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Voor contact: tel. (033) 4637795 / dowamersfoort@solcon.nl 

 
Deze nieuwsbrief is bestemd voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden om hen 
te betrekken bij het diaconale werk van de Protestantse Gemeente Amersfoort.  
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Signaleren – hoe doe je dat? 
Hoe kom je te weten dat gemeenteleden en wijkbewoners hulp of aandacht nodig 

hebben? En wat kun je dan doen?  
Een aantal voorbeelden: 

 
 Zichtbare schakel in de wijk 

Wijkgemeente De Brug is sinds 2007 vertegenwoordigd in het Buurtnetwerk 55+ in Randenbroek-
Schuilenburg. Daar ontmoeten beroepskrachten in zorg en welzijn, vrijwilligers en buurtbewoners 
elkaar. In de beginperiode hebben de deelnemers elkaar en elkaars mogelijkheden stevig verkend. 
Dat werpt nu vruchten af. In een uitstekende onderlinge sfeer komen gemakkelijk lastige situaties met 
cliënten (senioren) aan de orde. Het wederzijds respect is groot. Men leert van elkaar, signalen 
worden doorgegeven en ervaringen uitgewisseld. Met regelmaat wordt doorverwezen naar het Interval 
project van De Brug. Twee keer in de maand wordt daar op zondagmiddag de loper uitgerold om 
mensen, die vooral op zondag zich eenzaam voelen, een gezellige en ontspannen middag te bieden. 
De deelnemers  zorgen voor mond-tot-mond reclame in de wijk, zodat het aantal bezoekers toeneemt 
(Rita Eijkelenboom, diaken De Brug) 
 

 Heb je even voor mij? 
Een hulpdienst in het Soesterkwartier heeft als naam ‘Heb je even voor mij?’ Men komt er terecht door 
te bellen of door naar het spreekuur in de wijkwinkel te gaan. Coördinatoren Hanneke van den Hoek 
(Emmaüskerk) en Giny Wieringa (Henricusparochie) vertellen: ‘Als mensen onvoldoende financiële 
middelen hebben, geen of een klein sociaal netwerk, of lichamelijke klachten, dan kunnen ze bij onze 
hulpdienst terecht. Het gaat om korte klussen, zoals boodschappen doen, tuinieren, hond uitlaten, 
klein timmer- of elektrisch werk, computerproblemen oplossen. Vanaf juli 2011 hebben we 50 
hulpvragen gehad - 30 jonge en oudere vrijwilligers staan klaar om de mensen te helpen.’ Hanneke en 
Giny benadrukken dat het niet alleen om de klus gaat, maar ook om de contacten. Ze vragen aan de 
vrijwilligers goed om zich heen te kijken. ‘Tref je bij de hulpvrager een situatie aan waarover jij je 
zorgen maakt of zijn er zaken die opvallen, geef dit dan door aan de coördinatoren. Dan schakelen wij 
Buurtzorg in of maatschappelijk werk. ‘Heb je even voor mij?’ is een project voor en van de wijk, 
waarin wederkerigheid tot uitdrukking komt. De hulpvragers zijn blij dat ze geholpen worden en de 
vrijwilligers genieten van de klus en van het contact dat ze met de mensen hebben.’   
 

 Signaleren van armoede 
Samen met de r.k. Heilige Geestkerk heeft De Brug rond Dankdag 2011 actie gevoerd voor 
Voedselfocus Amersfoort. Vier afgeladen winkelwagens met producten konden worden bezorgd bij 
VFA. Op een gemeentedag in november was er in samenwerking met VFA een workshop over de 
Voedselbank. Behalve een aantal vrijwilligers, die zich nu inzetten voor VFA, hebben de actie en de 
workshop ook bijgedragen tot diaconale bewustwording van het armoedevraagstuk. (Rita Eijkelenboom)  

