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Heer Jezus Christus, 

Ik geef U mijn handen om Uw werk te verrichten, Uw zegen te verspreiden. 

Ik geef U mijn voeten om Uw weg te gaan. 

Ik geef U mijn ogen om in de ander U te mogen zien. 

Ik geef U mijn oren om naar U en de ander te kunnen luisteren.  

Ik geef U mijn verstand om te denken,. 

Ik geef U mijn mond om Uw woord van wijsheid en liefde te spreken. 

Ik geef U mijn geest om in mij te bidden. 

Ik geef U bovenal mijn hart om U te beminnen en mensen lief te hebben. 

Laat mij kleiner worden en Gij groter in mij, 

opdat niet ik meer leve, niet ik meer bidde, niet ik meer werke, 

maar Gij, almachtige God, Zoon van de Vader, liefdevolle Verlosser. 

O Heer, kom en leef in mij, uw dienaar. 

Amen 

 

(Naar Edward Poppe – bewerkt –) 

 

 

Beste lezer, 

 

Bovenstaand gebed kwam ik ooit tegen op de website van ons gemeentelid ds. Peter 

Schormans en het maakt elke keer als ik het lees (en bid) weer indruk. We hebben het ook al 

eens gezamenlijk gebeden bij een van de diaconievergaderingen van het afgelopen seizoen, 



en toen ik mij aan het schrijven van dit voorwoord zette kwam het vrijwel meteen in mij op 

om met dit gebed te beginnen.  

Er zijn verschillende dingen in deze tekst die mij, zeker ook met betrekking tot de diaconie, 

opvallen en die te maken hebben met het leven in navolging van Christus. 

Wat er voor mij het meest uit naar voren komt is de overgave: in het gebed worden alle 

onderdelen van ons lichaam, en onze geest, afzonderlijk aan Christus gegeven, zodat Hij er 

mee kan doen wat goed is. Voordat wij actief worden, moeten wij als het ware eerst ons ego 

opzijzetten en onszelf helemaal, met lichaam en geest openstellen voor Christus. Het is 

belangrijk om daar regelmatig bij stil te staan, want als wij enthousiast worden om onze liefde 

voor Christus handen en voeten te geven ligt altijd het gevaar op de loer dat we van alles zélf 

willen gaan doen. En dat we dan in al onze daadkracht Hem buitenspel zetten. Op kortere of 

langere termijn loop je dan vast, als individu, als gemeentelid, en zeker ook als diaken. Als wij 

zeggen dat iemand iets “met overgave” doet, dan bedoelen we dat hij of zij veel enthousiasme 

en toewijding toont. Maar als het om het navolgen van Christus gaat, is die spreekwoordelijke 

overgave dus pas vruchtbaar als we ons eerst overgeven aan Hem.  

 

Voor u ligt het jaarverslag over 2017 van de diaconie. We hopen u hiermee weer een beeld te 

geven van de werkzaamheden van diaconie, zowel binnen de gemeente, als ook in wijk en 

stad. Overigens is het goed om hierbij op te merken dat bij veel van de activiteiten die in dit 

jaarverslag beschreven staan enthousiaste gemeenteleden betrokken zijn. Gemeenteleden 

die hun diaconaal bewustzijn handen en voeten geven in Advent Talent, Advent Attent Groep, 

Open Maaltijd en veel andere, ook PGA-brede diaconale activiteiten. En ook de opbrengsten 

uit de wekelijkse “Dienst der Gaven” vallen hier uiteraard onder. Als diaconie zijn we uiteraard 

zeer dankbaar voor de aanwezigheid van zoveel diaconaal bewustzijn binnen de gemeente. 

Laat het gebed waarmee dit voorwoord begon niet alleen het gebed van de diakenen mogen 

zijn, maar van alle kerkenraadsleden en alle gemeenteleden, jong en oud. Christus navolgen 

gaat het beste als we het samen doen! 

 

Johan de Vreugd, voorzitter diaconie 

Amersfoort, juni 2018.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samenstelling en mutaties Wijkraad van Diakenen 
De wijkraad van diakenen bestond per 1 januari 2017 uit zeven diakenen, te weten Henk Speksnijder 

(voorzitter), Petra Bos (secretaris), Marcel Scholte (penningmeester), Peter van den Berg, Joas de 

Haan, Marcel Roele en Johan de Vreugd. 

