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 Jaarverslag 2021  

Diaconie Protestantse Gemeente De Bilt  
Wijkgemeenten Oosterlichtkerk en Dorpskerk  
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Voorwoord door de voorzitter  

Beste lezers van het jaarverslag van de Diaconie,  

Met gepaste trots bieden we hierbij het jaarverslag aan van de activiteiten van de diaconie 

van de Protestantse Gemeente De Bilt in 2021.   

Ook dit jaar weer hebben wij veel mogen en kunnen doen, ondanks dat wij, met name in de 

Oosterlichtkerk, een aantal vacatures hebben. We deden dat in een uitstekende 

samenwerking als diakenen van de twee wijkgemeentes in een inspirerende werkomgeving 

met veel respect en belangstelling voor elkaar.  

Concreet aandacht en invulling geven aan het sleutelbegrip in ons christelijk geloof ‘Omzien 

naar Elkaar’ stond ook in 2021 centraal in ons werk. Dat hebben we proberen te doen via 

collectes en het steunen van doelen die dat omzien naar elkaar zowel plaatselijk, nationaal als 

wereldwijd nastreven. Ook individueel hebben we weer op kleine schaal mensen proberen te 

bereiken die een zetje in de rug kunnen gebruiken.   

Minstens zo belangrijk in ons werk is dat we in onze kerkdiensten, het kerkelijk werk en in ons 

eigen leven proberen gemeenteleden en ook onszelf bewuster te maken van het grote belang 

van een basishouding van omzien naar elkaar. Alleen dan kunnen wij een echte gemeente van 

Christus genoemd worden. Een gemeente waarbij er aandacht is voor elkaar en voor de wereld 

en waarbij geen mens vergeten wordt.  

Ook dit verslagjaar hebben we aandacht mogen geven aan onze taak om goede rentmeesters 

te zijn voor de ons toevertrouwde aarde: aandacht voor natuur, teloorgang van biodiversiteit 

en klimaatverandering.   

Tenslotte zijn we blij dat we ook in De Bilt zichtbaarder worden via onze samenwerking met 

het Centrum voor Jeugd en Gezin en Mens De Bilt. Zo mogen we als kerk midden in de wereld 

staan en zichtbaar zijn door onze keuzes voor hen die in de knel zijn.  

Op hoop van zegen.  

Aad van der Meer, voorzitter Diaconie  

    

Het College van Diakenen (hierna CvD)  

Het College van Diakenen vormt het bestuur van de Diaconie.  

Samenstelling van het College van Diakenen in 2021:  

Vanuit wijkgemeente Oosterlichtkerk (hierna OLK):   

  

Aad van der Meer  voorzitter, lid Dagelijks Bestuur (hierna DB) Marinus 

Veldhorst  penningmeester, lid DB  

 Hans Oskam               administrateur, geen ambtsdrager  
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Vanuit wijkgemeente Dorpskerk (hierna DK):  

  

 Jeroen Jumelet    afvaardiging naar AK, redacteur Diaconieuws  

 Lydia Timmer     jeugddiaken  

Rianne Hoogendijk  

 Geetje van Dijk    secretariaat, lid DB                                                                                                          

   

Helaas waren er vier vacatures in het CvD, wat ons beperkte in de uitvoering van (nieuwe) 

activiteiten. Daarnaast was het niet haalbaar om in alle kerkdiensten een diaken aanwezig te 

laten zijn. In april mochten we Rianne verwelkomen als nieuwe diaken, zij nam gedurende het 

jaar de taken van Jeroen over. Eind 2021 namen we afscheid van Jeroen, na 2 ambtstermijnen. 

We zullen hem missen aangezien hij veel taken, o.a. voor het Diaconieuws, heeft vervuld. Ook  

zullen we het moeten doen zonder zijn 8 jaar aan ervaring en kennis van zaken in het verleden.  

