Jaarverslag diaconie 2021

De Barmhartige Samaritaan (naar Delacroix), Vincent van Gogh, mei 1890, Kröller-Müller Museum

´Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of
zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan´ – Mattheüs 25:40

Beste lezer, voor u ligt het jaarverslag 2021 van de diaconie van de Adventkerk.
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, is de situatie alweer flink veranderd ten opzichte van het
jaar waar we verantwoording over afleggen: corona is na twee jaar ‘voorbij’, wat heet: alle
beperkende maatregelen zijn opgeheven wat ertoe leidt dat we ongestoord onze oude gewoontes
weer oppakken – (over)volle agenda’s, lekker onbezorgd op vakantie, alles onbeperkt weer kunnen
doen etc. Velen van ons hadden in coronatijd het voornemen geuit om de rust uit deze periode van
bezinning wat langer te bewaren, echter blijkt dat lastiger dan gedacht.
Daarnaast heeft de verschrikkelijke oorlog die nu al een aantal maanden woedt in Oekraïne de
aandacht opgeëist, en dichterbij: de prijzen in de supermarkt, voor energie en aan de pomp hebben
inmiddels recordhoogtes bereikt en raakt ons direct in de portemonnee.
Wat tegelijkertijd de urgentie van diaconie aangeeft: veel gezinnen die het al zwaar hadden vóór
corona, hebben het in de afgelopen twee jaar tijdens corona niet makkelijker gekregen, zowel op het
gebied van bestaanszekerheid, maar ook de sociale en mentale kant van een samenleving in isolatie.
Nu de prijsstijgingen er nog bovenop komen, blijkt hulp aan onze directe naaste onmisbaar. Gelukkig
zijn er al verschillende initiatieven gestart om o.a. de hogere energiekosten te compenseren
(‘Amersfoort geeft warmte’) en zullen we als diakenen de komende tijd vast meer hulpvragen
ontvangen. Niet alleen de diakenen hebben hierin een taak, eigenlijk iedereen kan een ‘barmhartige
Samaritaan’ voor een ander zijn.
We zijn als diaconie dankbaar dat we in 2021 - ondanks alle beperkingen - hebben kunnen omzien
naar de ander ver weg en dichtbij. Bij dit werk hebben we de hulp van vele andere gemeenteleden
mogen ontvangen, waarvoor dank. Met dit jaarverslag willen we u daarvan een bondige, maar goede
indruk geven. Tenslotte zijn we dankbaar dat we dit mooie werk ook in 2022 mogen voortzetten.
Michiel Liefting, diaken Adventkerk Amersfoort

Wijkraad van Diakenen
De wijkraad van diakenen bestond per 1 januari 2021 uit zeven diakenen, te weten Johan de Vreugd
(voorzitter), Petra Bos (secretaris), Marcel Scholte (penningmeester), Erik Kijlstra, Gert Jan van der
Meer, Marcel Roele en Steven van Dolder. Marleen Woudenberg was ook in 2021 onze notulist.
In 2021 hebben we vanwege corona alleen digitaal gecollecteerd, waardoor we geen beroep hebben
hoeven doen op onze collectanten. Bij ontvangst van giften is dit door een van onze vrijwilligers
verwerkt.
College van Diakenen
Het College van Diakenen bestaat uit diakenen die zijn afgevaardigd uit alle wijkgemeenten van de
Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA). Afgevaardigde voor onze wijkgemeente in het college is
Erik Kijlstra. 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. Overigens houdt met
de aanwezigheid van Erik de inbreng van gemeenteleden van de Adventkerk binnen het college niet
op: Henk Speksnijder, oud-voorzitter van onze diaconie, is secretaris van het college van diakenen.
Ons gemeentelid Maarten Bouterse is een groot deel van 2021 namens de PGA diaken geweest in
Nijenstede. Hoewel er vanwege de coronamaatregelen in Nijenstede nauwelijks kerkdiensten zijn
gehouden, heeft hij – tot het moment dat hij hiermee is gestopt eind 2021 – de gelegenheid te baat
genomen pastorale bezoeken aan de bewoners van Nijenstede te brengen.
Diaconaal Opbouw Werker (DOW)
Jennie Harmelink is bij de PGA in dienst als diaconaal opbouwwerker. Ze ondersteunt diakenen en
diaconale medewerkers in de wijken bij hun werk. Als opbouwwerker beweegt ze zich op het snijvlak
van kerk en samenleving en is intermediair tussen diaconie en stad. Haar werkveld is gericht op
kwetsbare mensen in Amersfoort, dus mensen die te maken hebben met armoede, schulden,
eenzaamheid, mantelzorg, dakloos zijn en/of asiel aanvragen.
Jennies taken zijn:


