de viering aan de orde te stellen en organiseer (st. present of met sociale gasten) 

diaconale acties in de buurt waar alle gemeenteleden aan mee kunnen doen.    

• Hoe bouw je aan kerkpresentie in de buurt van je kerk? 

Zichtbaar zijn betekend dat de gemeenschap de deur openzet naar de mensen. Zo kun je met enige 

regelmaat “iets” organiseren voor en/of met de buurt waarbij je duidelijk in de p.r. noemt dat het 

voor de buurt is. Als kerken kunnen we bijdragen aan een goede buurt zijn. Wees uitnodigend en 

schenk veel kopjes koffie met aandacht. Of organiseer een rommelmarkt, boekenmarkt of een 

springkussenmiddag voor de buurtkinderen. Aandacht voor de buurt is bij presentie het sleutelwoord. 

Vanuit contact ontstaat de relatie en vanuit de relatie komen de hulpvragen. Maar ook aansluiten bij 

netwerkbijeenkomsten van in de buurt033 is erg belangrijk om mee te denken en te praten.     

• Hoe zijn we als diaconie beter vindbaar voor een hulpvrager? 

Zoals bovenstaand al genoemd, door zichtbaar te zijn in de buurt. Verder is het raadzaam om de 

mediale middelen van de kerk te onderzoeken of mensen “makkelijk” de knop voor hulpvragen weten 

te vinden. Maak vooral ook contact met sleutelfiguren in de wijk en wijkmedewerkers. Zorg dat er een 

visitekaartje/flyer te lezen is waarvoor mensen de kerk kunnen benaderen.   



   

4 

 

• Waar kan ik advies vinden over uitkeringen, fondsen en aanvragen toeslagen?  

De website van stadsring51 heeft een geldcheck waar je eenvoudig alle informatie vind als je een 

paar vragen beantwoord. www.geldcheck51.nl. Ook de gemeente heeft een site de 

www.geldcheck033.nl. Beiden zijn goed bruikbaar. 

Hulpvragen: 

Het afgelopen jaar zijn, vergeleken met notities uit andere jaren, niet heel veel meer hulpvragen 

binnengekomen. Wat mij wel opviel is dat de hulpvragen die bij de diaconie terugkeren gericht zijn 

op:   

• Te hoge ziektekosten. Veel zorgverzekeringen vergoeden niet alle medische kosten. Mensen 

op bijstandsniveau kunnen vaak hogere kosten niet betalen. We kregen vooral meer 

aanvragen voor de tandartsrekeningen. Financiële aanvragen voor medische kosten, kan de 

diaconie indienen bij het Diaconessenfonds. (zie de bekende blauwe map)  

• Geen of te veel aan huisraad; Ik wordt regelmatig geconsulteerd over overschot aan huisraad 

en anderzijds een vraag om huisraad. (*)Mijn inziens zou het denkbaar/mogelijk moeten zijn 

hier nog een goede structuur voor te bedenken.   

• Hulpaanvragen via hulpverlenende organisaties. Voedselbank, leger des Heils, Indebuurt033, 

Sociaalwijkteams, Kwintess. Al deze vragen geven je een zorgelijk beeld van situaties waar 

mensen bijna ondergaan in complexe situaties en door de bomen het bos niet meer zien. Een 

diaken kijkt en luistert wat hij/zij in deze situatie kan doen en wat niet. Ik adviseer diakenen 

om tijdig te overleggen en af te stemmen met de dow en/of hulpverlener. Je hoeft- en kunt 

complexe vraagstukken niet alleen oplossen.   

Toerusting en training 

• In sept. volgden 12 diakenen de training voor diakenen met e-learning. Hiervoor kregen we 

een gasttrainer van de Pthu. Deze training wordt in 2021 nog eens herhaald, zodra we weer 

fysiek bijeen kunnen komen.  

• Middels de nieuwsbrieven informeerde ik regelmatig diakenen over inspiraties en praktische 

trainingen via in de buurt033, stadsring51 en/of pact sam sam.  

Vr: welke trainingen en/of bijeenkomsten zal ik voor jullie kunnen organiseren? 

Jeugddiaconaat  

• Helaas kon het evenement “Licht op de Goede werken” i.v.m. corona niet plaats vinden.  

• In september organiseerde ik een avond over jeugddiaconaat. Deze avond werd 

georganiseerd i.s.m. Sociale Gasten. Hieruit is een interkerkelijke platform jeugddiaconaat 

ontstaan waar leiding uit iedere kerk aan kan deelnemen. Doel is om het jeugdwerk te 

verbinden door gezamenlijke activiteiten ter invulling van het diaconaat voor- en door 

jongeren. Ook het Farel collega zal zich hierbij aansluiten.  