De wijkraad werd bijgestaan door diaconaal medewerkster Jolanda van den Bunt (notuliste).                    

Bij het collecteren in de dienst werd de wijkraad ondersteund door vijf collectanten.                                                   

Voor het tellen van de collecten konden we een beroep doen op een drietal vrijwilligers. 

 

Kledingactie                                                                 
Jaarlijks zamelen de wijkgemeenten van de PGA in het 

voorjaar kleding in. De opbrengst van de actie is bestemd 

voor Mensen in nood en staat beter bekend als Sam’s 

kledingactie. Binnen de PGA is besloten dat de bij de Adventkerk ingezamelde kleding zal worden 

bestemd voor onze lokale kledingbank. De actie is op 13 mei gehouden en heeft deze keer 53 zakken 

met kleding opgebracht.  

 

Hongarije contacten 
 Hoewel er in 2017 geen sprake is geweest van een officieel bezoek van een delegatie uit de Adventkerk 

aan de zustergemeente in Demecser, heeft het predikantenechtpaar Péter en Mária Bodnár toch 

enkele gemeenteleden mogen ontvangen. 

Begin augustus hebben Carin en Henk 

Speksnijder een kort privébezoek gebracht 

aan Hongarije en daarbij enkele dagen in de 

buurt van Demecser gelogeerd om daar o.a. de 

zondagse dienst bij te wonen. Bij die 

gelegenheid hebben zij in de kerk een 

bemoedigende groet mogen overbrengen 

vanuit de Adventgemeente. 

Een uitgebreid verslag heeft in het 

septembernummer van Drieluik gestaan. 

 

 

Diaconaal netwerk armoede 

 

 

Via het diaconale netwerk hebben wij regelmatig vraag en aanbod van 

bijvoorbeeld een fiets, computer, bankstel, kinderspullen en ander huisraad. 

In 2017 konden we op deze manier weer heel wat spullen een prachtige 

diaconale bestemming geven aan mensen die minder te besteden hebben. 

 



Diaconaal Opbouw Werker (DOW) 

Ook dit jaar nam een diaken van de Adventkerk deel aan de 

begeleidingscommissie van de diaconaal opbouwwerker. Met grote regelmaat 

werden wij door de DOW (Joke Koolhof) ondersteund in het diaconale werk in 

de gemeente, bij het op het spoor komen van hulpvragen en het behandelen 

daarvan. De opbouwwerker bezoekt ook jaarlijks een wijkdiaconievergadering 

en organiseert cursusavonden voor de nieuwe diakenen.  

 

College van Diakenen 
Het college van diakenen bestaat uit diakenen die zijn afgevaardigd uit alle wijkgemeenten van de 

Protestantse Gemeente Amersfoort. Binnen het college worden de financiën van de diaconieën 

beheerd en worden besluiten genomen die alle wijken van de PGA aangaan. Zo wordt het 

collecterooster bijvoorbeeld grotendeels bepaald door het college en worden de grotere hulpvragen 

er ook behandeld. 

 

Dorcas 
Met dankdag werd de jaarlijkse voedselactie voor Dorcas gehouden waarbij boodschappen werden 

ingezameld voor de allerarmsten in Oekraïne, Moldavië, Albanië en Roemenië. Er konden 18 dozen 

gevuld worden wat betekent dat 18 gezinnen geholpen konden worden. Verder heeft de collecte voor 

vervoer een bedrag van € 264,40 opgebracht. 

 

Kerst voor Iedereen 

Dit jaar is rond Kerst bij 15 gezinnen/personen in de wijk, waaronder een aantal gasten van de Open 

Maaltijd, een kerstpakket gebracht namens de (burgerlijke) gemeente Amersfoort. Adressen voor deze 

actie zijn aangeleverd door de wijkraad. Die vraagt deze op haar beurt weer aan o.a. de pastorale 

ouderlingen en via de weekbrief aan de gemeente. Schroomt U niet om adressen (alvast) door te 

geven. 

 

Thomas Scheltus Stichting 

Het afgelopen jaar heeft de Thomas Scheltus Stichting opnieuw een Paasactie gehouden. Doelgroep 

zijn alleenstaande vrouwen (45+), met of zonder kinderen, rondkomend van een minimum inkomen. 