Informeren en adviseren van vrijwilligers over mogelijkheden en knelpunten in de
samenleving m.b.t. sociale zekerheid



Toerusten en trainen van diakenen, diaconale medewerkers en vrijwilligers die actief zijn in
het diaconaal domein



Adviseren en doorverwijzen van hulpaanvragen van kerk naar instanties en vice versa



Ondersteuning van wijkgemeenten in het groeien naar een diaconale kerk in de buurt



Participeren in diverse vormen van overleg over het sociale domein van Amersfoort



Initiëren van diverse vormen van diaconale presentie in de samenleving

Iedereen die vragen heeft met betrekking tot haar aandachtsgebieden en werkzaamheden, kan bij
haar terecht. Als wijkdiaconie ervaren we de samenwerking met Jennie als zeer plezierig, ze heeft
haar plek als DOW binnen de PGA volledig gevonden en is voor ons een onmisbare diaconale partner.

Advent Attent Groep
Ook 2021 was door de coronapandemie een jaar met veel beperkingen. De medewerkers zijn
doorgegaan met het regelmatig bellen naar en bezoeken van ‘hun’ ouderen. 6 keer per jaar hebben
wij het blad Lichtspoor afgegeven bij hen. Dit jaar is gekozen voor een plantje met een Paasgroet van
ds. Mosterd.
Niets kon er doorgaan: het jaarlijkse reisje, de ouderenmiddag en uiteraard de Adventsviering niet. In
plaats van de Adventsviering is er vanuit de Adventkerk een kerstmoment gehouden. Hierbij werd
door kinderen kerstliederen gezongen en door ds. Mosterd een meditatie verzorgd.

Naast het Bijbelse dagboekje en een kerstgroet wat de ouderen ieder jaar ontvangen hebben wij een
kerststol van Bakker Boersma afgegeven. Dit zeer tot genoegen van onze oudere gemeenteleden!
Advent Talent
Advent Talent is een activiteit binnen de 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. Ook in 2021 is er, ondanks
corona, regelmatig van deze talentenpool gebruik gemaakt. Concrete voorbeelden hiervan zijn o.a.
het regelen van fietsen voor mensen die met zo’n voor ons simpel vervoermiddel al enorm geholpen
zijn en het actief meehelpen bij een verhuizing van een oudere dame. Advent Talent is een
Whatsappgroep die inmiddels uit meer dan 60 personen bestaat en waarvan de diakenen de
beheerders zijn. Hebt u zich nog niet aangemeld? Dit kan door een mailtje te sturen naar
diaconie@adventkerk.nl.

