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AANDACHT VOOR GERECHTIGHEID 

Deze nieuwsbrief is bestemd voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden om hen 
te betrekken bij het diaconale werk van de Protestantse Gemeente Amersfoort. In dit 
nummer veel aandacht voor armoede en sociaal isolement. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Armoede in Nederland 

onderzoek (2009) naar financiële hulpverlening door diaconieën  
Een van de meest opvallende ontwikkelingen ten opzichte van het vorige onderzoek is de 
forse toename van het aantal mensen dat aanklopt bij de diaconie. De zorg- en 
beschermingstaak van de overheid schiet tekort. Ds. Peter Verhoeff, preses van de synode 
van de Protestantse Kerk in Nederland, zei bij de presentatie van het onderzoek: ‘Het is een 
kwestie van fatsoen dat de overheid verantwoordelijkheid draagt voor wie dat zelf niet kan. 
Gerechtigheid is recht, en daar hoort in een beschaafde samenleving de overheid zorg voor 
te dragen. Waar mensen vallen, daar dienen zij opgevangen te worden. En het net dat 
daarvoor nodig is, dient te worden opgehouden door de overheid. Pas wanneer die zorg 
tekort schiet, wanneer het recht niet functioneert, of wanneer er meer nodig is dan recht 
doen, pas dan komt de kerk in beeld.’ 
Het aantal aanvragen bij diaconieën is tussen 2007 en 2009 verdubbeld: van ruim 7.000 
naar bijna 16.000. Dit beeld zien we nog niet terug in Amersfoort. De diaconie besteedde in 
2009 ruim € 17.000 aan individuele hulpverlening (giften en leningen). Er is wel een stijgende 
lijn te zien. Het totale bedrag dat Nederlandse kerken aan individuele hulp besteedden in 
2009 is ruim 12 miljoen euro. Het gaat vooral om alleenstaande ouders en mensen zonder 
betaald werk. Andere veel voorkomende groepen zijn ouderen, asielzoekers en mensen met 
psychische beperkingen.  
De diaconieën maken zich zorgen over de plannen van de gemeente Amersfoort om te 
bezuinigen op het armoedebeleid. Omdat de gemeente ouders met kinderen zoveel mogelijk 
wil ontzien, zullen ouderen met alleen AOW of een klein pensioen het meest gaan merken 
van de bezuinigingen. Aan gemeenteleden wordt gevraagd signalen van mensen die dreigen 
op of onder het bestaansminimum te raken door te geven aan de diaconie.  
 

Individuele hulp – wat kan de diaconie, wat kunt u betekenen? 
De diaconie vraagt elk jaar om adressen voor de acties Vakantiegeld Delen, kerstpakketten 
en voor de Thomas Scheltus Stichting (doelgroep: alleenstaande dames van 45 jaar en 
ouder met of zonder kinderen die van een minimum moeten leven). Gemeenteleden kunnen 
mensen voordragen, maar men kan ook zichzelf opgeven voor deze acties. Andere vormen 
van hulp van de diaconie zijn: verwijsbriefjes geven voor Voedselbank, Kledingbank en 
Speelgoedbank; assistentie bij het invullen van formulieren en wijzen op regelingen die het 
inkomen aanvullen. Er is ook oog voor mantelzorgers die overbelast dreigen te raken. De 
diaken luistert naar hun verhalen, kent misschien iemand die tijdelijk kan bijspringen of 
verwijst door naar het Steunpunt Mantelzorg en gaat desgewenst mee. Ten slotte kunnen 
mensen met financiële problemen een beroep doen op de diaconie. De diakenen gaan dan 
op huisbezoek om samen te kijken welke hulp nodig is. Soms kan de diaconie een lening 
geven, bijvoorbeeld voor wie in afwachting is van een uitkering of in een echtscheiding zit.   
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SchuldHulpMaatje 
Er is een nieuw project gestart om mensen te ondersteunen die financieel dreigen vast te 
lopen en ondersteuning willen om het tij te keren. Bijvoorbeeld door hulp om de administratie 
op orde te brengen of assistentie tijdens en na een traject van schuldhulpverlening. Hans 
van Dijk, diaken en coördinator van het diaconale project SchuldHulpMaatje in Amersfoort 
zegt erover: ‘Ik vind dit heel mooi werk. Samenwerken, organiseren, mijn enthousiasme 
overbrengen op anderen. Er hebben zich 36 enthousiaste en bewogen mensen opgegeven 
voor het maatjesproject. Vooral het samen optrekken met iemand in een moeilijke periode 
spreekt de vrijwilligers aan. Zij volgen een training waarin ze kennis krijgen van geldzaken en 
schuldenproblematiek, maar ook inzicht in de psychologische aspecten rondom schulden.’ 
SchuldHulpMaatje werkt samen met Stadsring51, de professionele schuldhulpverlening in 
Amersfoort. Informatie: tel. 4807651, hansvdijk@gmail.com 
     

