
 
 

Jaar erslag Dia o ie Protesta tse ge ee te Leusde   

 

Diake e .  
Diake e  trede  af op gro d a  ee  rooster a  aftrede . I  septe er he e  e afs heid 
ge o e  a  ee  t eetal diake e .   
De dia o ie estaat u uit a ht perso e  e  ee  toege oegd se retaris. De e se  die zij  
afgetrede  zij  ook er a ge . We he e  dri ge d ehoefte aa  ee  diake  die het erke  et 
Jeugd e  jo gere  als apart aa da htsge ied heeft. 
 

Fi a ië  

Hier oor er ijze  e u aar o s fi a ieel jaar erslag. O erall erto e  de fi a ië  ee  sta iel 
eeld. Op die a ier zij  e ee  etrou are part er oor de e se  die zi h tot o s e de . 

Jaarlijks pro eert de dia o ie € . ,- i  te tere  op haar er oge  o dat e als isie he e  dat 
ee  dia o ie er iet is o  geld op te potte . 
 

Eredie st 
De dia o ie helpt e  leert de ge ee te te die e . Naast de reguliere take  i za eli g der ga e  i  
de zo dagse eredie st e  het die e  aa  tafel ij het Heilig A o d aal , he e  e i  de ad e ts- 
e  lijde stijd ee  iertal ale  klei  a o d aal ge ierd. Het is ee  a o d aaldie st oor e se  
die oeilijk aa  de zo dagse ieri g ku e  deel e e . Verder ee t de dia o ie a tief deel aa  de 
Taakgroep Liturgie e  Eredie st. 
 

Ge ee tediako aat 
Het Ge ee tediako aat ri ht zi h op praktis he hulp erle i g aa  iet  ge ee telede . Het gaat 
hier o.a. o  het erzorge  a  oudere iddage , oudere reisjes, Kerst ieri ge  oor oudere , het 
erzorge  a  de loe e groet, het ake  liturgis he loe stukke  oor eide kerke , de 
a telzorg dag, de Kerst- e  Paasgroet, de kerktaxi. 

Het is heel eel erk, at ook door eel ge ee telede  ordt erri ht.  Het Ge ee tediako aat 
heeft u o ge eer  rij illigers. 
 

De ieri g a  het ju ileu  a  het Ge ee tediako aat is de start ge eest o  als 
Ge ee tediako aat Mar us – e  Dorpskerk i te sie er et elkaar te gaa  sa e erke . De 

asisafspraak is dat de t ee ker e  a  het Ge ee tediako aat ges heide  optrekke  aar dat het 
erk te  goede ko t e  sa e erke  aar dat de effe ti iteit e  effi ië tie a  het erk e ordert.  

De opzet is dat de esture  a  de t ee ker e  a  het Ge ee tediako aat tot éé  estuur gaa  
fusere . 
 

Co ta tgroep I terkerkelijke e  Ge ee telijke Hulp erle i g Noodfo ds  

Sa e  et de a dere Kerke  a  Leusde  e  de urgelijke ge ee te parti ipere  e i  het 
oodfo ds.  

O ze dia o ie is et t ee perso e   ertege oordigd i  het fo ds. 
De doelstelli g a  het fo ds is: Het erle e  a  persoo lijke e  ategoriale fi a iële hulp aa  
perso e , die oo a htig zij  i  de ge ee te Leusde  e  oor ie op gee  a dere ijze dergelijke 
hulp ka  orde  erkrege . 



Via Stadsri g  te A ersfoort ko e  aa rage  ij het fo ds i e , aar a zo s el ogelijk a tie 
ordt o der o e . 

I   erde  zes erzoeke  et ee  gift geho oreerd e  t ee et ee  le i g. 
I  septe er  krege  8 ki dere  i  het oorgezet o der ijs ee  ijdrage. Met Kerst gold dit 
oor  gezi e  et fi a iële pro le e , aar ij de i ko e s or e  a  de Voedsel a k als 

uitga gspu t erde  ge o e . 
 

