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Inleiding 

Graag informeert het College van Diakenen u middels haar jaarverslag over de activiteiten en 

ontwikkelingen binnen de diaconie in 2017. Voor de financiële verslaglegging is er een afzonderlijk 

verslag. 

 

In dit jaarverslag leest u over de taken en activiteiten van de diaconie en de groepen en doelen die 

wij steunen. Met vreugde brengen wij bijvoorbeeld de diaconale reis naar Zuid-Afrika en de 

aansluitende succesvolle diaconale dienst op 21 mei in de Immanuëlkerk in herinnering. 

Hartverwarmende wensen ontvingen we via het Kerststerrenproject. En, achter de schermen, vindt 

diaconale hulpverlening plaats. Ook in 2017. 

 

Wat wisseling van de bezetting binnen het College van Diakenen betreft, is 2017 een rustig jaar 

geweest. U kunt dit en andere zaken teruglezen evenals het in kaart brengen van de commissies 

waarin diakenen participeren. 

 

Wie zijn wij? Samenstelling van het College van Diakenen 2017 

Vanuit de wijken waren de volgende personen begin 2017 afgevaardigd als diaken:  

 

 
 

 Vlnr: Voorzitter Hans den Ouden, Cisco de Bruijn, Jeroen Jumelet, Femmy Goorkate, Aart Verhoef, Tineke Zijlstra, Inge Lodder en Mirjam 

Anbeek. Niet op de foto: Richard van der Meijden en Hilco Hoksbergen. 

  

 

Wijkgemeente Dorpskerk Wijkgemeente Opstandingskerk 

Jeroen Jumelet Tineke Zijlstra  

Richard van der Meijden Hans Oskam vervult alleen de functie van  

penningmeester, maar is geen ambtsdrager 

Hans den Ouden, voorzitter  

Hilco Hoksbergen  

Aart Verhoef  

Wijkgemeente Immanuëlkerk  

Inge Lodder-Kreijenbroek, secretaris en notulist  

Femmy Goorkate-Mulder  

Cisco de Bruijn  

Mirjam Anbeek  

 

In de samenstelling van het College vonden in de loop van het jaar enkele wijzigingen plaats. Bij de 

Dorpskerk trad Hilco Hoksbergen om persoonlijke redenen in het vierde kwartaal af. Aart Verhoef 

nam, na vier jaar zitting te hebben gehad, aan het einde van het jaar afscheid. Jeroen Jumelet 
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verlengde aan het einde van het jaar zijn ambtstermijn met vier jaar.  Bij de Immanuëlkerk nam 

Femmy Goorkate-Mulder aan het einde van het jaar afscheid na twee jaar diaken te zijn geweest. 

Inge Lodder-Kreijenbroek verlengde aan het einde van het jaar haar ambtstermijn met een jaar.  Bij 

de Opstandingskerk is de situatie ongewijzigd gebleven.  

 

Er vond één bestuurswisseling binnen het DB plaats. De positie van Gert van Ingen (OK) is begin 

2017 ingenomen door Tineke Zijlstra. Hans den Ouden bleef aan als voorzitter en Inge Lodder 

vervulde de positie van secretaris.   

 

Wat doen we? Taken en activiteiten van diakenen 

In de zondagse kerkdienst doen altijd één of meerdere diakenen dienst. De inzameling van de 

gaven en de bediening bij het Heilig Avondmaal zijn daarbij de belangrijkste taken. 

Ongeveer één keer per maand komt het college in vergadering bijeen. Vooraf vindt dan een 

vergadering van het dagelijks bestuur plaats. 

 

Hieronder een overzicht van de diverse werkgroepen, aandachtsgebieden en taken waar de 

diakenen bij betrokken zijn: 

 

Taak/Werkgroep Bijzonderheden 

  

Commissie Binnenland / Buitenland* 

 

- Aandragen collectedoelen en giften.  

- Samenstellen kopij voor het Kerkvenster en de 

Zondagsbrief.  

- Verzorgen jaarlijkse acceptgiroactie, het Diaconaal 

Appèl. 

Jongerendiaconaat Toepassing diaconaat in het jeugdwerk. Coördinatie 

door jeugddiaken Jeroen Jumelet. 

Werkgroep Oecumenisch Diaconaat (WOD) van de 

Raad van Kerken ** 

Lokaal diaconaal noodfonds van samenwerkende 

diaconieën binnen de openbare gemeente De Bilt plus 

Den Dolder waarbij hulp wordt verleend aan niet-

kerkleden. Jaarlijks wordt de kerstpakkettenactie 

georganiseerd in de vorm van cadeaukaarten. 

