Nieuwsberichten van de Diaconaal Opbouwwerker
En Hij geeft licht
Hij geeft licht
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht
Geef licht
Bovenstaande tekst komt uit het lied “Geef licht” van Stef Bos. Dit lied maakt onderdeel uit van de
kerstcampagne “Geef licht” van Kerk in Actie.
Tegenwoordig zien en lezen we dagelijks de verhalen en van vluchtelingen in krant en media. Ik ervaar het als
bizar en onwerkelijk hoe massa’s vluchtelingen wereldwijd en in ons eigen land op weg zijn naar een
verblijfplek. Maar ook als diaken kom je regelmatig in contact met mensen met een financiële uitdaging,
mensen die ernstig ziek zijn en soms het leven niet meer zien zitten. We zien- en horen in deze tijd veel leed.
Met daarbij de gevolgen van corona in onze directe omgeving, lijken deze dagen voor kerst soms extra donker.
Ik vind het lied van Stef Bos passend en inspirerend voor deze donkere dagen. Het lied geeft mij althans troost
en bemoediging om niet door het donkere te laten ontmoedigen. We kunnen het verschil maken door moeite
te nemen voor het teven van aandacht, liefde en soms een financiële gift. Deze betekenen heel veel voor
mensen in nood en we maken met deze gaven een wereld van verschil. Daarom wens ik jullie een
bemoedigende adventtijd en een Gezegende Kerst. Het lied van Stef Bos 'Geef licht', kun je vinden op de
website van kerk in actie www.kerkinactie.nl/geeflichttie kerst 2021
Een “ Zeer hartelijke dank” van de vluchtelingen
Iedere vrijdagmiddag breng ik namens de PGA en PGHAN
een bezoekje aan 38 vluchtelingen die van de gemeente
Amersfoort een noodopvang hebben in een (tijdelijk)
leegstaand gebouw bij Zon en Schild. De mannen zullen daar
tot 7 januari verblijven, daarna wordt er voor hen een
andere bestemming gezocht. De diaconie van de PGA en
PGHAN verzorgen samen voor hen een wekelijks persoonlijk
zakgeld. Met dit geld kunnen ze enkele persoonlijke
benodigdheden kopen. Deze mannen bezoek ik daarom
iedere vrijdag voor het uitdelen van deze bedragen. Ik ben
door hen nadrukkelijk gevraagd om alle kerken hiervoor van
harte te bedanken. Zij zijn erg blij met het bedrag en ervaren het als een bijzonder gebaar dat er op deze wijze
aan hen wordt gedacht.
Oproep van de vluchtelingen
Wie wil met ons tussen 27 december en 7 januari koffie drinken of lunchen en/of heeft voor ons een klusje?
De groep van 38 mannen vervelen zich en willen graag hun handen uit de mouwen steken of nieuwe mensen
leren kennen. Velen van hen zijn getrouwd en hebben vrouw en kinderen hebben moeten achterlaten, dit is
heel moeilijk voor hen. Om hun tijd nuttig door te brengen, zijn ze bezig met taallessen en sport. Maar ze willen
ook graag iets doen voor inwoners van Amersfoort en hen leren kennen. Dus, heb je nog een klusje in of om
het huis voor deze mannelijke vluchtelingen, of wil je met hen kennismaken en hen uitnodigen voor een kopje

koffie of lunch? Maar ook een wandeling of een uitje behoord tot de mogelijkheden. Zij zullen vooraf een
zelftest doen en velen zijn ook al gevaccineerd.
Graag opgeven per mail bij Jennie Harmelink: dow@pkn-amersfoort.nl
Je naam, adres en telefoonnummer
Wat is je aanbod? Voor welke dag en hoe lang?
Voor hoeveel personen bedoeld? ( er komen minimaal 2 om taalbarrières te voor komen)
Alle steunacties voor deze vluchtelingen gebeuren in goede samenwerking met de coordinator noodopvang
vluchtelingen Amersfoort en de locatie coordinator. Na aanmelding, nemen zij contact met je op voor de
realisatie en niet de diaconaal opbouwwerker.
Uitnodiging netwerkbijeenkomst Kerk en Vluchteling Amersfoort vrijdag 17 december

