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Jaarverslag 2021 

INLEIDING 

Voor u ligt het jaarverslag van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA). 

Het geeft een globale indruk van het reilen en zeilen van het centrale College van Diakenen. De afzonder-

lijke wijkdiaconieën geven in hun respectievelijke jaarverslagen meer in detail weer wat er in 2021 op dia-

conaal vlak heeft gespeeld. 

VOORWOORD 

‘Ieder mens telt!’  

Dat was het motto van de openingsmiddag van de diakenen van de PGA op zaterdagmiddag 9 oktober 2021 

in de Emmaüskerk. Ontmoeting, verbinding en het elkaar stimuleren en bemoedigen, nadat we gedurende 

de coronatijd elkaar zo lang niet hadden gezien en gesproken. Na een ludieke en ontspannen opening van 

Kees Posthumus, verhalenverteller, journalist èn sfeermaker, hebben we bovenstaand motto  met elkaar 

verder uitgediept. 

Het was ook de middag van de opening van het Diaconaal Steunpunt, aan de voorkant van de Emmaüskerk. 

Er is daarmee een zichtbare uitnodiging aan mensen die antwoorden op hun vragen zoeken, gecreëerd.  

Onze diaconaal opbouwwerker heeft daarmee tevens een mooie werkplek gekregen, die ook door andere 

instanties wordt gebruikt. 

Het jaar 2021 was ook het jaar van het nieuwe beleidsplan van het College. Na een eerste opzet van de se-

cretaris hebben wijkdiakenen hun reacties gegeven en na enkele besprekingen in de vergaderingen is het 

vastgesteld; een bondig en duidelijk stuk dat voor de komende 5 jaren (2022 – 2027) uitgangspunten, doe-

len en werkwijzen van de diaconie omschrijft. De enkele positief-kritische opmerkingen vanuit de Algemene 

Kerkenraad zijn verwerkt in het definitieve stuk. 

Na een aanloop in 2020 is in het verslagjaar definitief, conform het besluit van enige jaren geleden van het 

toenmalige College, afscheid genomen van het pand Bekensteinselaan 18. Een pand dat bij veel Amersfoor-

ters bekend is als het ‘geboortehuis’. De laatste 10 jaar zijn de kamers verhuurd aan jongeren. In goed over-
leg met (en een verhuisvergoeding voor) de huurders is het pand op 1 juli 2021 overgedragen aan de 

nieuwe eigenaar. Een woord van dank is hier op zijn plaats voor Marcel Veldman, die de afgelopen jaren 

ervoor gezorgd heeft dat alle kamers permanent verhuurd werden. Het opnieuw beleggen van de 
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opbrengst van de Bekensteinselaan kostte tijd en energie, maar is voorspoedig verlopen. Met het pand Arn-

hemseweg 44A voorziet de diaconie, zij het op bescheidener schaal,  opnieuw in huisvesting voor jongeren. 

Het College prijst zich gelukkig met de onvermoeibare inzet van de beide medewerkers van het College: 

Jennie Harmelink als Diaconaal Opbouw Werker en Liesbeth Schipper als coördinator van het Kerkelijk Bu-

reau. Zonder de medewerking van hen zou het diaconale werk niet zo vlot en probleemloos verlopen. 

‘Ieder mens telt!’ Daarvoor is barmhartigheid nodig.  

Paus Franciscus zei ooit: Barmhartigheid zit in het hart van iedereen die oprecht kijkt in de ogen van de an-

der. Aan ons als diakenen om goed in de ogen van de ander, wie dat ook is, te kijken en met daden klaar te 

staan! 

Rikus Schoemakers 

voorzitter College van Diakenen  
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PERSONEEL EN ORGANISATIE 

1. Bestuur 

Per 1 januari 2021 bestond het bestuur uit de volgende leden:  

College  Adventkerk  Erik Kijlstra  

  Andreaskapel  Maarten Bouterse 

   Bergkerk  Sander Kole 

  De Bron  René van Dijk 

  De Brug  Willem Wallet 

  De Hoeksteen  Jan van Veluw 

  Emmaüskerk  - 

  Fonteinkerk  Tim Prinzen 

  Johanneskerk  - 

  Nieuwe Kerk  Peter Liebeton 

  St.-Joriskerk  Jelle Rients Jacobs 

 

Moderamen voorzitter   Rikus Schoemakers 

  secretaris   Henk Speksnijder 

  penningmeester  Wouter Mul 

  assessor   Corné Verheul 

  adviseur, DOW   Jennie Harmelink 

 

Notuliste Collegevergaderingen: Liesbeth Schipper 

Notuliste Moderamenvergaderingen: Liesbeth Schipper. 

