
Diaconaal plan 2022-2023
Voor u ligt het plan van de diaconie van de Ichthuskerk te Amersfoort. Hierin geven wij in
hoofdlijnen aan hoe wij de liefde tot onze naaste concreet willen helpen maken samen
met u.

Binnen de kerk houden wij als diaconie ons bezig met de taken  het  “omzien naar elkaar” en
“de taak van de  kerk in de wereld”. Hieronder noemen wij een de belangrijkste activiteiten:

Bloemengroet - wekelijks
Elke zondag gaan de bloemen uit de kerkzaal als een groet van de gemeente naar een
pastorale eenheid. Dit kan zijn vanwege ziekte of een bijzondere gebeurtenis. De diaken
bezorgd in principe de bloemengroet en informeert naar de situatie. Indien noodzakelijk of
gewenst kan de wijkdiaken hulp organiseren.

Werk in de wijk - waar nodig
Indien nodig organiseert de diaken veelal praktische  zaken. Denk hierbij aan het vervoer naar
kerkelijke activiteiten of het helpen verhuizen van ouderen. Ook ontvangen we als diaconie
soms steunverzoeken van financiële aard. Na zorgvuldige afwegingen en een rondgang langs
de diverse instanties geven we die ondersteuning waar nodig of verwijzen we door naar een
specifieke instantie zoals Schuldhulpmaatje. Bij de hierboven genoemde onderwerpen vervullen
de wijkdames en wijkheren veelal een onmisbare rol.

Hulpverleningszondag - 1e zondag van februari
In februari is het Hulpverleningszondag. Als diaconie denken we mee over de invulling van de
dienst en bepalen we de collectedoelen. Ook zorgen we voor een bijpassend programma voor
de kinderen van de kindernevendienst.

Paas-attenties (Scheltus stichting) - april
De Thomas Scheltusstichting heeft tot doel ondersteuning van alleenstaande dames van 45 jaar
en ouder, die lid zijn van een protestantse kerk in Amersfoort en die moeten rondkomen van
een minimum inkomen. In de praktijk betekent dit meestal dat zij een bijstandsuitkering of alleen
AOW ontvangen. De diakenen inventariseren wie hiervoor in aanmerking komen en doen een



opgave. De stichting stelt voor deze zusters jaarlijks rond Pasen een bedrag beschikbaar, dit
bedrag komt via de wijkdiaken bij de betreffende zuster terecht.

Voedselbankactie -  maart (biddag) en november (dankdag)
Rondom biddag en dankdag organiseren we een inzameling voor de voedselbank.
Gemeenteleden kunnen producten meenemen en afgeven in de kerk.

Tijdcollecte (samen met stichting Present) - voorjaar
Elk jaar proberen we samen met Stichting Present een tijdcollecte te organiseren.
Gemeenteleden kunnen een dag(deel) van hun tijd aanbieden met daarbij wat ze leuk vinden
om te doen. Samen met Stichting Present zoeken we daar mooie projecten bij. Dit kan praktisch
zijn (opruimen, tuinieren) maar ook een sociaal project behoort tot de mogelijkheden (wandelen
of knutselen met ouderen bijvoorbeeld).

Seniorentocht -  maand mei
Elk jaar wordt er een seniorentocht gehouden, Corona-perikelen buiten beschouwing gelaten.
Gemeenteleden van 70+ worden uitgenodigd voor een leuk dagje uit. De diaconie organiseert
deze dag samen met een aantal gemeenteleden.

Micha Zondag - oktober
In oktober is het Micha Zondag. Als diaconie denken we mee over de invulling van de dienst en
bepalen we de collectedoelen. Ook zorgen we voor een bijpassend programma voor de
kinderen van de kindernevendienst.

Kerstattenties - december
Rond Kerst bezorgen we als diaconie bij gemeenteleden die dat nodig hebben een
kerstattentie. Deze attentie is voor gemeenteleden met een laag inkomen.

In samenspraak en samenwerking met de KCD worden jaarlijks in de week voor Kerst alle 70
plussers van de gemeente uitgenodigd voor een kerstmaaltijd. Dit wordt door de KCD
georganiseerd. Indien broeders of zusters vanwege gezondheid niet (meer) kunnen deelnemen
aan deze maaltijd, brengt de wijkdiaken een ‘kerstattentie’ langs bij deze gemeenteleden. De
kerstattentie kan in overleg met de wijkdames of wijkheren zelf worden ingevuld (kerststukje,
kerstbrood of iets dergelijks).

Jongeren en diaconaat

Als diaconie willen we graag de jeugd diaconaal bewust maken. Dit doen we onder andere door
het tweejaarlijks geven van een voorlichting bij de catechisatie groepen. Daarnaast proberen we
de jeugd ook te betrekken bij bijvoorbeeld acties (denk aan de tijdcollecte).



Projecten voor 2022
Onderstaande projecten zijn we van plan in 2022 te ondersteunen door middel van
deurcollectes:

Bij noodhulp kunnen we besluiten om dat doel direct in te roosteren, of een collecte bij de
uitgang te houden. Bij inroosteren schuiven de andere doelen op. Daarnaast hebben we in de
begroting geld opgenomen om een aantal doelen eenmalig te ondersteunen middels een
eindejaarsgift.



Organisatie 2022
De diaconie bestaat uit 6 diakenen die elk verantwoordelijk zijn voor een wijk van de gemeente.
Hieronder een overzicht inclusief een aantal kerntaken:

Functie Diaken Wijk Taak

Voorzitter Robert van der Mast B Moderamen, Seniorentocht

Secretaris Simeon Rijkens A Communicatie

Penningmeester André Klinge C Financiën

Algemeen lid Rudie van Gelder F

Algemeen lid Gert-Jan Smit E Seniorentocht

Algemeen lid Erik Langerhuizen D Breed diaconaal overleg

Aldus opgesteld door de diaconie d.d. 25 juni 2022

Je kunt niet iedereen helpen.

Maar iedereen kan wel iemand helpen?

Doet u mee!