Collecterooster/Vrije Collecten
Op het collecterooster van de PGA staan naast de centraal vastgestelde collecten ook een tiental
zogenaamde gelabelde vrije collecten die door de diaconie en kerkrentmeesters alsmede door
voordracht van de wijkgemeenteleden 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. Het kan voorkomen dat een vastgestelde ‘algemene’
diaconiecollecte wordt vervangen door een collecte naar aanleiding van een bepaalde ingrijpende
gebeurtenis, zoals noodhulp na een natuurramp. In 2021 heeft dit (gelukkig) niet plaatsgevonden.
Diaconaal netwerk armoede
De diaconieën van de PGA staan in nauw contact met elkaar en kunnen gemakkelijk vraag en aanbod
op elkaar afstemmen. Hoewel we vaker gebruik maken van Advent Talent hebben we in 2021 ook via
dit netwerk vraag en aanbod van verschillende spullen bij elkaar kunnen brengen.
Dorcas
Met dankdag wordt normaal gesproken de jaarlijkse voedselactie voor Dorcas gehouden waarbij
boodschappen worden ingezameld voor de allerarmsten in Oekraïne, Moldavië, Albanië en
Roemenië. Ook hiervoor gold echter dat net als in 2020 de aanpak gewijzigd moest worden als gevolg
van de coronaregels. De actie is daarom in 2021 vooral via (online) gelddonaties gegaan. In de kerk is
na de dienst op dankdag een promotiefilm getoond om doel en noodzaak aan te geven en werd
duidelijk hoe gegeven kon worden aan dit doel.
Met de opbrengst van de donaties heeft Dorcas ter plaatse de spullen ingekocht en de pakketten
samengesteld. Voor € 15 kon een voedzaam pakket worden samengesteld wat vervolgens via lokale
organisaties bij de allerarmsten kon worden bezorgd. We zijn als diaconie dankbaar dat we ondanks
alles toch onze bijdrage aan deze jaarlijkse actie hebben kunnen leveren.
Jeugddiaconaat
Vanwege corona zijn er in 2021 geen projecten o.i.d. ontstaan. Het afstand houden tot elkaar en de
situatie in de samenleving maakten het er niet gemakkelijker op in het afgelopen jaar.
We hopen in 2022 met vallen en opstaan weer het nodige op te pakken.
Kerst voor iedereen
Elk jaar worden er op initiatief van de (burgerlijke) gemeente Amersfoort rond 500 kerstpakketten
beschikbaar gesteld om uit te delen aan gezinnen/personen met een minimuminkomen. De centrale

diaconie draagt bij aan de kosten hiervan. Elke wijkdiaconie van de PGA kan adressen aanleveren
waar de pakketten worden bezorgd. Dit jaar hebben we hiervoor 10 adressen in de wijk aangeleverd,
waaronder een aantal gasten van de Open Maaltijd. Schroomt u niet om adressen (alvast) door te
geven.
Kledingactie
Jaarlijks zamelen de wijkgemeenten van de PGA in het voorjaar kleding in. Dit jaar stonden we in april
weer ‘normaal’ bij de Adventkerk. Het mooie was deze keer dat de meeste ouderen inmiddels
gevaccineerd waren en dat dit een hoop rust gaf onder hen. Het was een soort hernieuwde
kennismaking: iedereen was blij elkaar even te zien en bij te kletsen. 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 heeft in 2021 rond de 85 zakken kleding opgebracht.
Mantelzorgers
In de Adventkerk zijn in 2020 een aantal dames gestart met het organiseren van een aantal
ochtenden om mantelzorgers te spreken over waar zij in het geven van zorg tegenaan lopen en te
adviseren over de mogelijkheden die er soms zijn in het krijgen van ondersteuning. Dit initiatief heeft
ondanks corona (zij het op beperktere schaal) een vervolg gekregen.
Ieder jaar wordt in het najaar de dag van de mantelzorgers gehouden. Deze specifieke groep (21
personen), die over het algemeen een weinig benijdenswaardige taak heeft, hebben we ook dit jaar
kunnen verblijden met een bloemetje.

Paasgroetenactie
Al jarenlang nemen we deel aan de Paasgroetenactie van Friedensstimme (www.friedensstimme.nl).
Hierbij delen we met Pasen pakketjes met bijbelse en bemoedigende lectuur uit die gemeenteleden
vervolgens kunnen versturen aan broeders en zusters in landen uit de voormalige Sovjetunie. De
pakketjes voor jaargang 2020 waren al in huis toen de coronacrisis uitbrak. Daardoor kon de actie in
2020 geen doorgang vinden. Gelukkig is de inhoud van de lectuur niet tijdgebonden, en dus konden
we ze in 2021 rondom de paasdiensten alsnog uitdelen.

