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Protestantse Gemeente Bilthoven 
 

College van Diakenen  
 

Jaarverslag 2020  
 

 

Inleiding 
Het jaarverslag geeft een overzicht en toelichting van de activiteiten van het College van Diakenen in 2020. Met 
betrekking tot het financiële reilen en zeilen is door de administrateur een aparte jaarrekening opgesteld.  

De Diaconale taken volgens de kerkorde van de PKN 
Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd 
 

• de ambtelijke tegenwoordigheid in de diensten 

• de dienst aan de Tafel van de Heer 

• het mede voorbereiden van de voorbeden 

• het inzamelen en besteden van de liefdegaven 

• het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping 

• het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven 

• het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijke 
welzijn 

• het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het 
aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande 

• het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat 

• en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in (digitale) vergaderingen 

Samenstelling van het College incl. wijzigingen 
Het College van Diakenen is samengesteld uit de diakenen van de wijkgemeenten de Ark en Centrumkerk.  
Het moderamen van het College wordt gevormd door de beide voorzitters en de secretaris. 
 

Naam Wijk Functie, start of aftreden 

Erik-jan Booij  Centrumkerk afgetreden 2020 

Dick van Dijk De Ark Voorzitter  

Susanne Heeger Centrumkerk penningmeester, afgetreden 2020 

Hans Heijstek De Ark overleden 2020 

Erik Kappetijn Centrumkerk  

Mar Scheffelaar Centrumkerk Afgetreden 2020 

Tini van der Sluijs Centrumkerk Scriba CvD 

Dirk Verburg Centrumkerk Vice-voorzitter 

Nico van Wiggen De Ark  

John van Zijl Centrumkerk afgetreden 2020 

Mariette Venema Centrumkerk aangetreden dec 2019 

Dick van Essen De Ark aangetreden midden 2020 

Anette Houwen Centrumkerk aangetreden najaar 2020 

Han van Schoonhoven Centrumkerk aangetreden najaar 2020 

 
Het college werd op financieel gebied zeer deskundig bijgestaan door de administrateur: André Kronenburg. Hij 
maakt zelf geen deel uit van het college. 
 
Dirk Verburg heeft aangegeven begin 2021 te stoppen als diaken en als voorzitter diaconie Centrumkerk, zijn 
beoogde opvolger is Erik Kappetijn. 
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Overzicht van commissies en specifieke leden College van 
Diakenen in 2020 

 

WOD Nico van Wiggen 

ZWO Centrumkerk Erik Kappetijn 

Zendingscommissie de Ark Dick van Essen 

Administrateur André Kronenburg 

Kerkomroep André Kronenburg 

Autodienst Centrumkerk John van Zijl 

 
De regionale werkgroep Kerken van Amnesty International is in de loop van 2020 opgehouden te bestaan. Ook 
de verkoopacties in de kerk zijn daardoor beëindigd. Er wordt nog wel jaarlijks gecollecteerd voor de campagnes 
van de landelijke Amnesty International. 
 
De Werkgroep Oecumenisch Diaconaat (WOD) is een werkgroep van de Raad van Kerken van De Bilt, 
Bilthoven en Den Dolder en ontvangt financiële steun van de lid-kerken. Op deze manier wordt gezamenlijk 
sociale en financiële hulp gegeven aan buitenkerkelijken die een complexe of intensieve hulpvraag hebben. Om 
het werk van de WOD en de afzonderlijke diaconieën op elkaar af te stemmen is het Protocol individuele 
(financiële) hulpverlening opgesteld. Dit protocol biedt de diaken een handvat bij hulpvragen. Hierin staat ook 
aangegeven wanneer er contact opgenomen moet worden met de WOD.  
In 2020 is de traditionele kerstpakkettenactie weer ingevuld. Gezinnen en alleenstaanden in moeilijke situaties 
hebben een winkelpasje ontvangen waarmee ze boodschappen konden doen. Op deze manier kunnen de 
mensen zelf bepalen waarvoor zij dit bedrag willen besteden. Deze actie is gevoerd in samenwerking met de 
diaconieën en met lokale maatschappelijke instanties zoals de Voedselbank, Vluchtelingenwerk, stichting Mens 
De Bilt en Vitras. 
 