Diaconaat van financiële hulpverlening Onderhouden contacten met: 

- Aanvragers financiële hulpverlening; 

- Curatoren/bewindvoerders; 

-     Vakanties voor ouderen en gehandicapten. 

Diaconaal Loket Samen Verder  Verrichten van klusjes voor mensen die zorg en 

aandacht nodig hebben en die zelf niet de middelen tot 

hun beschikking hebben. Coördinatie door diaken 

Richard van der Meijden. 

Commissie van de Oogstdienst / Biddag voor 

Gewas en Arbeid en de Kerstgroet *** 

Diverse vrijwilligers werken mee bij het klaarmaken van 

attenties aan ouderen. 

Werkgroep Collecterooster Betreft een door de Algemene Kerkenraad ingestelde 

commissie die het collecterooster samenstelt. 

Sectie Landerijen Toezicht op de landerijen. (oud-diaken Teus Spelt) 



3 

 

Werkgroep Duurzaamheid Cisco de Bruijn brengt samen met een aantal 

gemeenteleden in kaart hoe PKN De Bilt in de toekomst 

“duurzamer” kan worden. 

Werkgroep P. R. − Verzorgen kopij van diaconie voor het Kerkvenster 

(het Diaconieuws) en Zondagsbrieven.  

− Publicatie via de diaconie-website. 

− Contact MENS De Bilt (wat hoofdzakelijk via de 

WOD verloopt). 

− Contact bestuurlijke gemeente De Bilt – de diaconie 

verkent de mogelijkheden tot samenwerking op 

onder meer het gebied van armoedebestrijding. 

− Contact AZC Zeist (halfjaarlijkse bloemengroet; 

contact met Stichting De Vrolijkheid die zich inzet 

voor kinderen in het AZC). 

 

* Binnen de Commissie Binnen/Buitenland hebben er geen personeelswijzigingen plaatsgehad. De 

commissieleden zijn Jeroen Jumelet (DK), Inge Lodder-Kreijenbroek (IK) en Arja de Klerk (OK), 

Tineke Menger-de Boer (OK) en Aart Verhoef (DK). 

 

** Hilco Hoksbergen beëindigde begin van het jaar zijn taken bij de Werkgroep Oecumenisch 

Diaconaat (WOD). Mirjam Anbeek heeft de opengevallen plaats ingenomen en vertegenwoordigt 

nu de Diaconie in dit gremium.  

 

*** Aan de werkgroep nemen deel: Inge Lodder-Kreijenbroek (IK), Aart Verhoef (DK) en Gert van 

Ingen (OK). 

 

Wat waren de hoogtepunten van 2017? 

In 2016 heeft de Diaconie ingestemd met een voorstel voor een diaconale reis naar Zuid-Afrika, 

welke eind april, begin mei 2017 heeft plaatsgehad. In de aanloop ervan heeft de reisgroep 

allerhande acties uitgevoerd om geld in te zamelen voor het doel: Hillcrest Aids Centre. Er zijn 

klussen uitgevoerd, zoals verhuizingen en tuinwerkzaamheden en een kledingactie voor daklozen 

van het Catharijnehuis is georganiseerd. Er is al met al ruim € 18.000 projectgeld opgehaald.  
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In mei heeft een diaconale dienst plaatsgehad in de Immanuëlkerk met als thema “Hoopvol delen” 

aan de hand van Lukas 3. Een van de reisdeelnemers, ds. S. Verwijs, ging in deze druk bezochte 

dienst voor. Bijzonder was dat de Dorpskerk en de Opstandingskerk voor deze gelegenheid gesloten 

waren. 

 
        

Wat waren de jaarlijks terugkerende activiteiten? 

De grotendeels reguliere activiteiten van de diaconie zijn in 5 categorieën te groeperen: 

 

1. Aandacht voor de oudere naaste 

• In de OK/IK heeft tijdens Pinksteren de Pinksterzwaai plaatsgehad waarbij bloemen aan 

ouderen zijn bezorgd. 

• Tijdens de zomerperiode zijn er in de IK/OK ansichtkaarten uitgedeeld die door gemeenteleden 

verstuurd zijn naar ouderen in de gemeente. Er zijn tevens extra contactmiddagen voor 

ouderen georganiseerd.  

• Ook in 2017 zijn na de oogstdienst tasjes gevuld met attenties voor 80-plussers uitgedeeld. 

Gemeenteleden werden gevraagd om het bezorgen te combineren met een bezoekje aan de 

ontvanger. 