Deze dames ontvangen een gift van € 200. Wij hebben dit jaar 6 adressen kunnen honoreren en 

hebben dit vergezeld laten gaan van een meditatief boekje. Voor deze actie vragen wij ook de pastorale 

ouderlingen en medewerkers om adressen op te geven.  

 

Vakantiegeld Delen  

Deel je vakantiegeld, en verdubbel het plezier! 

Onder dit thema is de actie dit jaar voor de 14e keer gehouden. De actie Vakantiegeld Delen is 

georganiseerd door de diaconieën van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) en de diaconie 

van Hoogland/Amersfoort-Noord. Inmiddels is deze jaarlijks terugkerende actie een begrip in 

Amersfoort geworden met ruime aandacht in de lokale media. De opbrengst was dit jaar 55.496 euro 

, mede door een gift van SIOC (Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum). Dit is ruim 5000 euro hoger 



dan in 2016 en opnieuw een recordopbrengst! Hierdoor konden dit jaar 141 voorgedragen adressen 

(in 2016 waren dat er 130) blij gemaakt worden met een bijdrage in de kosten voor een vakantie of 

enkele dagen er tussen uit.  

 

Collecterooster/Vrije Collecten 

Op het collecterooster van de Protestantse Gemeente 

Amersfoort staan naast de centraal vastgestelde collecten 

ook een tiental zogenaamde gelabelde Vrije Collecten die door de wijkgemeente kunnen worden 

vastgesteld. Voor nadere invulling hiervan is ook dit jaar een oproep gedaan aan de gemeenteleden 

om een organisatie of stichting voor te dragen die zich inzet voor het welzijn van de medemens. Op 

deze manier wordt de gemeente extra betrokken bij het werk van de diaconie.  

 

Werelddiaconaat 

In 2017 kende het gezamenlijke werelddiaconaatsproject van alle wijkgemeenten van de PGA, Mwana 

Ukundwa (‘Geliefd Kind’), zijn tweede jaar. Mwana Ukundwa 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 

worden de meeste kinderen wees 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 inmiddels vier vestigingen. 

Na het bezoek van Samuël Biyringiro, Predikant directeur van 

Mwana Ukundwa (en zoon van oprichtster Rose Gakwandi) aan 

Nederland in 2016, waarbij hij ons een avond lang gepassioneerd 

vertelde over het project, was het in 2017 de beurt aan een groep 

jongeren uit de PGA om een diaconale reis naar Rwanda te maken. 

Het werd een prachtige en levensveranderende reis voor de 

deelneemsters. Helaas moesten twee gegadigden uit onze 

gemeente die zich al vroeg hadden opgegeven, zich door omstandigheden terugtrekken toen er enige 

tijd onduidelijkheid bestond over het al dan niet doorgaan van de reis. Dit jaarverslag is geen plek voor 

een reisverslag, maar wie geïnteresseerd is kan erover 

lezen op https://rwanda2017site.wordpress.com. Ook 

in onze eigen gemeente waren er overigens acties om 

het project te steunen. Op zondag 5 februari 2017 

werden er onder het motto “snoepen voor Mwana 

Ukundwa” zelfgebakken koekjes verkocht bij het 

koffiedrinken na de dienst (waarin voor het project 

gecollecteerd werd) en op vrijdagavond 7 april 2017 

hebben de kinderen van de Toppersclub een 

autowasactie gehouden voor het project. De totale opbrengst van de collectes en deze en acties in 

 



andere PGA-gemeenten in 2017 was €14.190. Een prachtig bedrag! De PGA zal het project Mwana 

Ukundwa ook in 2018 nog een (laatste) jaar steunen. 