Jeroen blijft verbonden aan de diaconie door deelname in de commissie binnenland/buiten- 

land. Eind 2021 is Andries Kamstra (DK) gaan meedraaien in het CvD. Hij zal begin januari 2022 

bevestigd worden als diaken.  

Taken en activiteiten: In principe is bij iedere kerkdienst een diaken aanwezig. De inzameling 

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

Ongeveer één keer per maand komt het CvD bijeen, vooraf gegaan door een overleg van het 

DB in de week ervoor. Buiten de vergaderingen om is er veelvuldig afstemming over lopende 

zaken.  Het CvD wordt ondersteund door diverse werkgroepen/commissies.  

Door de maatregelen en richtlijnen van de rijksoverheid en de landelijke kerk i.v.m. de COVID 

19 pandemie is er vaak online vergaderd.  

Commissie Binnenland/Buitenland. Deze commissie heeft als taken: aandragen van 

collectedoelen en giften, samenstellen van kopij voor het Kerkvenster/Zondagsbrief, 

verzorgen van jaarlijkse acceptgiroactie Diaconaal Appel. Leden van deze commissie in 2021 

waren: Tineke Menger OLK, Arja de Klerk OLK en Tineke Zijlstra OLK. Suus van den Hemel heeft 

dit jaar afscheid genomen en zo ontstond een vacature in de DK. Deze wordt per 1 januari 

2022 ingevuld door Jeroen.  

  

  

Werkgroep Oecumenisch Diaconaat De Bilt – Bilthoven – Den Dolder (WOD) van de Raad van 

Kerken De Bilt/Bilthoven: De WOD is een lokaal diaconaal noodfonds van een aantal 

samenwerkende diaconieën binnen het gebied van de burgerlijke gemeente De Bilt en het 

dorp Den Dolder, waarbij hulp wordt verleend aan niet-kerkleden. Jaarlijks wordt de kerstactie 

georganiseerd in de vorm van waardebonnen/attenties. Namens de Diaconie is Marinus 

afgevaardigd en ook gemeentelid Aard Verhoef heeft zitting in de WOD. De WOD krijgt 

financiële steun vanuit de deelnemende kerkgenootschappen, en daarmee ook van de 

Diaconie van de Protestantse Gemeente De Bilt.  

Commissie Oogstdienst/dankdag voor gewas en arbeid: diverse vrijwilligers werkten mee aan 

het klaarmaken en verspreiden van najaarsattenties. Coördinatie vanuit CvD geschiedde door 



    4 / 10  

Geetje. Inge Lodder was contactpersoon OLK. In 2021 hebben alle 84+ gemeenteleden een 

tasje gekregen met o.a. koekjes uit de wereldwinkel en sap van een lokale fruitteler. Daarnaast 

waren er ook tasjes voor kerkleden die een attentie konden gebruiken i.v.m. bijvoorbeeld 

ziekte. Ook tasje zonder naam, zodat kerkgangers zelf een goede bestemming konden kiezen. 

Een toepasselijke kaart (gedrukt op milieuvriendelijk wijze) was bij de attenties gevoegd.  

Tijdens de kerkdiensten was er aandacht voor het inzamelen van producten voor de 

Voedselbank en werd fruit uitgedeeld aan de kerkgangers.   

Werkgroep collecterooster: commissie door AK ingesteld om collecterooster op te stellen met 

het College van Kerkrentmeesters (hierna CvK). Namens de Diaconie zit Tineke Zijlstra in deze 

commissie.  

Sectie Landerijen: Toezicht/beheer van landerijen in bezit van de Diaconie door Teus Spelt. 

Dit jaar werd weloverwogen besloten om een van de twee landerijen te verpachten aan een 

biologische veehouderij en de andere pachter te ondersteunen om het, door hem van de 

Diaconie gepachte perceel, duurzamer te beheren.  