• Iedere vrijdagmiddag wordt in huize Weltevreden Kerk in de Middag gevierd. Het zijn 

laagdrempelige diensten bedoeld voor de bewoners van het huis, de aanleunwoningen, het 

aanpalende zorghotel en buurtbewoners. Een oud-diaken is de activiteitencoördinator. De 

diaconie financiert dit initiatief. 



5 

 

   
 

2. Steun voor de financieel of sociaal kwetsbare naaste 

• Eind 2016 is door een aantal gemeenteleden het Kerststerproject geïnitieerd. Ieder 

gemeentelid kon tijdens de Kerstdagen een diaconale wens opgeven. Drie hiervan zijn 

uitgekozen en het afgelopen jaar door de Diaconie uitgewerkt en financieel ondersteund.  

 

   
Watertankproject in Kenia       Bloemengroet aan oma             Spelletjesmiddag verzorgingstehuis 

(Foto: Erik van Bruggen) 

• Gemeenteleden worden bij financiële problemen geholpen de juiste hulpverlenende instanties 

te vinden en/of waar nodig door de diaconie financieel ondersteund. Daarnaast ontvangen ze 

incidenteel een extraatje, zoals rond Pasen.  

• De diaconie heeft een initiatief van een gesprekskring financieel ondersteund: er is een maaltijd 

georganiseerd voor de statushouders die in het Essenhuis verblijven. 

• Financiële hulpvragen van niet-gemeenteleden worden volgens afspraak doorverwezen naar de 

Werkgroep Oecumenisch Diaconaat (WOD), waarin ook één van de diakenen zitting heeft. 

• In 2017 heeft de diaconie zich ingeschreven voor twee leningen voor landelijke diaconale 

projecten via de Stichting Protestants Diaconaal Krediet (PDKN).  

• Ontmoeting in de gemeente vindt de diaconie belangrijk. De maaltijd na de Marktdag 

(Dorpskerk) in september is financieel ondersteund. Dit geldt ook voor de maaltijden van de 

ouderencontactmiddag (DK) en de adventsmaaltijd (OK) en de kerklunches elke laatste vrijdag 

van de maand in de Opstandingskerk. 
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Oudercontactmiddag in december in De Voorhof  

 

• Gemeenteleden worden via het Diaconieuws, maar ook persoonlijk, gewezen op de 

mogelijkheden die het interkerkelijk vakantiebureau en andere organisaties aan vakanties voor 

ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en één-ouder gezinnen bieden.  

• Ook in 2017 is de oogstdienst gecombineerd met een succesvolle inzamelingsactie van 

houdbare levensmiddelen of financiële giften voor de plaatselijke Voedselbank.  

• De drie wijkgemeenten hebben een permanente verzamelbak. Hierin kunnen gemeenteleden 

levensmiddelen deponeren die bestemd zijn voor de Voedselbank. 

• Ieder jaar wordt de kerstpakkettenactie georganiseerd door de WOD.  Het pakket zelf is 

vervangen door een waardebon die in een supermarkt besteed kan worden. De diaconie 

verleent ieder jaar hieraan haar financiële steun. 

• Bloemengroet: 1 à 2 keer per jaar wordt een bloemengroet verzorgd voor het      

asielzoekerscentrum Kamp Zeist. Tevens zijn er door gemeenteleden ansichtgroeten verstuurd. 

In de week van dankdag, begin november, is fruit gebracht bij het asielzoekerscentrum Kamp 

Zeist. 

 

3. Hulp voor wie ziek is of door rampspoed is getroffen 

• De diaconie heeft in 2017  drie keer een noodhulpcollecte gehouden. Op zondag 5 maart en op 

biddag 8 maart is er in de drie kerken gecollecteerd voor noodhulp aan vluchtelingen in de kou 

op de Griekse eilanden; op 2 april is gecollecteerd voor voedseltekorten in een aantal regio’s 

in Afrika; op 24 september is gecollecteerd voor het verwoeste eiland Sint Maarten dat vol is 

getroffen door de zware orkaan Irma. Er is door gemeenteleden royaal gegeven. De diaconie 

heeft de collecteopbrengst van iedere noodhulpcollecte afzonderlijk verdubbeld of aangevuld 

tot een rond bedrag.  

• Ook in 2017 heeft het Diaconaal Loket Samen Verder diaconale klussen uitgevoerd voor 

mensen die in de gemeente hulpbehoevend zijn.  
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4. Oog voor de jongere naaste 

• Een diaken is betrokken bij het jeugddiaconaat. 

• In november heeft het diaconaal jongerenspel Sirkelslag plaatsgehad. 