De werkgroepen Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) van de Centrumkerk en 
de Zendingscommissie van de Ark, werken waar mogelijk samen. Er is een vaste vertegenwoordiger van de 
Zendingscommissie in de ZWO aanwezig en omgekeerd. 
Bij de zendingscommissie van De Ark werkt men met taakgroepen Zending en Evangelisatie. Men ondersteunt 
ook de Alfacursus met een groep, er is een vakantiebijbelwerkgroep en een thuisfrontcommissie voor de 
ondersteuning van een zendingsechtpaar. In november is de Zendingserfgoedkalender in de Centrumkerk ter 
verkoop aangeboden (online uiteraard)..  
Met enige regelmaat worden er ontmoetingsmaaltijden georganiseerd, door Corona ging dit in 2020 niet. 
De ZWO-groep kon door Corona het afgelopen jaar weinig activiteiten organiseren. In de 40-dagen-tijd werden de 
collectedoelen van het project van Kerk in Actie toegelicht in de diensten. De groep zorgde voor de verspreiding 
van de 40-dagen-boekjes van Kerk In Actie. De wereldmaaltijd in november en de sombere maaltijd voor Pasen 
moesten dit jaar helaas vervallen. Ook werd door de groep de Paaskaartenactie voor gevangenen gevoerd. De 
ZWO-groep zet zich ook in voor Fair Trade en stimuleert de kerken om het predicaat FairTrade kerk te behouden. 
De ZWO wordt financieel ondersteund door het College van Diakenen maar voert haar eigen beleid en 
verslaggeving. 
De vertegenwoordigende diakenen uit de Zendingscommissie en ZWO-groep rapporteren in het College van 
Diakenen en de Kerkenraad.  
 
De Diaconale hulpdienst bij de Ark wordt gecoördineerd door één van de diakenen. Bij de Centrumkerk rekenen 
we op de predikant, de pastorale medewerkers en ouderlingen voor het doorspelen van diaconale vragen. De 
diaconie houdt (anoniem) bij welke hulpvrager er zijn ontvangen en hoe die vragen/verzoeken zijn beantwoord. 
 
De autodienst voor de wijkgemeente Centrumkerk zorgt voor het vervoer van ouderen en gehandicapten naar de 
kerkdiensten en wordt gecoördineerd door John van Zijl, hij is inmiddels geen diaken meer. 
 
Elke diaken van de Centrumkerk is daarnaast ook nog ‘wijkdiaken’ in het pastoraal team van een van de 6 wijken 
van de Centrumkerkgemeente. 
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Diaconale activiteiten in 2020 
In dit overzicht zijn de activiteiten te vinden die met enige regelmaat gedaan worden door diakenen of die 
financieel ondersteund worden door de diaconie. Zowel binnen de eigen gemeente als daarbuiten. 

Activiteiten gericht op eigen gemeente 

Taak/activiteit Uitvoering door: 
Aansporen van gemeente tot diaconale verantwoordelijkheid. 
Activiteiten: de Diaconale Verantwoordelijkheid (DV)-actie in 2020. 

College van Diakenen, 
gemeenteleden  

Individuele hulpverlening. Werkgroep Oecumenisch 
Diaconaat (WOD) 

Communicatie diaconale onderwerpen in de Kerkenraad en AK, in het Kerkblad, het 
Gemeentenieuws, de internetsite van de PGB en de lokale of regionale media over 
wat de diaconie doet en wat gemeenteleden zelf kunnen doen. 

Diakenen, scriba 

40-dagen actie Kerk in Actie, informatie verstrekken over Werelddiaconaat, 
Oikocredit. Het zendingsbewustzijn stimuleren, ondersteunen zendingswerkers en 
promoten van de IZB (Inwendige Zendingsbond). 

ZWO-groep, 
Zendingscommissie,  
diakenen 

Verzorgen wekelijkse bloemengroet. Gemeenteleden 

Aansluiting Kerkomroep bij mensen die fysiek verhinderd zijn in de kerk te komen. André Kronenburg 

Inzamelingsactie oude mobieltjes, telefoonkaarten, inktcartridges, postzegels en 
prentbriefkaarten. 

ZWO-groep, 
Zendingscommissie 

Activiteiten gericht op eigen woonplaats  

Taak/activiteit Uitvoering door: 
Individuele hulpvragen opvangen en verwijzen van niet-kerkelijke inwoners van De 
Bilt, waarbij een financiële ondersteuning altijd noodhulp is (zie ook Oecumenische 
Hulpfonds WOD). 

WOD 

Kerstattentie voor minder bedeelden in de gemeente De Bilt (WOD-activiteit). WOD 

Missionaire activiteiten stimuleren. Evangelisatie: plaatselijke activiteiten zoals de 
bijbelvakantieclub. De actie vakantietas heeft in de zomer plaatsgevonden. 

ZWO en 
Zendingscommissie De Ark 

Contacten met de gemeente m.b.t. WMO. WOD 

Besloten is om gedurende een langere periode één doel te steunen van Kerk in Actie 
nl. Stichting de Vrolijkheid welke met name kinderen in AZC’s ondersteunt. 
Door Corona is van dit ‘actiejaar’ niets terecht gekomen. De stichting heeft inmiddels 
van de diaconie als compensatie een gift ontvangen. 

Diaconie samen met de 
gemeente  

Activiteiten gericht op eigen regio/land 

Taak/activiteit Uitvoering door: 
Selecteren en promoten van doelen het project Diaconale Verantwoordelijkheid 
binnen de gemeente; doorgaans drie projecten: wereldwijd,  landelijk, en  regionaal/ 
plaatselijk. 