Afschaffing diaconale stipcollectes.  De diaconale stipcollectes waren ooit bedoeld om de 

wijkkerkenraden de mogelijkheid te geven om voor bijzondere diaconale doelen in de 

afzonderlijke kerkdiensten te laten collecteren.  Omdat de wijkkerkenraden de laatste jaren 

toch weinig bijzondere doelen aandroegen, heeft het CvD het initiatief genomen dat het CvD 

voor deze specifieke zondagen de diaconale doelen vaststelt, waarmee ook de naam 

‘diaconale stipcollecte’ kon verdwijnen.  De wijkkerkenraden hebben ermee ingestemd.  

  

Acties, Activiteiten en Evenementen  

Het Diaconaal Appel 2021 stond in het teken van kinderen in extra moeilijke situaties door 

corona. In februari werd de gezamenlijke diaconale dienst georganiseerd in de Dorpskerk.       

De inzameling vond plaats door een collecte en een flyer in Het Kerkvenster.  

Doelen: Eén derde deel van de totale opbrengst ging naar de Stichting Leergeld De Bilt, een 

lokale organisatie die gezinnen met een kleine portemonnee steunt zodat  kinderen uit deze 

gezinnen mee kunnen doen aan onderwijs en sport- of kunstzinnige activiteiten.   

Twee derde van de opbrengst ging naar Compassion Nederland, een organisatie die in 25 

ontwikkelingslanden kinderen kans geeft op een beter leven.  

  

Aandacht voor ouderen/naasten. De mogelijkheden waren helaas weer beperkt door de 

coronamaatregelen, waardoor met Pasen en Kerst geen contactmiddagen in de DK 

georganiseerd konden worden. Gelukkig kon de sobere maaltijd in de 40 dagen tijd in de 

Oosterlichtkerk wel doorgaan.  

Voor ouderen (84+) was er een tasje (met bezoekje) beschikbaar na de oogstdienst/dankdag.  
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Tasjes staan in OLK om rond te brengen bij ouderen.  

  

  

Aandacht voor kinderen/jongeren.  Er is een speciale jeugddiaken (Lydia). Examenkandidaten 

kregen een kleine attentie ter ondersteuning. Helaas konden de  beoogde bezoeken aan KND 

en kinderclubs om uitleg te geven over diaconie en het zonnebloemen zaaien i.v.m. uitleg 

duurzaamheid ook dit jaar niet doorgaan. Hopelijk staan de coronamaatregen ons in 2022 niet 

in de weg! Er is een vergaand plan (inclusief een financiële bijdrage uit het 

duurzaamheidsbudget van de diaconie) om in samenwerking met het CvK bij beide 

kerkgebouwen bomen te planten met de tienerclubs.   

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. Er is dit jaar weinig 

gebruik gemaakt van dit loket. Er wordt gewerkt aan een lijst met vrijwilligers “op afroep”. 

Helaas is dit lastig nu in coronatijd. Coördinatie Marinus.  

Voedselbank In beide kerken staan permanent bakken klaar om houdbare producten in te 

zamelen voor de Voedselbank De Bilt.  In geval van nood kan deze voedselbank aankloppen 

bij de Diaconie.   

Eind 2021, toen de voorraden van de Voedselbank Utrecht uitgeput waren, hebben we 

besloten een behoorlijk bedrag beschikbaar te stellen, waarvoor bij Fair Trade Original een 

grote hoeveelheid levensmiddelen ingekocht konden worden, die binnen een jaar tegen de 

uiterste verkoopdatum liepen.  

Vakantietasjes. Kerk in Actie stelde rugzakken beschikbaar, die we in samenwerking met de 

Maria Christinakerk in Den Dolder en Centrumkerk in Bilthoven gevuld hebben met leuke 

spullen en bonnen. De tasjes zijn net voor de zomervakantie uitgedeeld aan kinderen die bij 

de Voedselbank De Bilt en het Centrum voor Jeugd en Gezin (hierna CJG) van de gemeente De 

Bilt bekend zijn.   