ABCD commissie 

De Advies Binnenland Commissie van de Diaconie (ABCD) van de Protestantse Gemeente Leusden 

heeft tot taak de leden van onze eigen gemeente te helpen wanneer zij in materiële nood komen te 

verkeren. Daarnaast verleent de ABCD ook hulp aan de inwoners van Leusden.  

 

Ons dorp telt meer dan 12.000 huishoudens. Ongeveer 850 daarvan hebben zorgen want zij hebben 

een laag inkomen. In 2016 meldden 25 huishoudens zich bij ons met problemen.  

 

Onze diaconie kan slechts een bescheiden budget ter beschikking stellen om te helpen bij de 

oplossing van die problemen. Een belangrijk deel van de hulp wordt gegeven als renteloze lening. We 

constateren dat deze leningen voor het merendeel ook tijdig worden terug betaald. Daarnaast 

worden er ook giften gege e . I  totaal oor € .8 . Daar aast erd er oor € .  aa  le i ge  
kwijt gescholden.   

 De ABCD vindt het zorgelijk, dat er in ons dorp naast de diaconie en caritas geen andere 

particuliere fondsen zijn waaraan de inwoners van ons dorp kunnen geven. Ook in een 

seculiere tijd blijven mensen bereid aan goede doelen te geven. Echter wanneer initiatieven 

uitblijven om zulke structuren op te bouwen, zal ook het geld daarvoor niet gegeven 

worden.  

ZWO 

Een aantal kwartaalprojecten ( Stichting Duniya project voor ouderen in Varansi, via ZZG een project 

voor weeskinderen in Tanzania, proje t i  de  dage  tijd Ik zet ee  stap aar de a der ); 

 Inzameling van: kerstkaarten en postzegels, cartridges, oude mobieltjes, buitenlands geld 

voor KIA; 

 In het kader van herdenking van de start van het Werelddiaconaat (1953) aandacht voor het 

aanleggen van moestuinen in Trukajaya; 

 Voorjaarszendingweek met aandacht voor kwetsbare vrouwen in India; 

 Paasgroeten (100 kaarten) aan Nederlandse gevangen in het buitenland; 

 Pinkstercollecte voor de presbyteriaanse kerk in Rwanda; 

 In juni aandacht voor Refugio, de partner van Kia in Guatamala; 

 Zomer zendingscollecte voor de ondersteuning van de theologieopleiding op Nias; 

 Actie week in september voor de zusterkerken in het Midden-Oosten; 

 Werelddiaconaatsdag voor voedsel in Nepal; 

 Zendingscollecte in het najaar voor Inge landman in Colombia; 

 Kerstcollecte voor kinderen in de knel; 

 Met Educans een project voor vluchtelingen kinderen in de Libanon; 

 Geld voor naaimachines in Erbil; 

 Twee jongeren uit onze gemeente hebben samen met andere jongeren hard gewerkt voor de 

stichting Mwana Ukundwa in Rwanda. Ds Samuel Rose heeft namens dit project de 

betreffende cheque in ontvangst genomen. 

 Mee werken aan de Kerk- en schooldiensten; 

 Via het the a duurzaa heid ille  e dat de PgL het predi aat Groe e Kerk  gaat krijge ; 
 Aandacht voor ZWO tijdens de startzondag en de nis in de Markuskerk  



Dit is slechts een samenvatting van de activiteiten van de ZWO groep. De ZWO groep maakt een 

eigen gedetailleerd jaarverslag. 

 

Ontmoetingshuis 

Op vrijdagmorgen is er in het Jeugdhonk een inloophuis. Het staat open voor alle Leusdenaren. De 

o uds a , heeft er zitti g. Er is spe iaal aa da ht oor lu hteli ge  et ee  status. 
 

Jeugddiaconaat 

Met het vertrek van onze jeugddiaken in september bestaat hier een vacature. Dat is zorgelijk, ons 

streven is om voor deze vacature actief te werven. Het is in 2016 niet gelukt om deze vacature te 

vervullen. 

 

Vakantiefonds 

Het vakantiefonds valt onder de diaconie en is ontstaan door de verkoop van twee oude 

vakantiewoningen in de omgeving van Doorn, die eigendom waren van de PGL. Toen het onderhoud 

van deze woningen te duur werd, is besloten deze woningen te verkopen, de opbrengst vast te 

zetten en van de jaarlijkse rente gemeenteleden op vakantie te laten gaan.  