Alle diakenen; de voorzitter 
introduceert de projecten 
schriftelijk bij de gemeente 

Bloemen voor de kerkdiensten in het Detentiecentrum Zeist (uitgeprocedeerde 
vluchtelingen) 1 keer per jaar.  

Lummy Blömer  

Activiteiten gericht op de rest van de wereld 

Taak/activiteit Uitvoering door: 
Ondersteuning Amnesty International waaronder verkoop van kaarten, (schrijf)acties, 
e.d. Dit werd in 2020 beëindigd. 

via John van Zijl 

 

Veel activiteiten moesten in 2020 noodgedwongen stoppen of werden digitaal gehouden. Slechts tussen juni en 
november kon op beperkte schaal fysiek samengekomen worden. 
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Collectedoelen en DV-actie 
Uit de algemene collectes voor de diaconie worden wereldwijd projecten ondersteund, maar ook kunnen we uit de 
opbrengst van deze collectes de hulpvragen van gemeenteleden honoreren. Bij individuele hulp gaat het meestal 
om kleine bedragen of leningen waar mogelijk, soms leveren we een bijdrage in materiele zin. Het is altijd 
incidentele hulp en bovendien alleen in het geval dat er geen andere hulpverlener beschikbaar is.  
 
Jaarlijks wordt een overzicht van projecten gemaakt om deze zoveel mogelijk te spreiden over de diverse 
belangengroepen. Regionale en landelijke aanvragen sturen we door naar het regionale en landelijke bureau 
(Dienstencentrum PKN).  
 
Kerk in Actie ondersteunt de PKN in het coördineren van projecten, waarvoor jaarlijks een aantal doelen op het 
collecterooster wordt gezet op het terrein van werelddiaconaat, zending, missionaire activiteiten in Nederland en 
daarbuiten.  
In de 40-dagen tijd is in de wijk Centrumkerk elke zondag gecollecteerd voor het betreffende 40-dagen project 
van Kerk in Actie. Deze projecten worden ondersteund door een filmpje in de dienst en zo mogelijk ook posters 
en folders. Doorgaans is de verdeling van de actiedoelen 1/3 nationaal, 2/3 internationaal. Naast deze specifieke 
doelen vraagt Kerk in Actie ook steun van de kerken bij grote rampen zoals bijv. voor Syrië.  
De diaconale collecte kan ook een bestemming hebben buiten de Kerk in Actie projecten. De Ark bestemt haar 
collectes voor andere doeleinden maar waar mogelijk proberen we de collectes qua karakter op elkaar af te 
stemmen.  
 
Naast de collectes houden we jaarlijks de Diaconale Verantwoordelijkheid actie (DV-actie). Deze actie is een 
vraag aan de gemeente om een jaarlijkse bijdrage aan drie diaconale projecten. Eén lokaal / regionaal, één 
landelijk en één wereldwijd project. Deze projecten worden door een brief van de diaconievoorzitters met een 
aanbeveling en een publicatie in het kerkblad onder de aandacht van de gemeente gebracht. In 2020 zijn er 
gezien de bijzondere omstandigheden slechts 2 projecten geselecteerd: 

• Wereldwijd:  Hulpverlening aan vluchtelingenkinderen in de kampen op Lesbos. 

• Landelijk:   ---- 

• Regionaal:  Voedselbank De Bilt / Bilthoven. 
 

De DV actie in 2020 bracht  € 9,160,-- op, flink meer dan in 2019. 

Bijzondere collectes in 2020 
De reguliere collectes zijn vermeld in het collecterooster. 
In verband met de Coronapandemie is er vanaf februari t/m december niet meer fysiek in de kerk gecollecteerd. 
Gemeenteleden wordt gevraagd hun giften periodiek over te maken op de bankrekening van de diaconie, 
respectievelijk van de kerkrentmeesters. Dit bekend een andere manier van werken. Niet meer is vast te stellen 
voor welk doel men geeft, omdat de meeste gemeenteleden slechts 1x in de paar weken een bedrag storten. De 
voorzitter van de diaconie bepaald periodiek in overleg met het college, hoe de ontvangen gelden worden 
verdeeld over de collectedoelen. Noodhulpcollectes kunnen op een hoger bedrag rekenen. 
In 2020 is extra gecollecteerd voor de Voedselbank door het stijgende aantal gebruikers daarvan tijdens de 
Coronacrisis, en voor noodhulp aan Beiroet in Libanon, vanwege de verwoestende ontploffing aldaar. 
 
 
 
 
 
Verslag opgesteld maart 2021, 
Erik Kappetijn (voorzitter), Tini van der Sluijs (scriba-secretaris), Dick van Dijk (voorzitter De Ark).  


