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Leusden, oktober 2022 

 

Geachte lezer, 

Met plezier bieden wij u dit jaarverslag  over 2021 aan om u  een beeld te geven van het werk van de 

Diaconie  van de Protestantse gemeente Leusden.  

 

Hoogachtend,  

 

namens het College van Diakenen van de Protestantse gemeente Leusden, 

 

Wim Kurk 

Voorzitter. 
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Jaarverslag Diaconie Protestantse gemeente Leusden 2021 
 

Samenvatting 

2021 stond net als 2020 vooral in het teken van de COVID-epidemie. 

Vele activiteiten vonden in beperkte mate en in een zo veilig mogel ijke 

omgeving plaats. De vergaderingen vonden veelal digitaal plaats. De 

Erediensten werden in eerste instantie alleen via het internet  

uitgezonden. In de loop van het jaar vonden op veilige wijze weer 

Erediensten in de twee kerkgebouwen plaats.  

  

Diakenen 

Diakenen treden af op grond van een rooster van aftreden. In september namen wij afscheid van de 

toegevoegd secretaris en trad de nieuwe toegevoegde secretaris aan. Er zijn in 2021 drie diakenen 

toegetreden waardoor het College eind 2021 bestond uit 10 diakenen.  

Financiën  

Hiervoor verwijzen wij u naar ons financieel jaarverslag. Overal  vertonen de financiën een beeld van 

teruglopende inkomsten doordat er op andere wijze  gecollecteerd werd. Desalniettemin hebben we 

ook vele verzoeken tot ondersteuning ontvangen en kunnen honoreren. 

We doen niet aan vermogensopbouw omdat we het geld willen gebruiken voor de noden van de 

mensen. 

Eredienst 

De Diaconie helpt en leert de gemeente te dienen. De reguliere taken: inzameling  der gaven in de 

zondagse Eredienst en het dienen aan tafel bij het Heilig Avondmaal,  zijn in aangepaste vorm 

uitgevoerd. We zijn gewend in de Lijdens- en Advendstijd een z.g. Klein  avondmaal te vieren voor 

hen die niet naar een reguliere zondagse Eredienst kunnen komen. Vanwege de corona-situatie 

hebben we in 2021 slechts één keer een Klein avondmaal  gevierd.  

Gemeentediaconaat 

Het Gemeentediaconaat  richt zich op praktische hulpverlening aan (niet)gemeenteleden via  een 

scala aan activiteiten rond de kerkdiensten en door de week. Het belangrijkste van al deze 

activiteiten is  ‘omzien naar elkaar’, om aan wie dat nodig heeft de helpende hand te bieden.  

Sinds 1 januari 2017 is er een gezamenlijk bestuur voor de activiteiten binnen de Dorpskerk en de 

Marcuskerk. Er zijn gezamenlijke activiteiten, zoals de kerktaxi, de Vriendendienst, de 

kaartenschrijfactie, Paas- en Kerstgroeten en de dag van de Mantelzorg. 

Daarnaast organiseren de werkgroepen Dorpskerk en Marcuskerk een aantal zaken apart: het 

ouderenwerk, de bloemendienst, de oppasdienst, Open Marcuskerk, kledingbeurs, rommelmarkt en 

begeleiding bewoners Kapeldienst Lisidunahof. De ruim 200  vrijwilligers hebben hun werk maar in 

beperkte mate kunnen doen. Op de momenten dat dit  wel mogelijk was is dit in overeenstemming 
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met de geldende regels  en adviezen vanuit de Nederlandse regering en het RIVM gebeurd. 

 

Contactgroep Interkerkelijke en Gemeentelijke Hulpverlening (Noodfonds) 

Samen met de andere Kerken van Leusden en de burgerlijke gemeente participeren wij in het 

Noodfonds. Onze Diaconie is met 1 persoon vertegenwoordigd in dit fonds. De doelstelling van het 

fonds  is: “Het verlenen van persoonlijke en categoriale  financiële hulp  aan hen, die woonachtig zijn 
in de gemeente Leusden en voor wie op geen andere wijze dergelijke hulp kan worden verkregen”. 
Alle bijdragende instanties  (de plaatselijke  kerken de de burgelijke gemeente) dragen in beginsel 

(jaarlijks) een evenredig deel bij aan het fonds. Daarnaast  werd in 2021 een gift van Stichting De 

Boom ontvangen.  