 

In september/oktober 2021 is Frederique van der Harst De Hoeksteen ko-

men vertegenwoordigen in het College en is daarmee de opvolger van Jan 

van Veluw. Eveneens in september heeft Maarten Bouterse afscheid geno-

men van de kerkenraadscommissie Nijenstede/Andreaskapel en is daarmee 

ook een einde gekomen aan zijn deelname aan het College. Helaas is er nog 

geen vervanging.  

De Emmaüskerk had ook in dit jaar, door vacatures, geen afvaardiging in het 

College. Net als in 2020 bezoekt de Johanneskerk de collegevergaderingen 

niet meer, maar door het ontvangen van de vergaderstukken blijven ze nog wel op de hoogte. 

 

Organisatie 

Het College van Diakenen is ingericht naar de norm van de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland. 

Naast het bestuur zijn de overige wijken in het College vertegenwoordigd. Uit elke wijk is één diaken afge-

vaardigd. De afgevaardigden hebben één stem per wijk en er wordt bij meerderheid van stemmen beslist 

als het quorum aanwezig is. 

 

Het College is 7 keer bijeen geweest en de vergaderingen werden in het algemeen goed bezocht. De eerste 

3 vergaderingen werden online gehouden, we zijn dankbaar dat we in juni elkaar weer fysiek konden ont-

moeten. De vergaderingen vangen aan met een kort meditatief moment. 
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2. Personele bezetting 

 

De diaconie heeft twee arbeidskrachten in dienst: 

 

A. Jennie Harmelink 

 

Jennie Harmelink is de diaconaal opbouwwerker van de PGA. Zij werkt 3 dagen per 

week voor de Diaconie van de PGA en 1 dag voor de Diaconie van de Protestantse 

Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord. 

Jennie ondersteunt de wijkdiaconieën en zorgt voor de coördinatie van diverse dia-

conale activiteiten. Ook treedt zij op als intermediair tussen diaconie en organisaties 

in de stad. Jennie’s werkzaamheden zijn met name gericht op het samenleving-ge-

richte diaconaat. 

 

B. Liesbeth Schipper  

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

Diaconie van de PGA. Doorberekening voor het werk van het College van Kerkrent-

meesters vindt plaats op basis van gemaakte afspraken. Bij haar werkzaamheden 

wordt ze geassisteerd door Hans van der Ploeg, maar ook enkele vrijwillige gemeente-

leden dragen hun steentje bij in de vorm van het verlenen van hand- en spandiensten. 

 

3. Financiën 

De jaarrekening 2020 is in de junivergadering goedgekeurd en de begroting 2022 is in de oktobervergade-

ring vastgesteld door het College van Diakenen. De jaarrekening 2021 wordt in de junivergadering van 2022 

besproken. 

 

BELEIDSPLAN 

Met enige vertraging als gevolg van de coronapandemie is in 2021 verdergegaan met het opstellen van een 

nieuw beleidsplan voor de diaconie. Nadat een in december 2020 opgestelde eerste concept voor reacties 

is uitgezet binnen het College, is in de loop van het jaar naar aanleiding van de ontvangen reacties gewerkt 

aan een nieuwe versie die in de decembervergadering (behoudens enkele kleine wijzigingen) door het Col-

lege is vastgesteld. 