Wanneer de predikant (of een van de contactpersonen) een situatie signaleert, waarin mensen 

eigenlijk eens op vakantie zouden moeten gaan, maar daar geen geld voor hebben, wordt de diaken 

die het vakantiefonds 'in portefeuille' heeft, benaderd met de vraag, om met het betreffende gezin 

contact op te nemen en de mogelijkheden van een vakantie op maat te kunnen bespreken.  

 

Het Vakantiebureau in Lunteren werkt landelijk samen met de PKN. Het bureau organiseert vakanties 

voor senioren, mensen die zorg nodig hebben, mantelzorgers met een partner met dementie, 

mensen met een visuele beperking en mensen met een licht verstandelijke beperking. De diaconie 

van de PGL verleent ondersteuning aan mensen die voor een vakantie met aandacht in aanmerking 

komen. Ook kan de diaconie in sommige gevallen de kosten van een vakantie voor haar rekening 

nemen. Deze kosten worden vanuit het vakantiefonds betaald.  

Andere activiteiten 

 We werken nauw samen met de voedselbank. Dat doen we door het verstrekken van giften 

en door het in natura inzamelen van goederen.  

 

 In 2019 gaan er een aantal zaken veranderen rond onze boerderij. Dit bereiden we voor met 

een werkgroep waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn. We doen dit onder 

begeleiding van een gemeente adviseur van Kerk in Actie. 

In deze werkgroep hebben ze breed het maatschappelijk middenveld van Leusden gesproken 

over de aanwending die zij zien voor gelden die mogelijk vrijvallen door de verkoop van de 

boerderij. 

Met de gemeente gaan we in het voorjaar van 2018 in gesprek over de rol en functie van de 

Diaconie in de PgL en de Leusdense samenleving. 

 

 In het voorjaar van 2016 is er een doorstroomcentrum van het COA gekomen voor 

vluchtelingen. Dit centrum valt mede onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten 

Woudenberg en Leusden. 

De crisisopvang voor vluchtelingen is verzorgd door de gemeente Woudenberg. Het 

doorstroomcentrum wordt met name bediend door de gemeente Leusden. 

Vanuit de burgerlijke gemeente wordt een burger- c.q. vrijwilligers initiatief gefaciliteerd. Dit 

i itiatief draagt de aa  Gast rij Leusde . Deze groep oördi eert de rage  a uit de 



vluchtelingen en het COA en bekijkt op welke manier de Leusdense samenleving en dus ook 

het diaconaal platform een antwoord kan bieden op deze vragen. 

De vragen waaraan we gewerkt hebben zijn schier eindeloos. Hieronder treft u een niet 

volledige opsomming aan. 

- Vrijwilligers om het open huis in de Koningshof te bemensen; 

- Vrijwilligers om christelijk vluchtelingen naar een gemeente van hun keuze te rijden; 

- Verzorgen van vers fruit in het open huis; 

- Verzorgen van fietslessen; 

- Het regelen van tweede hands fietsen; 

- Het mede verzorgen van een recreatief programma voor kinderen in de schoolgaande 

leeftijd tijdens de school vakanties; 

- Ter beschikking stellen van de keuken in de Markuskerk zodat vluchtelingen hun eigen 

gerechten kunnen koken; 

- Ter beschikking stellen van het orgel van de Markuskerk voor Ethiopische vluchtelingen die 

willen musiceren; 

- Jeugdhonk op woensdagmiddag en zaterdagmorgen openen voor kinderen uit het 

opvangcentrum en het verzorgen van een knutselprogramma. 

 

In samensprak met de andere deelnemers van het diaconaal platform hebben we de kosten 

gedeeld die met name de Koningshof heeft gemaakt voor het open huis. 

 

 Deelname aan de landelijke diaconale dag lijkt een traditie te gaan worden. Op die dag 

ontmoeten we andere diakenen. We laten ons inspireren door hun ideeën en 

werkzaamheden en door het aanbod van Kerk in Actie. 

 

 

 

 

 

 