Verkenning samenwerking met (plaatselijke) maatschappelijke organisaties ter oriëntatie 

zijn diverse gesprekken gevoerd met diverse organisaties (bv. Mens De Bilt, CJG, Lift je leven, 

Herstart Leger des Heils ) om te bezien of wij met onze kerkelijke gebouwen, menselijke inzet 

en/of financiële hulp een bijdrage kunnen leveren aan de noden en behoeften van mensen in 

onze directe omgeving. Dit heeft geleid tot vergaande plannen voor het opzetten van een zgn. 
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Buurtkamer in De Voorhof. Wanneer de coronamaatregelen dit toelaten, zal e.e.a. begin 2022 

van start gaan, voorafgegaan door een de Markt Samen Leuke Dingen Doen. Dit is een 

activiteit van Mens De Bilt om mensen met elkaar in verbinding te brengen en zo eenzaamheid 

tegen te gaan. Helaas moest de kennismakingsavond met het Lift je Leven ook verzet worden 

naar het volgende jaar.  

Detentiecentrum Zeist. Gemeentelid Ria van Vulpen verzorgde namens de Diaconie een 

bloemengroet voor hen die verblijven in het Detentiecentrum Zeist. Daarnaast hebben we een 

gift gedaan gegeven voor het uitdelen van kerstpakketten aan ingeslotenen.  In het kader van 

de Oogstdienst/dankdag voor gewas en arbeid is een kist fruit naar het Detentiecentrum Zeist 

gegaan.  

Diaconieuws: verzorging kopij van de Diaconie voor Kerkvenster, afkondigingen, websites en 

zondagsbrieven. Graag houden wij gemeenteleden op de hoogte van onze activiteiten, en 

geven we informatie over de doelen en opbrengsten.   

Kerst/Paasatttenties werden verzorgd in de vorm van aandachtspakketjes met/zonder 

financiële ondersteuning aan kerkleden, op aandragen van de pastorale teams.  

De Marktdag bij de DK kon geen doorgang vinden wegens de coronamaatregelen. Andere 

jaren werd hieraan medewerking verleend en de maaltijd na afloop gefinancierd.  

  

Duurzaamheid.    

Via de groene bijlage bij onze diaconale beleidsnotitie 2021-2025 heeft de diaconie zich 

verbonden aan het thema duurzaamheid als directe link naar ons geloof in de praktijk om 

aandacht te vragen voor klimaatverandering, teloorgang van de schepping en onze rol daarbij 

als mensen. We werden Groene kerken en we verplichten ons daarmee ieder jaar nieuwe 

stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en vergroening van onze kerken en 

terreinen.   

We steunen educatieve activiteiten gericht op de gemeenteleden en met name onze jongeren 

en hebben in onze steunverlening via projecten speciaal aandacht voor hen die direct 

getroffen worden door de gevolgen van klimaatverandering als droogte en overstromingen.   

In de nieuwe duurzaamheidscommissie heeft Aad zitting namens de diaconie. Aan het einde 

van 2021 moest deze commissie nog goed van start komen maar gelukkig zijn er over dit jaar 

mooie dingen te melden op duurzaamheidsgebied. Zo werden er aan het begin van het jaar 

80 zonnepanelen geplaatst op de Oosterlichtkerk die daarmee qua elektriciteit 

zelfvoorzienend is en zelfs nog een surplus kan leveren aan het elektriciteitsnet dus ook het 

elektriciteitsgebruik van de Dorpskerk en de Voorhof deels kan compenseren. In de week van 

duurzaamheid op zondag 10 oktober was er in de Oosterlichtkerk een indrukwekkende  viering 

rond duurzaamheid en onze geloofsverantwoordelijkheid daarbij. De hele schepping zit in het 

verbond dat God met ons aan wil gaan. Speciale gast was Bram Zeilmaker (9 jaar jong) die 

actie voert om de doelen van het klimaatakkoord vooral serieus te nemen. Aan het einde van 

de dienst (ook in de Dorpskerk die zondag) werd aan iedereen de duurzame bucketlist 

uitgedeeld met tal van suggesties en voorbeelden hoe we thuis rekening kunnen houden met 
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duurzaamheid. Plannen om met onze tieners nieuwe bomen te planten bij beide kerken zijn 

door coronabeperkingen in 2021 niet doorgegaan.  