DIACONAAL STEUNPUNT 

Op 9 oktober is het nieuwe Diaconaal Steunpunt van de Diaconie van de PGA feeste-

lijk geopend. Het bevindt zich aan de voorkant van de Emmaüskerk en is sinds fe-

bruari 2021 de nieuwe werkplek van de diaconaal opbouwwerker. Met de inbreng 

en samenwerking van diverse samenwerkende partners ( Emmaüskerk, Schuldhulp-

maatje, Heb je even voor mij, Leger des Heils en de Keistadkerk) is deze plek nu een 

echt diaconaal steunpunt geworden voor Soesterkwartier en heel Amersfoort! On-

dertussen heeft ook de Gemeente Amersfoort in de hoedanigheid van Wijkwegwij-

zer, een wekelijkse aanwezigheid in het Steunpunt. Deze laagdrempelige vorm van 

steun voorziet diverse mensen in doorverwijzing naar het Meldloket Sociaal wijkteam, Indebuurt033, de 

gemeente en/of naar kerken voor diaconale steun. 
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DIACONAAL OPBOUWWERKER DOW 

De Diaconaal Opbouwwerker kan terugvallen op een beperkte klankbordgroep vanuit PGHAN en zoekt nog 

naar een klankbordgroep voor de PGA. Zij rapporteert aan het College en door de adviserende rol van de 

DOW in het moderamen van het College zijn er korte lijnen en wordt de vergaderdruk beperkt. Jaarlijks 

komt de Diaconaal Opbouwwerker in het College op bezoek waarbij ze ons meeneemt door het door haar 

opgestelde jaarverslag/voortgangsrapportage. In kerkelijk verband stemt zij regelmatig haar werkzaamhe-

den af met de stadspredikant, de communicatiemedewerker van de PGA, de straatpastores en coördinato-

ren inloophuizen van het SIA. In niet kerkelijk verband onderhoudt zij een netwerk van professionals die 

werkzaam zijn in het sociaal domein. Haar taak in de maatschappelijke groepen is ingezet om de diaconale 

steun vanuit de kerken zichtbaar te maken en de toegang van mensen in nood te vergemakkelijken.    

In 2021 heeft de komst van de Afghaanse vluchtelingen het accent in de werkzaamheden van Diaconaal Op-

bouwwerker wat verschoven. In oecumenisch verband kon de diaconaal opbouwwerker de afstemming en 

samenwerking met de gemeente, de inzet van kerken voor vluchtelingen stroomlijnen. 

Vanuit de taakgroep Kerk en Samenleving heeft zij een werkgroep Kerk en Nieuwkomers opgericht, die re-

gelmatig een nieuwsbericht en netwerkbijeenkomsten organiseren om onze betrokkenheid met nieuwko-

mers een concrete invulling te bieden.  

 

COLLECTEROOSTER 

Jaarlijks wordt het diaconale deel van het collecterooster af-

gestemd op het landelijk advies van de PKN. Ook worden en-

kele 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 pro-

jecten 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. 

ACTIVITEITEN 

De verschillende wijkgemeenten van de PGA zijn, vaak ondersteund door of op initiatief van de eigen wijk-

diaconie, het hele jaar door bezig met verschillende activiteiten op het gebied van diaconaat. Daarnaast 

wordt ook Amersfoort-breed het nodige georganiseerd en uitgevoerd: daar waar wijken samen kunnen 

werken, doen ze dat ook! Zo worden vanuit het College verschillende 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 en/of te houden. Op iedere collegevergadering is: 

“Nieuws uit de wijken” een vast onderdeel op de agenda. 
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1. Kledingactie 

Ieder jaar wordt binnen de PGA de kledingactie opgezet en gecoördineerd, waarbij we aansluiten bij de 

actie voor Mensen in Nood/Sam’s Kledingactie. Sinds 2019 ligt de orga-

nisatie tot nader bericht in handen van De Brug. De actie, die gehouden 

is op 24 april, is goed verlopen en de opbrengst bedroeg 2180 kg (2020: 

2910 kg). Dit is minder dan vorig jaar, maar dat kan eraan gelegen heb-

ben dat de actie in 2020 vanwege corona pas in september is gehouden. 

Naar wat inmiddels een goede gewoonte is geworden, zamelt de Ad-

ventkerk kleding in voor de Amersfoortse kledingbank. De opbrengst van ca. 85 zakken kleding kon op 

24 april worden afgeleverd (opbrengst 2020: 60 zakken). 

 

2. Diaconale Najaarscollecte 

De Diaconale Najaarscollecte (DNC) komt jaarlijks terug en het doel wordt, op voordracht van de wijk-

diaconieën, in het College bepaald. 