• De training voor het kinderwerk over kids in actie ging niet door i.v.m. corona. Deze is 

verplaatst naar voorjaar 2021 met een webmedinar. De mogelijkheid om een Rainbow duif 

op te halen is nog steeds actueel en van harte aan te bevelen.   

Omdat niet elke diaken in de gelegenheid is om een netwerkbijeenkomsten in de wijk bij te wonen, 

sluit ik regelmatig aan. Ik zit als diaconaal opbouwwerker dan ook namens de kerken. Ik zorg dat de 

informatie gedeeld wordt met de desbetreffende diaconie . Voor het diaconaat is het belangrijk te 

weten wat de behoefte is van mensen in een buurt.   

http://www.geldcheck51.nl/
http://www.geldcheck033.nl/
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Met enige regelmaat ben ik aanwezig in het overleg van de buurtnetwerkers van in de buurt033, 

juridisch medewerkers van in de buurt033 en individuele contacten met sociale wijkteams, 

mantelzorg coördinatoren en coördinatoren inloophuizen.  

Diaconaal Steunpunt 

In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen om de voorkant van de Emmauskerk een diaconale functie 

te geven. In samenwerking met Schuldhulpmaatje, “Heb je even voor mij” zaal zodra de RIVM 

richtlijnen wat meer ruimte geven, de deur een aantal dagdelen open staan om vraagbaak te zijn 

voor mensen met een financiële en/of een praktische vraag te realiseren. Daarnaast ligt er een 

voornemen voor het openen van het terras voor een interkerkelijk diaconaal netwerkcafé met 

gastsprekers. Het is een pioniers fase die binnen twee jaar gerealiseerd moet zijn. Per ingang van 1 

januari 2021 verkreeg ik de sleutel. Ontwikkelingen worden vervolgd. Als je me ziet zitten, wees 

vooral welkom! 

Als diaconaal opbouwwerker werk ik actief mee aan armoedebestrijding en preventie van 

armoede. Daarom verzorg ik een actieve bijdrage in de stuurgroep Pact Sam Sam en  

Schuldhulpmaatje.   

Pact Sam Sam heeft in 2020 een nieuwe wending moeten nemen toen fysieke dialoogtafels in 4 

wijken geen doorgang kon krijgen. Ook vielen een aantal bestuursleden uit i.v.m. corona of andere 

prive zaken. Het aanstellen van een nieuwe ondersteunend medewerker is gelukt en dat geeft 

verlichting. Geen fysieke dialoogtafels, maar wel een enquête gehouden over signalen van armoede 

in de diverse wijken en de kansen en leemtes om armoede te bestrijden en/of te verzachten. Deze 

enquête werd door 30 mensen ingevuld en is uitgewerkt in enkele actiepunten.  

In een overleg met fondsen en uit de enquête bleek een duidelijke behoefte aan een ondersteunende 

en verbindende rol van Pact Sam Sam. Daarom worden de dialoogtafels over armoede in de wijken en 

gesprekken met fondsen en gemeente vervolgd. De behoefte aan trainingen is weer opgepakt en blijft 

digitaal zolang als nodig. Zie voor meer informatie de website www.pactsamsam.nl   

Stuurgroep schuldhulpmaatje; 

Mijn inzet aan de stuurgroep bestond uit het actief participeren in de vergaderingen. Verder had ik 

een aantal tijdelijke klussen om nieuwe wendingen mogelijk te maken: 

• Ik leverde een bijdrage aan het opstarten van intervisie bijeenkomsten. Onder de bezielende 

leiding van Hanna Boersema (tevens ook maatje) zijn dit jaar de intervisiebijeenkomsten 

gestart. In verband met corona deden we dit ook via Zoom. Voor vele maatjes ging er een 

nieuwe digitale wereld open. Het leren van elkaars ervaringen, volgens de methode van 

intervisie, zijn boeiende en leerzame momenten.  

• Verder verzorg ik inhoud voor de nieuwsbrieven en ondersteun ik de secretaris bij het door 

ontwikkelingen en uitvoeren van communicatieplan.  

• Begin 2020 initieerde ik een gesprek met coordinator SHM en Voedselbank om een nieuwe 

vorm van samenwerking te beginnen. Op de uren dat intakers van de Voedselbank 

gesprekken voeren met cliënten om te zien of zij in aanmerking komen voor een 

voedselpakket is er ook een intaker van SchuldHulpMaatje aanwezig om direct contact te 

kunnen leggen als er behoefte is aan ondersteuning in financiële zaken.Tot de lockdown 

wegens de coronacrisis heeft dit al geresulteerd in 20 aanmeldingen.  

http://www.pactsamsam.nl/
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• Er is tevens een verkenning gestart over een mogelijke samenwerking in de toekomst met de 

besturen van Hiphelpt en Jobhulpmaatje. Beide genoemde initiatieven zijn vanuit kerken 

ontstaan en zouden mijn inziens gezamenlijk elkaar kunnen ondersteunen.    