Vakantiegeld Delen 
Diaconieën en de Werkgroep Overwaarde verzamelen adressen van mensen die voor de 
actie in aanmerking komen. Vorig jaar waren het er 100, waarvan er 85 werden 
gehonoreerd. Het gaat om mensen die zelf niet het geld hebben om er eens uit te gaan, 
maar dat wel graag willen. Ter ondersteuning van de actie op de zondagen 15 en 22 mei 
wordt een vakantiekaart verspreid. De actie heeft niet alleen als doel geld in te zamelen, 
maar ook armoede onder de aandacht te brengen. In ons land bestaat een hardnekkige kern 
van armen. Het gaat om ruwweg 8% van de bevolking: bijna 550.000 huishoudens 
waarbinnen honderdduizenden kinderen en jongeren leven. In Amersfoort zijn er ongeveer 
6.500 minima. Ongeveer 3000 personen ontvangen een bijstandsuitkering.  
 

Project aanpak sociaal isolement in Amersfoort 
We noemen mensen sociaal geïsoleerd als zij niet beschikken over een persoonlijk netwerk 
van mensen die hen kunnen ondersteunen bij tegenslagen of problemen. Zij hebben soms 
alleen contact met een professional. Sociaal isolement kan het gevolg zijn van het verlies 
van een dierbare, echtscheiding, gezondheidsproblemen, geringe financiële middelen etc. 
Sociaal isolement kan ook te maken hebben met het feit dat iemand over gebrekkige sociale 
competenties beschikt. Het project richt zich primair op mensen vanaf 55 jaar in de wijken 
Randenbroek-Schuilenburg, Liendert-Rustenburg en Soesterkwartier. In het project werken 
professionele instellingen samen met vrijwilligersorganisaties waaronder de kerken. De 
bedoeling is de vrijwillige inzet bij de aanpak van sociaal isolement te vergroten en te komen 
tot een goede afstemming tussen professionele en vrijwillige hulp en ondersteuning. De 
diaconieën zijn via de buurtnetwerken bij het project betrokken. De diaconaal opbouwwerker 
participeert in de wijkoverstijgende projectgroep. 
 

Diaconale Dag 14 mei 
Wilt u ook meedoen aan een diaconale activiteit of project? Dat kan op zaterdag 14 mei als 
in 16 kerken de Diaconale Dag wordt gehouden. Met en voor wijkbewoners, ouderen, 
mensen met een fysieke beperking e.a. worden gezellige en nuttige activiteiten gedaan. 
Klussen in huis of tuin, een attentie bezorgen, samen boodschappen doen, een wens van 
een mantelzorger in vervulling laten gaan. Uw wijkdiaconie vertelt er graag meer over. 
 
 

Dromen en ontdekken 
 

God, 
Help ons zo nu en dan even stil te staan, 

zoals nu. 
Om na te denken over onszelf en de wereld. 

Geef dat we dan dromen 
over hoe het kan zijn. 

Dan ontdekken we ook 
wat er nog moet veranderen. 
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