De opbrengst overtrof dit jaar de door de doelen gevraagde bedragen, waardoor er niet behoefde te 

worden gestemd en zo alle drie de aanvragen konden worden gehonoreerd! Deze 3 doelen zijn: 

 

• Groot Schuttershoef (gevraagd bedrag € 8.200), 
• De Rustplek Amersfoort (gevraagd bedrag € 6.500) en  
• het Straatpastoraat Amersfoort (gevraagd bedrag € 10.500). 

Zorgboerderij Groot Schutterhoef hoort bij Stichting Philadelphia Zorg in Leusden. Er wonen en werken 

40 mensen met een licht verstandelijke of ernstig meervoudige beperking tussen de 18 en 60 jaar. Met 

de bijdrage uit de DNC willen ze dieren aanschaffen, die passen bij het werk en de omgeving. Voor deze 

extra kosten zijn ze aangewezen op giften. 

Stichting De Rustplek geeft mensen met problemen tijdelijk onderdak bij gastgezinnen. Ze zien dat in de 

afgelopen jaren jongeren dit heel hard nodig hebben. Met de bijdrage werven zij nieuwe gastgezinnen 

om meer jongeren op te kunnen vangen. 

Straatpastors Bernadette en Cis geven samen met vrijwilligers geestelijke zorg aan mensen die op straat 

leven en/of in de opvang zitten. Voor hen is het leven niet gemakkelijk. Met de 

bijdrage kunnen de twee straatpastors hun werk blijven doen in de straten van 

Amersfoort. 

 

Ter ondersteuning van de collecte is een mooie flyer gemaakt. De collecte heeft  

€ 32.072 opgebracht (2020: € 27.228). Eind 2021 zijn de gevraagde bedragen naar 

de genoemde doelen overgemaakt. Het College van Diakenen heeft besloten om, 

na aftrek van de kosten, de meeropbrengst toe te voegen aan de opbrengst van 

de Diaconale Najaarscollecte van 2022. 

 

3. Inloophuizen 

Juist in een stedelijke samenleving als 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 Ge-

meente Amersfoort. De Diaconie PGA is medeoprichter van de in 2015 opgerichte Stichting Inloophui-

zen Amersfoort (SIA) en is vertegenwoordigd in haar bestuur.  

Door middel van een netwerk van inloophuizen wil de Stichting “ontmoetingsplaatsen aanbieden waar 
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mensen vrijblijvend kunnen binnenlopen. Hier kunnen wijkbewoners met elkaar in contact komen en 

ervaringen delen. In een vaak anonieme samenleving worden mensen gekend. Een wijd scala aan activi-

teiten is erop gericht de eigen kracht (opnieuw) te ontdekken. Op deze manier wil de Stichting huiska-

mers aanbieden voor de wijken en zodoende bijdragen aan kwaliteit van leven in de wijk.” 

Het bestuur van de Stichting Inloophuizen Amersfoort zorgt voor de basisvoorwaarden van de aange-

sloten inloophuizen, zoals huisvesting, bemensing door beroepskrachten, etc. Zij stimuleert en bewaakt 

het inloopwerk in de verschillende wijken. 

 

4. 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. Wijkdiaco-

nieën kunnen doelen aandragen die betaald kunnen worden uit de opbrengst van het fonds. In 2021 

heeft het College 5 aanvragen voor dit fonds ontvangen tot een totaalbedrag van € 2.009. 

5. 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 minderja-

rigen. In 2021 heeft het College geen aanvragen voor dit fonds ontvangen. 

6. Bloemengroet 

Vanuit de diaconale betrokkenheid met gemeenteleden wordt een deel bekostigd door het College. 

Wijken kunnen hier een beroep op doen binnen vooraf vastgestelde kaders. Betrokkenheid met ge-

meenteleden staat hierbij centraal. 

7. 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 dit jaar 115 (vorig jaar 

113) pakketten uitgedeeld. 

8. Thomas Scheltus Stichting 

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

mes (met of zonder kinderen) van protestants-christelijke levensovertuiging van 45 jaar en ouder. Eén 

van de acties is de Paasactie. Vanuit de Protestantse Gemeente Amersfoort zijn 115 (vorig jaar: 99) al-

leenstaande dames blij gemaakt met een gift. 

