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Vieren en dienen, dat is de slogan in het nieuwe logo van de diaconie van de Bergkerk.
Vieren doen we wekelijks, waarbij de diaken in de dienst de tafelkaarsen aansteekt en de collectes 
verzorgt. En maandelijks dienen wij aan de tafel van het delen als wij het Heilig Avondmaal vieren.

2022 was een bewogen jaar. De oorlog in Oekraïne heeft ook op ons grote impact gehad. Voor veel 
mensen die al krap zaten, is de situatie nog benauwder geworden door de hoge inflatie en stijgende 
energiekosten.
We zijn in actie gekomen, voor de mensen in Oekraïne en voor de mensen in onze directe 
omgeving. Veel van deze acties zijn door de gemeente Amersfoort, de PGA of privé personen uit de 
kerkelijke gemeente gestart, waarbij de diaconie ondersteuning heeft geboden. Zo was er 
bijvoorbeeld de actie Amersfoort geeft Warmte.
Individuele hulpvragen hebben wij kunnen helpen met een kleine financiële bijdrage, of goederen 
zoals een fiets, laptop of meubilair. Hierbij is het netwerk van diakenen binnen de PGA bijzonder 
waardevol.

Naast deze zaken heeft de diaconie van de Bergkerk zich ingezet voor de volgende punten:

40-dagentijd
Wij organiseerden een lunch voor de diaconale medewerkers, om de onderlinge contacten te 
verdiepen. Zo hoorden we dat de taallessen in de Bergkerk krap in de ruimte zat, vanwege de 
toegenomen verhuur van de zalen. Nu in Amersfoort een House of Joy is geopend naast het AZC, 
blijkt dit een uitgelezen kans om de taallessen naar die locatie te verplaatsen.

Ook dit jaar is er door de werkgroep van de Bergkerk een eigen 40-dagenboekje gemaakt, waarbij 
de diaconie garant stond voor eventuele tekorten.

Paasactie
Namens de Thomas Scheltens Stichting mochten wij in de Paastijd weer een aantal mensen blij 
maken met een gift. Dit resulteert vaak in mooie en inspirerende contacten. Financiële hulp bieden 
aan alleenstaande vrouwen van protestantse huize uit Amersfoort van 45 jaar en ouder met beperkte 
financiële mogelijkheden. Dat is waar de Thomas Scheltus Stichting, voorheen Het Dameshuis, 
sinds de jaren 80 van de vorige eeuw voor staat.

Diaconale lezing 
Eind mei organiseerden wij een Diaconale lezing, waarin wij in gesprek gingen met Chris 
Keulemans. Voor Keulemans, die zelf in zijn leven dertig keer verhuisde, is gastvrijheid even 
belangrijk als lucht en water. Hij gelooft dat er over de hele wereld evenveel gastvrijheid wordt 
gegeven als ontvangen.

AZC De Gezelligheid
Marijke Visser verzorgt al lange tijd activiteiten voor de kinderen van asielzoekers die het AZC 
wonen. Kinderen die vaak helemaal niets hebben en in afwachting zijn van uitzetting naar het land 
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herkomst. Als diaconie van de Bergkerk zijn wij blij en dankbaar dat Marijke geholpen door andere 
vrijwilligers zorgt voor de broodnodige afleiding en vertier voor deze kinderen. Vanwege een 
eenmalig tekort op de begroting hebben wij hiervoor een extra collecte ingelast.

Spel en Spul
Voor de de helft van de opbrengst van Spel en Spul heeft de diaconie via persoonlijk contact het 
project Eboo aangedragen.  Dit is een kleinschalig project waarin alle giften direct ten goede komen
aan gezinnen in Kenia, waarvoor de schoolspullen worden aangeschaft.

Sam’s Kledingactie
In mei heeft de diaconie in de Bergkerk kleding ingezameld voor Sam’s Kledingactie, in een 
gezamenlijke actie van de PGA.
Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood is één van de oudste, charitatieve kledinginzamelaars in 
Nederland. De opbrengst van de kleding doneert Sam’s al meer dan 50 jaar aan goede doelen 
waaronder de projecten van Cordaid en het Armoedefonds.

Vakantiegeld Delen
Een enthousiaste werkgroep met diakenen van de PGA en PGHAN onder de bezielende leiding van 
Jennie Harmeling organiseert deze jaarlijkse actie Vakantiegeld Delen. In de aanloop naar de 
zomervakantie hebben wij hiervoor geld ingezameld en mogen uitdelen. Mensen die op alles 
moeten bezuinigen, krijgen zo de kans om te ontspannen met een dagje uit of een vakantiekamp 
voor de kinderen.