Taakgroep Kerk en Samenleving 

Aanwezig zijn bij diverse bijeenkomsten waar kwetsbare groepen op de agenda staan, draagt bij aan 

het ontwikkelen van een diaconaal netwerk en voor het verkrijgen van informatie voor/over 

kwetsbare groepen. Zo zijn er een aantal overstijgende commissies van en vanuit de taakgroep Kerk 

en Samenleving, waar ik als diaconaal opbouwwerker een adviserende rol heb:    

Met de Taakgroep volgden we  de economische en maatschappelijke effecten van corona. Dit corona 

jaar liet de kwetsbaarheid zien van de samenleving. Voor heel veel kerken, maar ook voor 

hulpverlenende instanties was het flink puzzelen om bereikbaar te blijven in tijden van lockdown. We 

volgde bijeenkomsten van de gemeente en luisterden naar hun zorgen om chronisch zieken, 

alleenstaande ouderen, mantelzorgers, jongeren met- en zonder een kwetsbaarheid, vluchtelingen 

die de taal van veiligheidsmaatregelen niet begrepen etc. Met de komst van de nieuwe 

inburgeringswet, de inclusieve stad Amersfoort en de nieuwe aanbestedingen van zorgorganisaties, 

is er genoeg om allert en kritisch te blijven. En verder: 

• Nam ik deel aan een “hoe is met de kerk” dialoog met de burgemeester en diverse 
voorgangers.  

• Heb ik vanuit de taakgroep initiatieven kunnen ontwikkelen voor het opzetten van een 

werkgroep Kerk en migranten en vluchtelingen.  

• Hebben we een paas- en een kerstactie georganiseerd, waarbij we 175 dak- en thuislozen 

een tasje met inhoud bezorgden. Deze actie werd enorm gewaardeerd. Voor het vervolg van 

deze acties zoekt de taakgroep de samenwerking met kerken. 

   Projecten: 

Actie Licht van Hoop 

In 2020 konden we met Pasen geen samenkomsten organiseren. Dat was best wennen. Met 

Diederiek van Loo, de voorzitter van de AK en de Raad van kerken bedacht ik een actie, waarbij 

Amersfoorters op Stille zaterdag in eigen huis een (paas)kaars aan konden steken. Mooi hoe zo’n 

simpele actie een lichtend spoor werd op weg naar Pasen.  

Actie Vakantiegeld Delen 

Dit jaar heeft de actie Vakantie Geld Delen een totaalbedrag opgeleverd van meer dan  

€ 82.100. Ondanks dat we door de corona weinig mondelinge p.r. hebben verzorgd, konden  
we dit jaar 205 adressen blij maken. In 2019 was dat € 65.475. Wederom dus een  
recordopbrengst! Voor de werkgroep verzorgde ik de uitnodigingen en het voorzitterschap van de 

vergaderingen. Daarnaast zorgde ik voor de persberichten en voldoende p.r. materialen.  

 

Actie Hart onder de Riem  

In samenwerking met netwerk Binnenstad, Koppel en Kruiskamp, Mantelzorg en de Gemeente 

Amersfoort ontwikkelden we een actie “Hart onder de riem”. Vrijwilligers die tussen december 2020 

en mrt 2021 langs de deuren gingen van meer dan 4.000 inwoners; ouderen 70+, mantelzorgers 

en/of kwetsbaren.  Met de bedoeling om aan de deur even een praatje te maken: “Hoe gaat het met 
u?” Vanuit het gesprekje boden we de mensen een attentietasje/doosje met daarin o.a. een bordspel 
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van de Amersfoortse stadsgidsen en iets lekkers. In het tasje zat ook een Bolsius kaars van de 

Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort. Burgemeester Bolsius reikte zelf het eerste tasje uit 

aan een bewoonster. Op deze wijze droegen we als diaconie bij om vele mensen een hart onder de 

riem steken en verkregen we informatie over behoefte vragen van mensen.  

Werelddiaconaat;  

De PGA werkgroep werelddiaconaat werd door mij gecoördineerd. Het project Syrische vluchtelingen 

in Libanon is in december afgerond met een mooi totaal bedrag van €………….. .Met de werkgroep is 

in overleg met het college van diakenen gezocht naar een nieuw project. Hiervoor konden diaconieën 

een project aandragen. Het gekozen project die vanaf januari 2021 tot 2023 van start is gegaan is het 

hospice voor daklozen in Centraal Azië. Deze werd aangedragen door de hervormde gemeente Sint 

Joriskerk.  

En aan het einde gekomen van dit reisverslag, dank ik jullie allen voor de aandacht van dit schrijven.   

 

 

 