9. Vakantiegeld Delen 

De actie Vakantiegeld Delen is voor de 18e keer georganiseerd door de diaconieën van de Protestantse 

Gemeente Amersfoort (PGA). Voor het negende jaar deed de diaconie van Hoogland/Amersfoort-

Noord volop mee aan de voorbereiding en uitvoering van de actie. We zijn blij en dankbaar dat de sa-

menwerking in de projectgroep prima verloopt. De totaalopbrengst was € 86.265 (2020: € 82.000). In 

2021 heeft de projectgroep 242 voorgedragen adressen (2020: 205) blij kunnen maken met een bij-

drage in de kosten voor een vakantie of enkele dagen er tussenuit. 
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10. Stille armoede 

Enkele keren per jaar wordt in onze kerken gecollecteerd voor ‘stille 
armoede’. Het geld dat hierbij wordt ingezameld, is bestemd voor 
mensen die bij de diaconie aankloppen om hulp, omdat ze er 

financieel niet meer uitkomen. In 2021 is door College en wijken € 
16.693 (2020: € 12.297) uitgegeven en zijn er 2 renteloze leningen 

verstrekt voor een bedrag van € 1.400 (2020: € 2.500). 

11. Project SchuldhulpMaatje (SHM) 

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

toenemende schuldenproblematiek. Professioneel opgeleide vrijwilligers helpen mensen die vastlopen 

met hun financiën. De vrijwilligers staan voor iedereen klaar, ongeacht ras, geloof of levensovertuiging. 

De diaconie van de PGA is een van de initiatiefnemers van SHM Amersfoort. Partners zijn verder de dia-

conie PKN Hoogland/Amersfoort-Noord, de RK-parochie en de Caritas van de Onze Lieve Vrouw. De dia-

conie schakelt bij financiële hulpaanvragen altijd een schuldhulpmaatje in ter begeleiding van de hulp-

vrager, tenzij er al sprake is van een andere vorm van schuldhulpverlening. Dat is zeker van belang als 

de omstandigheden van de aanvrager complex zijn en meer begeleiding nodig is. 

12. Straatpastoraat 

Het College van Diakenen heeft in 2008 mede aan de basis gestaan van de oprichting van de Stichting 

Straatpastoraat Amersfoort (SSA). De werkzaamheden van het Straatpastoraat Amersfoort zijn in het 

voorjaar 2008 als project begonnen , maar door de jaren heen is vastgesteld dat het werk in een duide-

lijke en grote behoefte voldoet: het gaat in het straatpastoraat om mensen die voortdurend aangewe-

zen zijn op allerlei voorzieningen – van verslavingszorg tot schuldhulpverlening, en van psychiatrische 

zorg tot dagopvang. Deze mensen ontvangen van Bernadette en Cis wat andere hulpverleners niet of in 

zeer beperkte mate kunnen geven: aandacht voor wie zij zelf zijn en in het licht van het Evangelie 

mógen zijn. Het straatpastoraat vindt zijn bedding in de christelijke traditie, maar de straatpastor res-

pecteert de religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond van een ieder die zij ontmoet.  

De zorg voor de naaste is een uiting van onze roeping om ieder mens als een volwaardig mens te zien 

en te benaderen en kan daarom rekenen op medeleven vanuit en structurele financiële ondersteuning 

door het College van Diakenen. Het College heeft zich aan het Straatpastoraat verplicht voor de ko-

mende 5 jaar ten minste een gegarandeerde financiële bijdrage te leveren. 

13. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 

“Een hospice in Centraal Azië” is een project vanuit de GZB dat door de PGA in 2021 en 2022 wordt on-

dersteund. Bij elk collectemoment (vier per jaar) wordt 

een nieuwsbrief gemaakt voor gemeenteleden. Het een 

mooi diaconaal project met aandacht voor dakloze men-

sen en goede zorg voor in een laatste levensfase. Voor 

beide expertises wordt ervaring opgedaan en worden 

mensen opgeleid uit het land zelf. De uitgezonden wer-

kers zijn goede bekenden binnen de PGA, waardoor re-

gelmatig makkelijk contact gehouden kan worden en ervaringsverhalen uit eerste hand kunnen worden 
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gedeeld. In het uitzendingsgebied zijn de mensen hoofdzakelijk moslim, ze kennen geen vrijheid voor 

een andere religie. Een samenleving met veel zorg; huiselijk geweld en slechte medische zorg. 