Meet & Greet
Na de zomervakantie opende de Bergkerk met een Meet & Greet. Dit bood een alternatieve manier 
van ontmoeten, waarbij we informeel met elkaar in contact kwamen.

Dag van de mantelzorg 
In het kader van de Dag van de mantelzorg hebben wij in november rozen uitgedeeld aan 
mantelzorgers, en gemeenteleden konden een roos meenemen om aan een mantelzorger te geven.

Diaconale dag van de PKN
In november bezochten wij de landelijke Diaconale dag van de PKN in Gouda, een inspirerende dag
met diverse workshops en goede ontmoetingen met collega-diakenen uit het hele land.

Amnesty International
In december hebben wij deelgenomen aan de actie Write for Rights, de schrijfactie van Amnesty 
waarmee wij in actie komen voor mensen die onterecht vastzitten of worden bedreigd vanwege hun 
werk, mening of om wie ze zijn. We sturen brieven naar koningen, ministers en presidenten en 
vragen hun een einde te maken aan onrecht. Deze internationale actie levert elk jaar succes op. 
Activisten komen vrij, discriminatie stopt, daders worden berecht.

Kerst voor iedereen
In december organiseerde de gemeente Amersfoort de actie Kerst voor iedereen, waarvoor wij een 
dozijn adressen mochten aanleveren. Deze mensen werden verrast met een kerstpakket.

Jeugddiaconaat
De jongeren van Rond de 15 worden begeleid door Josien en Kasper. Als oud-diaken organiseert 
Josien regelmatig diaconale activiteiten voor deze groep. Zo werd dit jaar door de jongeren 



speculaas verkocht ten behoeve van het Hospice Dome. Jan Koevoet is aangetreden als 
jeugddiaken.

Collectes
De diaconie is verantwoordelijk voor het inzamelen van de collectes en het invullen van het 
collecterooster. Voor het grootste deel wordt het rooster bepaald door de PGA. Voor 4 
keuzecollectes per jaar draagt de diaconie een doel voor, dat aan de kerkenraad ter goedkeuring 
wordt voorgelegd. Dit jaar waren de keuzes van de Bergkerk:
– AZC De Gezelligheid (werk onder asielzoekers)
– Voedselfocus (voedselbank)
– Restauratie orgel
– Stichting Epafras (werk onder gevangenen)
– Taakgroep ouderen Bergkerk
– Heifer Nederland (hulp wereldwijd)
– Toon Hermanshuis (terminale zorg)
– Stichting Vrienden Philadelphia Zorg (gehandicaptenzorg)
– Herenigingsfonds
– Stichting De Hoop (werk onder verslaafden)
– Netwerk Sociale Gasten
– Stichting Steunfonds voor het werk van de Broeders van Taizé in Bangladesh (broeder Frank)

De opbrengst van de collectes gaat naar het Kerkelijk Bureau, dat de administratie centraal verzorgt 
en de ontvangen bedragen overmaakt naar de bestemde doelen.

ZWO project
Elke 2 jaar kiest de ZWO werkgroep van de PGA een project voor diaconaat wereldwijd. De 
afgelopen 2 jaar was dit het hospice in Azië. Hiervoor verschijnt enkele keren per jaar een 
nieuwsbrief om aandacht te vragen voor dit project en de hiervoor bestemde collectes.
De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

House of Joy
In september is het House of Joy gestart, samen met Stichting Gave en de diaconaal opbouwwerker 
(Jennie Harmelink). Dit is een plaats waar voor mensen uit het AZC diverse activiteiten worden 
georganiseerd. De taallessen vanuit de Bergkerk zijn naar deze locatie verplaatst en hebben hierdoor
een nieuwe impuls gekregen.
Een gemeentelid van de Bergkerk zit nu in stuurgroep.

Kerken in Zuid
Het overleg van de Kerken in Zuid en het wijkteam hebben wij dit jaar bijgewoond. Het is nog even
zoeken naar een vaste deelname en invulling van deze activiteit. Wij vinden dit van belang om kerk 
in de wijk te zijn.

Dit jaar bestond de diaconie uit:
Annelies Belgraver (voorzitter)
Gijs Peter Post (secretaris)
Sander Kole (penningmeester)
Jan Koevoet (jeugddiaken)
Wim Opstelten (diaken eredienst)

Er is nog steeds een vacature. We hebben met een paar mensen gesproken over evt diaken worden, 
maar tot nu toe zonder resultaat.
Wel wordt de diaconie ondersteund door een aantal diaconale medewerkers.