Het fonds ontvangt via Stadsring  51 te Amersfoort aanvragen waarop zo snel mogelijk actie wordt 

ondernomen. In 2021 werden drie verzoeken ontvangen, alle  zijn met een gift gehonoreerd. In 

september 2021 ontvingen 67 kinderen in het voorgezet onderwijs  een bijdrage. Met Kerst zijn 18 

gezinnen met financiële problemen gesteund met een gift.  

ABCD commissie/interventiefonds 

De Advies Binnenland Commissie Diaconie  Pg Leusden bestaat sinds 2014.  Zij voorziet in een 

behoefte: snelle financiële hulp bij problemen. In de eerste plaats voor de leden van onze eigen 

kerkelijke gemeenschap. Vervolgens helpen wij inwoners van ons dorp, die een laag inkomen hebben 

bij het oplossen van specifieke financiële problemen. De ABCD commissie  geeft daartoe zowel 

renteloze leningen als  giften. Het proces rondom leningenbeheer is in 2021 strakker georganiseerd, 

hetgeen ook duidelijkheid geeft aan de aanvrager. 

In 2021 werd 18 keer een beroep gedaan op het fonds. De aanvragen worden veelal ontvangen via 

het formele circuit als  Lariks  en Stadsring  51. Het gehele jaar door kwamen de aanvragen binnen. 

Opvallend waren het aantal zogenoemde kleine aanvragen, waarbij het bedrag kleiner dan € 300,- 

was. Het betrof veelal snelle noodzakelijke hulp voor de vervanging van een belangrijk  element in 

het huishouden. In enkele gevallen biedt de commissie naast  financiële hulp ook hulp in de vorm van 

het leveren van “handjes”. Zo is een heel huis  voor een gezin opgeknapt, dankzij de hulp 

van vele bereidwillige helpers. Ook is diverse malen samengewerkt met andere fondsen zoals Caritas 

en het Vakantiefonds. In het geval van het Vakantiefonds werken we samen om voor hen een zeer 

welkome rustplek te vinden om de zorg en-stress te verminderen. 

 

ZWO 

Hoewel geprobeerd is zoveel mogelijk volgens de geactualiseerde Beleidsplan en Werkplan te 

werken, gooide de pandemie van Covid-19  veel overhoop. Vele zaken moesten via online 

verbindingen worden georganiseerd hetgeen invloed had op de mogelijkheden van de ZWO-groep. 

Het Meerjarenproject “Moldavië” heeft veel aandacht gekregen. Zo zijn er computerlokalen voor 

kansarme jongeren ingericht na gulle gaven van de gemeenteleden. 

Ook aan de 40dagenactie is veel tijd besteed en is gekozen voor een andere invulling. Deze nieuwe 

opzet is als geslaagd ervaren en ook de collecteopbrengsten stemden tevreden. 

In 2021 heeft de ZWO-groep in 9 diensten actief geparticipeerd voor onder meer Amnesty 

International, vluchtelingen op Lesbos, Christenen in Syrië, en er werd direct ingesprongen op de 

nood die de aardbeving in Haïti veroorzaakte. Buiten de collecten zijn vanuit legaten een drietal 

projecten gesteund. 



Diaconie van de Protestantse gemeente Leusden 

Aschatterweg 1 

3831  JJ  Leusden 

 

 

Diaconie PGL jaarverslag 2021  pag. 4 

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

eigen gedetailleerd jaarverslag. 

 

 

Jeugddiaconaat 

In oktober 2021 zijn een jeugdouderling  en een jeugddiaken bevestigd. Met deze benoemingen is 

een nieuwe enthousiaste wind gaan waaien binnen de groep vrijwilligers die voor de jeugd 

uiteenlopende activiteiten organiseert. De grote uitdaging is om een attractief en gevarieerd 

programma te bieden zodat wij de jongeren kunnen binden aan de gemeente. 

 

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. 

 

 