• Ook in 2017 werd er vlak voor de eindexamenperiode van de middelbare scholen aan de    

 examenkandidaten in alle drie de wijken een kleine attentie bezorgd om hen een hart onder de  

 riem te steken voor het komend examen. De diaconie heeft hierin geparticipeerd. 

 

5. Overige interne zaken en activiteiten 

• De diaconie investeert in toerusting van haar diakenen: 

• De Landelijke diaconale dag  van de PKN in november is bezocht door een diaken. 

• Een diaken heeft de landelijke actiedag “Groene Kerk” van Kerk in Actie bezocht. 

• Een diaken heeft de cursus “Communicatie en spreken in het openbaar” van de PKN 

bezocht. 

• Een diaken heeft het lokale symposium “Wat doe je als organisatie voor ouderen” 

bezocht. 

• Twee diakenen hebben de werkconferentie “Samen tegen eenzaamheid” van MENS De 

Bilt bijgewoond. 

 

• In maart is in het Kerkvenster de permanente versie van het Diaconieuws verschenen, na eerst 

als een los nieuwsbulletin te zijn gepubliceerd. Door de diaconale activiteiten voor een breder 

voetlicht te brengen, krijgt onze missie letterlijk meer aandacht en kleur.   

 

 
 

• Gemeenteleden uit de drie wijkgemeenten die op eigen initiatief mee (gaan)werken aan een 

ontwikkelingsproject  worden door de diaconie ondersteund met een financiële gift. Ook kan 

de collecteopbrengst van één zondag bestemd worden voor hun project. Dit is ook in 2017 

gebeurd. Hieronder in beeld twee voorbeelden: 
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Vakantieweek De Vaart (foto’s Gert-Jan Godeke) 

 

 
 

Naaldwerkproject Anusa van Beautiful Kidz in Namibië (foto Joke Brink) 

 

• Ook biedt de diaconie, samen met de predikanten, de mogelijkheid om, wanneer het niet meer 

mogelijk is naar de kerk te komen, op verzoek thuis het Heilig Avondmaal te vieren.  

• De diaconie blijft erop toezien dat er in de zondagse diensten zoveel mogelijk eenmaal voor 
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externe doelen gecollecteerd wordt.  

• Op 11 maart hebben twee diakenen met een potgrondactie de Stichting Hulp Vervolgde 

Christenen ondersteund. Met deze actie is het gelukt om 25 Bijbels te kopen bestemd voor 

ondersteuning van christenen in het Midden-Oosten. 

 

Niet alle plannen zijn gelukt… 

• Helaas is de Diaconale jongerenreis naar Albanië in de zomer niet doorgegaan wegens te weinig 

belangstelling.  

• De proef om vanaf december iedere dinsdagochtend in De Voorhof koffie en thee te schenken 

voor mensen in de buurt is opgeschort. 

 

Collectedoelen 

De commissie Binnen-Buitenland binnen de diaconie doet elk kwartaal een voorstel aan het college 

voor diaconale collectedoelen. Er wordt gebruik gemaakt van de aanbevolen collectes van Kerk in 

Actie, Project 10 27 en verzoeken van organisaties die ons per post of per email bereiken. Soms 

reiken ook gemeenteleden doelen aan. 

Bij de gemeenteleden worden de collectes bekend gemaakt door middel van folders, posters, via 

Diaconieuws in het Kerkvenster en bij de mededelingen in de eredienst, de beamer of op de 

zondagsbrief. Naast de collectegelden kunnen we ook nog steun verlenen aan diverse stichtingen in 

binnen- en buitenland. 

 

Hieronder wordt schematisch weergegeven waar in 2017 in de drie wijkgemeentes voor 

gecollecteerd is. 

 

Binnenland  Buitenland 

De Regenbooggroep (Amsterdam) 

Kerk in Actie: Boeren op de Noord-Molukken 

(Indonesië) 

Stichting Voorkom Stichting Local Care (Oost-Europa) 

Operatie Mobilisatie Nes Ammim (Israël) 

Stichting Exodus Gevangenenzorg De Blije Kei (Kenia) 

Vakantieweek De Vaart Noodhulpcollecte voor vluchtelingen (Griekenland) 

Beth Shamar Kerken in Syrië 

De Herberg Hillcrest Aids Centre 

Hospice Demeter Noodhulp Hongersnood in Afrika 

Youth for Christ Nepal 

House of Joy (Stichting Gave) Kerststerproject in Mwilonje (Kenia) 