Waar mogelijk zullen we doorgaan om in overleg met de CvK tot vervolgstappen te komen op 

het gebied van energiebesparing en andere duurzame toepassingen. Natuurlijk hoort daar ook 

de duurzame Fairtrade koffie en thee bij die in beide kerken toch geschonken moet blijven 

worden, en het gebruik van Fairtrade avondmaal wijn.   

Als diaconie hebben we ons in 2021 aangesloten bij Nieuwe Beurskoers, een klein platform 

dat via het kopen van aandelen van beursgenoteerde bedrijven met die bedrijven in gesprek 

wil en daarmee invloed wil uitoefenen op het duurzaamheidsbeleid van die bedrijven.  

  

Financiële hulpverlening  

De Diaconie verschafte op verschillende manieren hulp aan hen die dat nodig hebben.  Tevens 

doet de Diaconie een beroep op leden van de PG De Bilt om geld bij te dragen in collectes bij 

kerkdiensten.  Naast de collectegelden, kan de Diaconie via overige giften, zoals 

eindejaarbijdragen, steun verlenen aan diverse stichtingen in binnen- en buitenland.  

Individuele financiële hulpverlening: contacten met individuele aanvragers, 

curatoren/bewindvoerders, vakanties voor ouderen en gehandicapten. Uitvoering ligt bij het  

DB, dat verantwoording aflegt aan CvD. Hulpvragen van niet-gemeenteleden worden 

doorverwezen naar de WOD.  

Collectedoelen 2021  

De Commissie Binnenland/Buitenland doet een voorstel aan het CvD voor diaconale collecten, 

daarbij gebruikmakend van projecten van Kerk in Aktie, Project 10 27, verzoeken van 

organisaties, en voorstellen van gemeenteleden. Als een voorstel van een gemeentelid 

aansprekend is en persoonlijke betrokkenheid heeft, is het beleid om de opbrengst te 

verdubbelen of naar boven af te ronden. De collectes worden van te voren bekendgemaakt 

d.m.v. afkondigingen in de kerkdiensten, folders, posters, Diaconieuws in het Kerkvenster, 

zondagsbrieven, websites etc.   

Omdat er niet fysiek gecollecteerd kon worden, werd er extra aandacht besteed aan het 

“collectemoment” in de liturgie door zoveel mogelijk een PowerPoint presentatie  of video 

met informatie over de doelen te tonen. Door corona en het steeds moeilijk worden van 

afdracht van contant geld bij banken, wordt gezocht naar andere mogelijkheden als bijv. 

gebruik van een QR-code. We vinden het belangrijk dat “geven voor de ander” een belangrijke 

plek in de eredienst blijft houden, nu mensen hun giften giraal doen. We zoeken ook naar een 

goede manier om dit aan kinderen duidelijk te maken.  

De volgende binnenlandse doelen werden gesteund in 2021:  

St. Voorkom  

Soepfiets Leger des Heils Utrecht  

St. Leergeld (diaconaal appel)  

KiA Armoedebestrijding Oost-Groningen en Limburg  

Herstart Utrecht, Leger des Heils  
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Villa Vrede Utrecht  

Kwetsbare mensen in Lelystad  

Actie vakantietasjes  

Vakantie bureau  

Hospice Demeter   

Timon  

IFES-Nederland  

Ondersteuningsfonds Reinaerde  

Steunpunt Vluchtelingenwerk De Bilt  

Welzijnswerk Rotterdam vanuit Maranathakerk  

De Kroeg voor mensen met verst. beperking  

  

  

  

  
Herstart, Leger des Heils Utrecht  

  

  

  

De volgende buitenlandse doelen werden gesteund in 2021:  

Hosanna kinderweeshuis in Myanmar (op voordracht gemeentelid)  

Compassion (diaconaal appel)  