Thomas Scheltus Stichting (TSS)
Het afgelopen jaar heeft de TSS opnieuw een Paasactie gehouden. Het doel van deze stichting is het
verstrekken van financiële hulp aan alleenstaande dames van protestants-christelijke
levensovertuiging ouder dan 45 jaar, om te voorzien in directe levensbehoefte – materiële dan wel
immateriële – indien deze hulp niet op andere wijze kan worden geboden.
Deze dames ontvangen een gift van € 200. Wij hebben dit jaar 10 dames kunnen verblijden met een
envelop. De reacties waren uiteraard zeer positief, waarbij het geldbedrag niet eens het belangrijkste
is: zeker in een tijd van pandemie is even persoonlijke aandacht krijgen heel prettig. Voor deze actie
vragen wij ook altijd de pastorale ouderlingen en medewerkers om adressen op te geven. De
diaconie blijft actief zoeken naar dames die een periodieke ondersteuning nodig hebben.
Vakantiegeld Delen 2021: Adempauze
Onder dit thema is de actie dit jaar voor de 18e keer gehouden: Straks in de zomer even op adem
komen is iedereen van harte gegund! Al meer dan een jaar leven we met mondkapjes, lockdowns, niet
naar school mogen en thuiswerken etc... Het verlangen om er straks in de zomervakantie even op uit
te trekken en te ontspannen, is groter dan ooit.
Ondanks corona is dit prachtige werk weer doorgegaan. Een stukje bewustwording van armoede
onder ons en grote onderlinge verschillen is een belangrijk doel. De actie Vakantiegeld Delen is
georganiseerd door de diaconieën van de PGA en die van Hoogland/Amersfoort-Noord. Inmiddels is
deze jaarlijks terugkerende actie een begrip geworden in Amersfoort met ruime aandacht in de
lokale media. Met een prachtige opbrengst van ruim € 90.000 konden we dit jaar ruim 240
voorgedragen adressen blij maken met een bijdrage in de kosten voor een kleine vakantie of een
dagje weg naar een dierentuin of pretpark.
Werelddiaconaat
Ook in 2021 ondersteunden we als gezamenlijke diaconieën van de PGA een project op het gebied
van zending en werelddiaconaat. Het project voor steun aan Syrische vluchtelingen in Jordanië en
Libanon liep eind 2020 af. Er moest dus een nieuw project gekozen worden. Dit werd gevonden in
het werk van het zendingsechtpaar Peter en Riek dat in 2019 uitgezonden is vanuit de St. Joriskerk
voor werk in een hospice in Centraal Azië. Ook onze eigen wijkgemeente is trouwens aan deze
uitzending verbonden als deelgenoten-gemeente. Heel mooi dus dat we in de periode 2021-22 de
andere PGA-gemeenten ook bij dit project kunnen betrekken. Omdat zending en evangelisatie in het
betreffende land verboden is, kunnen we het echtpaar alleen bij de voornamen vermelden. Ook de
naam van het betreffende land moet vermeden worden, om het werk van Peter en Riek niet in