De Hoop Gezondheidsproject in Mozambique 

Stichting Present (Utrecht) Trauma Healing Network (Namibië) 

 Hulp aan ex-gevangenen in Albanië 

 Mensen met een handicap in Myanmar 

 Medische zorg aan leprapatiënten in Nepal 

 Straatkinderen in Colombia 

 Naschoolse zorg en onderwijs in Peru 

 Landbouwproject in Zuid-Sudan 

 Noodhulpcollecte Sint Maarten 
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 Naaldwerkproject Beautiful Kids (Namibië) 

 Rohingya – vluchtelingen (Myanmar) 

 Mercy Ships 

 Kinderen in de Knel (Syrië) 

  

Avondmaalsgaven Dorpskerk 2017  

Stichting De Paraplu (Rotterdam) Watersnood in Peru 

Hebron (Amsterdam) NBG Prentenbijbels voor China 

  

  

 

Ook de collectes tijdens Kerk in de Middag in Weltevreden hebben een diaconale bestemming 

gekregen. Meestentijds sloot deze aan op een van bovengenoemde doelen.  

 

Diaconaal Appèl 

Jaarlijks vindt het Diaconaal Appèl plaats. Voor 2016 was het binnenlandse deel  - een derde van de 

totale opbrengst - bestemd voor “Stichting Vluchtelingenwerk” die de belangen behartigt van 

vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, van binnenkomst tot en met de integratie in de 

samenleving. Het buitenlandse deel – twee derde deel - is gereserveerd voor “Noodhulp aan Zuid-

Sudan”. Wegens de burgeroorlog zijn veel mensen op de vlucht geslagen en verblijven in 

vluchtelingenkampen waar gebrek aan alles is. De eindopbrengst van deze actie, die doorliep in 

2017, is uitgekomen op het prachtige bedrag van € 7500,-, waarvan Stichting Vluchtelingwerk dus € 

2500,- heeft ontvangen en het resterende deel bestemd is voor noodhulp aan Zuid-Sudan. 

 

De doelen voor het Diaconaal Appèl 2017 gebaseerd op het thema “Ouderen”. Het binnenlandse 

deel is bestemd voor “ De King Arthurgroep” die ondersteuning biedt aan mensen met beginnende 

dementie. Tweewekelijks ontmoet men elkaar in het ontmoetingscentrum van de Opstandingskerk 

waar allerlei activiteiten worden gehouden. Het buitenlandse deel is gereserveerd voor “Hulp aan 

ouderen in Moldavië”, een project van Stichting Dorcas. Met de opbrengst worden een jaar lang 

een aantal ouderen gesponsord met onder meer voedselpakketten. De diaconie hoopt dat na 

afloop van het Diaconaal Appèl de sponsoring door individuele gemeenteleden, clubs of kringen 

wordt overgenomen. De voorlopige eindstand is uitgekomen op een afgerond bedrag van € 6000,-. 

  

Diaconaal Appèl voor Moldavië 

Het afgelopen jaar heeft een diaken de toekomstbestendigheid van het project Diaconaal Appèl 

onderzocht. De uitkomst is positief. Wel zijn er enkele aanpassingen nodig in de presentatie. Ook is 

het advies gegeven om het betaalsysteem tegen het licht te houden. Verder is besloten om het 
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Diaconaal Appèl niet meer in het najaar, maar in het voorjaar te houden gelijktijdig met de 

veertigdagentijd. Het jaar 2018 is een overgangsjaar, dan wordt de actie niet gehouden.  

 

Eindejaarsbijdragen 2017 

Van het totale bedrag dat bestemd wordt voor de eindejaarsbijdragen is net als bij het Diaconaal 

Appèl een derde besteed aan binnenlandse en twee derde aan buitenlandse doelen. 

 

Binnenland Buitenland 

Stichting Vluchtelingenwerk  Kiran Namaste, Nepal 

Stichting Leergeld (De Bilt) Amecet - kindertehuis, Uganda 

St. De Vrolijkheid  St. Ebenezer School, Malawi  

Scharlaken Koord  Epafras Gevangenenzorg 

Kinderzorg Utrecht Bootvluchtelingen Moria Griekenland   

De Herberg Krusada, Bonaire   

 

 
 

In 2016 heeft de Diaconie een Eindejaarsbijdrage verstrekt aan Stichting Kulabigwo met als 

bestemming de renovatie van een basischool in een plattelandsdorp in Uganda. In 2017 kreeg dit 

volop gestalte (foto verstrekt door Tiny Wismeijer). 
 

Fotoverantwoording jaarverslag Jeroen Jumelet en Hans den Ouden 