  KiA Moldavië    

  KiA Libanon  

  Zuid-Sumatra (biddag gewas en arbeid DK)  

  Boeren op Java Indonesië  

  Kinderen in de knel Pretoria   

  Rohingyavluchtelingen in Bangladesh  

  Productie cassave in Liberia  

  Onderwijs vluchtelingenkampen Zuid-Sudan  

  Tear corona noodhulp wereldwijd  

  Fundacion Genesis  

  Ghanese jongeren  

  Syrische vluchtelingen in oa. Libanon  

Boeren in Zuid-Sumatra (dankdag/oogstdienst)  

  Project ter ondersteuning gemeenten Zuid-Frankrijk  
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  Vluchtelingen kinderen Griekenland  

  Hill Crest Aids Centre  

  

  

  
Jongeren in Pretoria  

  

De diverse doelen in de 40-dagen tijd werden gekozen nav. het thema “ik ben er voor jou” van 

Kerk in Actie. Hierbij stonden de 7 werken van barmhartigheid centraal.  

  

Eind december was de fam. Geluk in Nederland. Het DB heeft een mooie ontmoeting met Kees 

en Claudia gehad, waarbij we de mogelijkheden bekeken hebben of er naast onze steun aan 

Fundacion Genesis nog meerdere projecten in Costa Rica zijn, waaraan we als diaconie een 

bijdrage kunnen leveren. Dit krijgt mogelijk later een vervolg.  

  

Fonds coronaslachtoffers   

Wegens de COVID-19 pandemie heeft de Diaconie binnen haar begroting extra steun verleend 

aan Herstart (dak- en thuislozen) van het Leger des Heils, Tot Heil des Volks in Amsterdam, 

PKN Kerk in Actie, en de Landelijke Koepel Voedselbank.  Daarnaast heeft de Voedselbank De 

Bilt een toezegging gekregen, dat indien noodzakelijk, altijd een beroep gedaan kan worden 

op de Diaconie.   

Tevens heeft het CvD (met goedkeuring van de AK) besloten om een zogenoemd Fonds 

coronaslachtoffers in te stellen en voor 2021 een groot extra bedrag daarvoor vrij te maken 

uit haar vermogen. Uit dit fonds werden de volgende doelen gesteund: Christelijk 

Noodhulpcluster, Serve India, Zulu-Aid Hillcrest, Light for the world, St. Bootvluchteling, Kiran 

Namaste, Artsen zonder Grenzen tbv. Jemen, Rode Kruis tbv. Jemen, St. Ontmoeting, Heil des 

Volks, Leger des Heils en COVAX (het programma van de VN met als doel vaccins ook 

beschikbaar te stellen aan de armste landen)  

  

Eindejaarbijdragen werden gegeven aan:   

Haïti   

Tear  

Dorcas  

Vluchtelingen Griekenland  

Bestrijding sprinkhanen plaag Afrika  
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Voedselbank De Bilt  

Ontmoeting  

Kinderzorg  

De Herberg  

Vluchtelingenwerk  

De Vrolijkheid  

  

Avondmaalsgave:  

In de Dorpskerk kon er enkele malen het Heilig Avondmaal gevierd worden, daarbij waren de 

avondmaal gaven bestemd o.a. Rudolf Stichting (verduurzaming en kosten besparing 

woningen) en Hart voor Moldavië (zorg voor kwetsbare jongeren en ouderen).  

Informatie:  

Voor verdere informatie,  bijvoorbeeld het financieel jaarverslag en de anbi-status verwijzen 

wij u graag naar de website www.pkndebilt.nl  (organisatie/diaconie).   
Hier treft u ook het beleidsplan 2020-2025 en de beleidsnotitie  “Op weg naar een Groene Kerk”.  

Tevens kunt u een email sturen naar diacsecretaris@pkndebilt.nl  De 

diakenen zien uit naar uw reacties en/of vragen!  

http://www.pkndebilt.nl/
http://www.pkndebilt.nl/