gevaar te brengen. Ondanks deze beperkingen hebben Peter en Riek al veel zegen op hun werk
mogen ervaren, iets waar ze met enige regelmaat in hun eigen rondzendbrieven en in de
informatiebrieven van het PGA-project verslag van doen. Het hospice voor daklozen, wat bij hun
komst nog in aanbouw was, is inmiddels helemaal af. Bij de openingsplechtigheid was zelfs een
onderminister van het betreffende land aanwezig. Voor meer informatie over deze uitzending kunt u
ook terecht op de website van de GZB: https://www.gzb.nl/over-gzb/projectenwerkvelden/project/?id=472 Helaas hebben we ook in 2021 door de coronacrisis niet al te veel
activiteiten kunnen ontwikkelen om dit project onder de aandacht te brengen. In de 40-dagentijd
was er een wandelactie, waarbij deelnemers zich konden laten sponsoren voor € 1 per afgelegde
kilometer. En er waren vergevorderde plannen voor een sing-in van kerstliederen in de
adventsperiode. Dit kon helaas niet doorgaan door de plotseling steil oplopende besmettingscijfers
en de daaropvolgende maatregelen. De aandacht rondom het project bleef dus wat beperkt tot de
toelichtingen bij de 4 collecten in de kerkdiensten. Hopelijk is er in 2022 weer meer mogelijk om dit
project de aandacht te geven die het verdient. De opbrengst van de wandelactie en de collecten was
eind 2021 € 5.420. Theo Laseur, die vanuit onze gemeente sinds 2019 betrokken is bij de werkgroep
werelddiaconaat, moest helaas in 2021 wegens persoonlijke omstandigheden tijdelijk terugtreden.
Zustergemeente Demecser
De coronacrisis is ook onze zustergemeente Demecser in Hongarije uiteraard niet voorbij gegaan.
Daardoor vonden ook in 2021 eigenlijk alle contacten digitaal plaats. Bovenop de toch al moeizame
en kwetsbare omstandigheden waarin onze zustergemeente verkeert, kwam in het voorjaar van
2021 ook nog eens de hersenbloeding van Maria Bodnár. De kosten voor de behandeling hiervan
waren uiteraard helemaal niet te dragen voor het predikantenechtpaar. Daarom hebben we in allerijl
een extra collecte georganiseerd waarvan de opbrengst voor dit doel bestemd was. Deze collecte,
gehouden op Goede Vrijdag bracht het mooie bedrag van € 4.330 op. Hiermee kon een aanzienlijk
deel van de medische kosten gedekt worden. Ook later in het jaar is er nog een aardig bedrag aan
nagekomen giften voor dit doel overgemaakt, namelijk € 800. God zij dank verloopt het herstel van
Maria redelijk voorspoedig en heeft zij in de loop van het jaar al weer wat van haar taken kunnen
opnemen. Bemoedigend en leerzaam is dat zij in de communicatie met ons blijk blijven geven van
hun dankbaarheid jegens God en hun vertrouwen op Zijn leiding en nabijheid. Ook in 2022 zullen we
betrokken blijven bij deze gemeente. Laten we blijven bidden en geven voor onze zusters en
broeders in Demecser!

Overzicht financiën 2021
Hulpvragen: Deze kunnen worden onderverdeeld in 3 categorieën:


Financiële hulp



Verstrekking van goederen, en



Verlenen van diensten

Ook in 2021 zijn er meerdere diaconale hulpvragen binnengekomen. We zien wel dat door corona
het aantal hulpvragen minder is geworden. Het ging om 7 hulpvragen voor een totaalbedrag van
€ 1.410, waarvan we ongeveer € 300 euro hebben kunnen bekostigen uit inkomsten van een andere
stichting. Ter vergelijking de cijfers van vorige jaren:
Jaar
2017
2018
2019
2020
Aantal hulpvragen
7
7
12
8
Bedrag
€ 1.289 € 1.031 € 2.108 € 1.963

Daarnaast hebben diverse gezinnen goederen ontvangen (tweedehands fietsen, kleding, huisraad
e.d.) die veelal na een oproep via Advent Talent door gemeenteleden worden aangeboden. Sinds
2018 maken we gebruik van de kledingpakketten van http://clothing4u.nu/. Dit is een prachtig
initiatief. Voor een beperkt bedrag kunnen wij een tegoedbon voor een kledingpakket ter waarde
van +/- € 300 aanbieden. Dit is een geweldig middel om mensen te helpen.

Amersfoort, juni 2022