 

Advent Attent Groep 
Een van de vele vormen van diaconaat is de Advent Attent Groep (A.A.G.). Dit is een groep dames 

(maar zeker ook mannen welkom!) die zich bezighoudt met bezoekwerk en het organiseren van diverse 

activiteiten. Bij bezoekwerk moet u denken aan zieken, jubilea, verjaardagen, geboorten en het 

afgeven van Paas- en Kerstattenties. Tevens worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd voor de 

ouderen. Te denken valt hierbij aan de Adventviering (in samenwerking met de seniorenkring), 

ouderenmiddag en een uitstapje. Ook verzorgt de A.A.G. het rooster voor het koffieschenken en het 

bezorgen van de wekelijkse bloemengroet. Een mooi stuk werk dat ook voor een groot gedeelte in 

stilte gebeurt, maar zeer gewaardeerd wordt door de gemeente. Een volledig overzicht van de 

activiteiten is te verkrijgen bij Gonny van Dolder, coördinator van de A.A.G. 

 

Jeugddiaconaat 
Een nieuwe, niet kerkgebonden organisatie die zich inzet voor sociale cohesie in onze stad en daarbij 

gebruik maakt van de talenten van jongeren en jongvolwassenen is Sociale Gasten 

(www.socialegasten.nl). Wij hebben in 2017 kennis gemaakt met dit netwerk en hen in contact 

gebracht met onze jeugdouderlingen en de leiding van Pitstop. Dit heeft geresulteerd in een avond 

waarop de Pitstop-jongeren een bezoek hebben gebracht aan eenzame ouderen om met hen leuke 

activiteiten te ondernemen. We staan uiteraard open voor verdere samenwerking met dit netwerk in 

de komende jaren.  

Advent Talent 
Advent Talent is een activiteit binnen de wijkgemeente Adventkerk die – kortgezegd – ten doel heeft 

gemeenteleden over en weer te laten profiteren van elkaars talenten. Zij verzamelt hulpvragen van 

gemeenteleden (en de kring rond de gemeenteleden) en bewoners in de wijk Kruiskamp, koppelt een 

of meer vrijwilligers aan die hulpvragen en organiseert de gevraagde hulp. Advent Talent kan inmiddels 

een beroep doen op ± 240 vrijwilligers. 

In 2016 zijn er meerdere oproepen uitgegaan. Met name voor “spullen” zoals, fietsen, 

projectiescherm, huisraad e.d. Daarnaast veel oproepen voor vrijwilligers: wc-pot plaatsen, hulp bij 

verhuizing (3x), gordijntje ophangen, taalmaatje, haarmodel, hulp bij de diensten in de Lichtenberg, 

kopieermachinereparateur. En bijzondere oproepen om mensen/kinderen op te geven en/of zoeken 

voor acties zoals: actie pepernoot, autowassen voor Mwana Ukundwa, stemmen voor de Voedselbank. 

De “Commissie Advent Talent” bestaat effectief uit de beheerder van de maillijst, diaken Marcel 

Scholte. Advent Talent heeft een eigen website: www.advent-talent.nl 

 

 

 

 

 

http://www.socialegasten.nl/
http://www.advent-talent.nl/


Financiën  
Hulpvragen: 

Deze kunnen worden onderverdeeld in 3 categorieën: 

- Financiële hulp, 

- Verstrekking van goederen en 

- Verlenen van diensten. 

 

Ook in 2017 zijn er meerdere hulpvragen binnengekomen. Het ging om 7 hulpvragen voor een 

totaalbedrag van € 1.289,80. De diaconie heeft voor dergelijke hulpvragen budget van waaruit giften 

kunnen worden verstrekt, bijvoorbeeld voor het betalen van specifieke rekeningen.  

Ter vergelijking de cijfers van vorige jaren:  

Jaar Aantal 

zaken 

Totaal 

bedrag 

2013 2 € 4.400 

2014 10 € 1.695 

2015 8 € 3.785 

2016 9 € 1.200 

Drie gezinnen hebben goederen ontvangen (tweedehands fietsen, kleding, leermiddelen voor 

kinderen) die veelal na een oproep via Advent Talent door gemeenteleden worden aangeboden. 

 

Collecteopbrengst Diaconaal 2017:  

Jaar Totaal bedrag Opmerking 

2016  € 24.894 

2017  € 20.900 

 

De diaconie ziet al een paar jaar de inkomsten door giften en collectes teruglopen. 

Dat is een aandachtspunt voor het komende jaar. Daarbij wordt o.a. gedacht aan meer collectes 

afkondigen in de dienst en andere aanvullende collecte methodes zoals collecteren via een App. 

 

Amersfoort, juni 2018 

 

 

 



 