Data: Vrijdag 17 december van 15.00 uur tot 16.30 (inloop vanaf 14.30)
Locatie: Inham, Hamseweg 40, 3828 AE Hoogland ·
Opgave: dow@pkn-amersfoort.nl (uitgebreid programma zie bijlage)
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Taakgroep Kerk en Samenleving van
de Amersfoortse Raad van Kerken, die een netwerk van betrokken kerken en
geloofsgemeenschappen wil opzetten om op te komen voor vluchtelingen. Zij wil
hiervoor een werkgroep Kerk en Vluchteling opzetten. De Diaconaal Opbouwwerker
is samen met anderen betrokken om deze werkgroep op te zetten. De eerste actie van deze pré werkgroep is
het organiseren van een netwerkbijeenkomst voor diverse kerken en geloofsgemeenschappen. In deze
bijeenkomst gaan we praten over de resultaten van een enquête over de betrokkenheid van kerken in
Amersfoort bij vluchtelingen, statushouders en asielzoekers. Gast is Annerieke van der Vegt, zij is directeur van
Integratiewerk en zal ons informeren over de nieuwe inburgeringswet. We zien ernaar uit jullie dan te zien!
Simone Kennedy en Jennie Harmelink

Nieuws uit het platform Jeugddiaconaat
Op 25 november kwamen diakenen en coördinatoren bij elkaar om elkaar te inspireren over het
jeugddiaconaat. Het platform is ontstaan om elkaars ervaringen te delen en om elkaar te bemoedigen. Samen
zoeken we naar mogelijkheden tot gezamenlijke initiatieven. Het platform komt 2/3 keer per jaar bij elkaar. De
volgende bijeenkomst is gepland op dinsdagavond 8 maart van 19.30 uur tot 21.30 uur. Wil je je ook hierbij
aansluiten, of ken je iemand die namens jullie kerk hier in wil participeren? Mail of bel naar de diaconaal
opbouwwerker Jennie Harmelink dow@pkn-amersfoort.nl 0640307382.
Voornemens van het platform:
Zaterdag 18 september een gezamenlijke actie Serious Request Een initiatief van Jong Katholiek Amersfoort.
Jongerengroepen samen zwerfafval laten opruimen op zaterdag 18 december. Jongeren uit alle kerken kunnen
meedoen! Een actie die je overdag, buiten én op afstand kan doen. De jongeren gaan in 2 of 3-tallen aan de
slag, eventueel ook verspreid over meerdere middagen. Zie verder www.jongkatholiekamersfoort.nl
Opgave bij: Suhail Tafur, jongerenwerker parochie OLVA
Email: suhailtafur@katholiekamersfoort.nl
Telefoon: 06229969 37.
Diaconale doe acties jong en oud verwacht in de veertigdagentijd 2022 “Ieder mens telt”. In Januari volgt
hierover meer informatie en een persbericht.

Samen Sirkelslag Young op 1 locatie. Het idee is om met meerdere kerken samen Sirkelslag Young op één
locatie te spelen. Een mooie verbindende uitdaging! Jeugdwerk JOP verwacht Sirkelslag Young voor
startzondagen in september 2022 te realiseren, zie ook website www.jop.nl. Nadere berichtgeving van het
platform volgt!
Wwweetjes
https://indebuurt033.nl/vrijwilligers/vrijwilligersacademie/trainingen-en-workshops/ Voor interessante digitale
trainingen voor diakenen die te maken hebben met hulpvragen van mensen in de wijk.
https://www.wijkconnect.com/amersfoort/nieuws Staat jullie kerk en jullie ontmoetingsactiviteiten ook

al op deze website?
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/geven-mensen-meer-aan-de-kerk-bij-een-abonnementsvorm/ De
Veenkerk in Vathorst ontwikkelde een interessante gedachte om betaald kerklidmaatschap om te zetten in een
abonnementsvorm.
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