Totale opbrengst in 2021 is € 11.608. 

PANDEN DIACONIE 

Bekensteinselaan 18 

De voormalige kraamkliniek aan de Bekensteinselaan 18 is in 2020 verkocht en per 1 juli 2021 overgedra-

gen aan de nieuwe eigenaar.  

 

Arnhemseweg 44a 

Met een deel van de verkoopopbrengst van het pand aan de Bekensteinselaan 18 is een bovenwoning aan 

de Arnhemseweg 44a aangekocht. Na enkele bouwkundige aanpassingen is hier-

mee woonruimte gecreëerd om een 6-tal jongeren (veelal studenten) betaalbare 

woonruimte te huur aan te bieden. Verhuur verloopt via een makelaar en al heel 

snel was voor iedere kamer een gegadigde gevonden. In een enkel geval betreft 

het een huurder die voorheen ook een kamer had in het verkochte pand aan de 

Bekensteinselaan. De verhuuropbrengsten komen ten gunste van het diaconale werk in zijn in lijn met de 

prognose. Groot voordeel van ver- en aankoop is dat we nu te maken hebben met een beduidend lagere 

beheersinspanning. 

 

Valeriushof 16b 

Halverwege 2021 is ook het appartement aan Valeriushof 16b aangekocht. 

Het pand is verworven in verhuurde staat, met de huurder is een langjarige 

overeenkomst gesloten. Enerzijds is voor de huurder een toekomstvaste op-

lossing gecreëerd en anderzijds is voor de Diaconie een structurele inkom-

stenstroom gegarandeerd tegen lage beheersinspanning (veel onderhoud 

verloopt immers via een VVE). Het pand is verhuurd als sociale huurwoning. 

 

Binnen de Veste 4 (en 36) 

Een ander deel van de verkoopopbrengst van het pand aan de Bekensteinselaan is gebruikt om een appar-

tement (met parkeerplek op parkeerdek) aan te kopen voor commerciële verhuur. 

De koop is eind 2021 gesloten, overdracht 31 januari 2022. Inmiddels (begin 2022) is 

ook een vergelijkbaar appartement in dezelfde straat op nummer 36 aangekocht. 

Ook hier geldt: huuropbrengsten voor bekostiging diaconale werk en lage beheers-

inspanning.  

 

Met de aankoop van de 4 panden hoopt de Diaconie weer een aantal jaren vooruit te kunnen zonder grote 

onderhoudskosten. 
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Zuidsingel 5 

In dit pand is het Diaconaal Aandachtscentrum ondergebracht en het dient als thuisbasis 

voor het Straatpastoraat.  

 

Vermeerstraat 152 

Dit pand is in gebruik als pastorie van de Nieuwe Kerk. Het huis is eind 

2017 helemaal opgeknapt en wordt bewoond door het gezin van ds. Kan-

sen. 

 

 

 

Nijenrode 1 

Dit pand wordt verhuurd aan (en bewoond door) een gemeentelid van de toenma-

lige Gereformeerde Fonteinkerk. Ze bewoonde hiervoor de voormalige kosterswo-

ning Pascalstraat 7, die na haar verhuizing in 2019 door de diaconie is verkocht. 

 

 

Lancelotpad 18 

Dit in 2017 aangekochte pand wordt verhuurd aan de Stichting Inloophuizen 

Amersfoort, die het in gebruik heeft als Inloophuis Schothorst. 

 

 

 

TEN SLOTTE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amersfoort, juni 2022 

 

______________________________________  _________________________________________ 

H. Schoemakers, voorzitter     H. Speksnijder, secretaris 

Helemaal mens word je pas 

als je je bestaan niet voor jezelf behoudt, 

maar durft prijsgeven, 

opdat anderen het goed mogen hebben. 

Zolang een mens niet poogt 

de andere lief te hebben als zichzelf, 

kan hij niet vermoeden wat het is 

een mens te mogen zijn op aarde. 