 
 De diaken als de ‘go between’ – de makelaar en verwijzer 

Diaconaat begint bij contact. En contact begint met het zien van mensen die te kampen hebben met 
‘sociaal-maatschappelijke nood’. Die nood is niet een statisch gegeven maar verandert voortdurend. 
Zo zien we bijvoorbeeld dat de overheid een effectief beleid voert ten aanzien van dakloosheid. We 
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treffen nog steeds wel daklozen die buiten slapen, maar ook velen die inloophuizen bezoeken, die 
kampen met psychiatrische klachten, verslavingsproblemen en vooral met eenzaamheid. Weliswaar 
onder dak maar toch thuisloos en misschien juist daardoor niet zo zichtbaar. Voor velen van hen wordt 
de aansluiting bij de ‘hoofdstroom’ van de samenleving een steeds groter probleem. 
Maar we zien ook veel vitaliteit en onderlinge steun. Krachten die te weinig worden aangeboord. 
Ongebruikte reserves bij mensen aan de rand van de samenleving maar ook burgers die iets willen 
doen. Uitgestoken handen, inzet en de wil om iets te betekenen voor de buurt, voor anderen. Er is, 
kortom, een groot ‘humanitair tegoed’ maar er zijn te weinig verbindingen en er is te weinig contact. 
Daarom worden ontmoeten en verbinden steeds belangrijker onderdelen in het diaconale werk. De 
diaken is de ‘go between’, de makelaar en de verwijzer. Diakenen moedigen mensen aan om hun 
netwerken te versterken en om zich buiten de eigen veilige groep te begeven. Ze bouwen bruggen 
tussen het (nog steeds) grote, maar ook ingewikkelde aanbod van zorg en hulpverlening en de 
mensen die daarvan afhankelijk zijn. Ze zoeken naar verbindingen tussen mensen die hulp vragen en 
die hulp willen bieden. Diakenen ‘investeren’ eigenlijk in vertrouwen – tegen een onbehaaglijke 
maatschappelijke stemming in die zich vertaalt in spanningen tussen allochtoon en autochtoon, 
moslims en niet-moslims, eigen en vreemd volk. Dat is waarom we nu diaken willen zijn. 
(Woord en Dienst nov. 2011, Paul van Oosten/Arend Driessen van de Protestantse Diaconie Amsterdam) 

 
Nieuwe Diaconale Wegwijzer  
Op zoek naar een hulpdienst? Een adres voor schuldhulpverlening, maatschappelijk werk of inloop en 
ontmoeting? De Diaconale Wegwijzer helpt u de weg te vinden in de ingewikkelde wereld van zorg en 
hulpverlening in Amersfoort. Downloaden via: www.pkn-amersfoort.nl (diaconie) of afhalen bij het  
kerkelijk bureau van de PGA, tel. 4610441, e-mail: protgemafoort@solcon.nl 
 

Pact Sam-Sam 
Meer en beter samenwerken: dat is het doel van Pact Sam-Sam. Diaconieën en organisaties als  
Kledingbank, Leergeld en het Burgerweeshuis gaan samenwerken om hulpvragers en hulpgevers snel 
bij elkaar te brengen. Jan Toering is kwartiermaker en gaat met vrijwilligersorganisaties en particuliere 
fondsen op het gebied van armoede in Amersfoort afspraken maken over het beleidsplan van Pact 
Sam-Sam, een gezamenlijke website, gezamenlijke scholing en meer samenwerking bij de intake.      
 
De herbergen van Amersfoort 
Voor een groep mensen zijn de diaconale inloophuizen en aandachtcentra een geschenk uit de 
hemel. ‘Ik kom hier vier keer per week’, vertelde één van de gasten. ‘Ik kom soms even, maar soms zit 
ik er ook de hele middag. Er zijn vriendelijke mensen die naar je verhaal luisteren. We praten met 
elkaar of ik ga even apart zitten als het te druk wordt.’ In inloophuizen kunnen kerkmensen contact 
leggen met mensen met een laag inkomen, mensen die het moeilijk vinden om hun plek te vinden in 
de samenleving, die last hebben van een psychische kwetsbaarheid, geen sociaal netwerk hebben, 
etc. De vrijwilligers van de inloophuizen vertellen graag over hun motivatie en inspiratie voor dit werk. 
Het signaleren van vragen en problemen bij de bezoekers begint met contact en ontmoeting. Met er 
zijn voor elkaar en met vertrouwen in elkaar. Maak eens kennis met de herbergen van Amersfoort! 
    
Vakantiegeld Delen - Gedeeld plezier is dubbel plezier 
Gemeenteleden signaleren dat mensen die het financieel moeilijk hebben er nodig eens even 
tussenuit moeten om op adem te komen van de dagelijkse zorgen. Zij hebben adressen voor steun 
aangedragen bij hun diaconie. Tot 30 juni kunt u een bijdrage overmaken op rekening 13.96.31 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort, onder vermelding van: Vakantiegeld Delen.  
 
SchuldHulpMaatje – diaconaal project in Amersfoort 
Getrainde vrijwilligers geven preventief hulp aan mensen die moeite hebben met hun administratie of 
bieden ondersteuning aan mensen die een traject van schuldhulp doorlopen. Ook geven ze nazorg als  
de schuldhulp is afgerond. Meer informatie via uw diaconie of Hans van Dijk: info@shm-amersfoort.nl 
 
 

Nieuw diaconaal jaarthema seizoen 2012 – 2013: Als meedoen niet lukt 
Hoe komen we vanuit het diaconaat en pastoraat mensen op het spoor die sociaal kwetsbaar zijn? 

Mensen die geen of weinig betekenisvolle contacten hebben en daardoor geen praktische of 
emotionele steun krijgen.  

Hoe herken je ze, waar moet je op letten? 
 Wat hebben we vanuit diaconaat en pastoraat sociaal kwetsbare en geïsoleerde mensen te bieden? 

 

http://www.pkn-amersfoort.nl/
mailto:protgemafoort@solcon.nl
mailto:info@shm-amersfoort.nl

