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Nieuwe flyer:  
Diaconie - een steuntje in de rug 
Omdat de diaconie nogal eens de vraag krijgt: 
‘Wat doen jullie eigenlijk en met welke vraag kan 
ik bij jullie terecht?’, hebben we een flyer 
gemaakt. Deze flyer is bedoeld voor 
organisaties in de stad waarmee we graag willen 
samenwerken. Ook nuttig voor gemeenteleden 
om een goed beeld te krijgen van diaconaat in 
Amersfoort. Het diaconale werk wordt niet alleen 
door diakenen gedaan, maar ook door diaconale 
medewerkers, schuldhulpmaatjes en vrijwilligers 
van inloophuizen. De flyer is digitaal 
beschikbaar (www.pkn-amersfoort.nl onder 
diaconie) maar u vindt hem ook in de hal van de 
kerk. Of vraag uw diakenen om een exemplaar. 

 
 
Diaconale Dag – Ik denk aan jou 
Op zaterdag 25 april wordt de Diaconale Dag 
gehouden van de gezamenlijke kerken in de 
stad en Hoogland/Amersfoort-Noord. Het thema 
is: ‘Ik denk aan jou’. De diaconieën organiseren 
een rozenactie met de bedoeling buurtgenoten 
met elkaar in contact te brengen. Bij 
supermarkten wordt mensen gevraagd of zij een 
roos willen brengen bij iemand die een steuntje 
in de rug kan gebruiken, zoals een mantelzorger 

of iemand die zijn baan is kwijtgeraakt. Of bij 
iemand die door hoge leeftijd niet zelfstandig 
meer naar buiten kan. Of bij een gezin dat het 
financieel moeilijk heeft. Of bij… Al deze 
mensen staan centraal op de Diaconale Dag. 
We denken aan hen, we geven om hen, we 
willen hen niet vergeten! De rozenactie kan een 
middel zijn om mensen te helpen de drempel 
over te komen en naar elkaar om te zien. Op de 
Diaconale Dag werken kerken van verschillende 
richtingen samen. Dick Westerveld heeft een 
mooie poster ontworpen om de dag onder de 
aandacht te brengen. Die kan worden 
opgehangen in de kerken. Wijkgemeente St.-
Joriskerk organiseert naast de rozenactie ook 
andere activiteiten,  zoals een gezellige middag 
met de bewoners van Verpleeghuis St. 
Elisabeth.  

 
Vakantiegeld Delen 
Alweer voor de 12e keer organiseren de 
diaconieën de actie Vakantiegeld Delen. Elk jaar 
zijn we verheugd en dankbaar dat de opbrengst 
weer hoger is dan het voorgaande jaar. Het geld 
wordt goed besteed aan mensen en gezinnen 
die financieel niet in staat zijn op vakantie of 
dagjes uit te gaan. De actiedagen zijn de 
zondagen 31 mei en 7 juni. De projectgroep 
zorgt weer voor een mooie vakantiekaart en een 
poster om op te hangen in de kerk. Het ontwerp 
is van Jan de Graaf. Ook hebben we een notitie 
gemaakt met ervaringsverhalen van ontvangers 
van Vakantiegeld Delen en liturgiesuggesties. 
Deelt u ook een klein gedeelte van uw 
vakantiegeld?  
‘Door goed kijken naar aanbiedingen van last-
minutes kon ik van het geld zelfs drie keer weg! 
Eerst drie dagen in een hotel in de Achterhoek, 
toen een week op de camping in Hardenberg 
met familie en in de herfst nog een weekend in 
een hotel in Helmond. Wat was dat genieten! 
Heerlijk om even weg te zijn van alle dagelijkse 
beslommeringen en druk van het UWV en 
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genieten van de prachtige plekjes in ons land.  
En op de camping even terug naar hoe het 
vroeger was toen we met het gezin daar 
kampeerden. Nu was de familie dubbel zo groot 
geworden. Maar wat was het gezellig om weer 
eens een week met elkaar op te trekken. Ik ben 
zo ontzettend dankbaar dat ik deze dingen 
mocht beleven met de giften van anderen. De 
gevers beseffen denk ik niet hoe blij en 
dankbaar ze de ontvangers maken via 
Vakantiegeld Delen. Het is ook best lastig om dit 
onder woorden te brengen. Soli Deo Gloria!’  
(Evaluatieformulier Vakantiegeld Delen 2014) 

 
Vragen over de Zorg 
Door de decentralisatie van de zorg is er veel 
veranderd in Amersfoort. In alle wijken zijn 
wijkteams gevormd om de zorg dichtbij, snel en 
met vaste contactpersonen te kunnen geven. 
Met welke vragen en zorgen kunt u zoal terecht 
bij de wijkteams? Een paar voorbeelden: ‘De 
ruzies tussen mij en mijn partner worden steeds 
erger’. ‘Ik denk dat mijn partner een verslaving 

heeft. Wat moet ik doen?’ ‘Ik voel mij niet veilig 
thuis.’ ‘Ik kan mijzelf niet redden, ik heb 
huishoudelijke hulp nodig.’  
Ook als u vragen of zorgen hebt over een ander 
kunt u contact zoeken met het wijkteam. In de 
wijkteams zitten professionals op het gebied van 
jeugdzorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, 
verslavingszorg en andere terreinen. Zij werken 
samen met scholen, consultatiebureaus, 
huisartsen, schuldhulpverlening en 
wijkverpleging. De wijkteams zijn bereikbaar 
elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Op de 
website www.amersfoort.nl/wijkteams vindt u de 
contactgegevens van het wijkteam bij u in de 
buurt. Als u hulp nodig hebt, kunt u ook bellen 
met de gemeente Amersfoort om het wijkteam in 
uw wijk te bereiken: tel. 14033. Natuurlijk kunt u 
ook terecht bij de vertrouwde gezichten in uw 
wijk, zoals de huisarts of het consultatiebureau. 

 
Vrijwilliger worden in de Zorg? 
Het project ‘Vrijwillige Ondersteuning Thuis’ van 
WELZIN richt zich op mensen die de huidige 
samenleving als complex of snel ervaren. Een 
vrijwilliger gaat wekelijks langs bij een 
deelnemer om bijvoorbeeld naar buiten te gaan 
of te helpen een formulier te begrijpen. Of men 
wil nieuwe mensen leren kennen, maar weet 
niet hoe dit aan te pakken. De vrijwilliger kan 
ook ouders ondersteunen door iets met de 
kinderen te gaan doen. Vrijwilligers worden 
ondersteund door professionals en krijgen een 
training van twee avonden (12 en 19 mei) 
voordat ze aan de slag gaan. Informatie: Lisette 
van der Heijden, maatschappelijk werkster bij 
WELZIN, tel. 06–43281769 of 033-4692469. 

Samen tegen Armoede 
De vrijwilligersorganisaties en particuliere 
fondsen in Amersfoort, waaronder de diaconie 
van de PGA, werken samen in Pact Sam Sam 
(www.pactsamsam.nl). Wij denken dat we 
daarmee hulpvragers sneller en beter kunnen 
doorverwijzen als we zelf geen hulp kunnen 
bieden. De organisaties van Pact Sam Sam 
willen graag samenwerken met professionele 
organisaties zoals Stadsring51 en de wijkteams. 
Via Pact Sam Sam kunnen vrijwilligers gratis 
trainingen bijwonen. De netwerkbijeenkomsten 
van Pact Sam Sam zijn een goede gelegenheid 
om elkaar beter te leren kennen en te 
verkennen hoe we kunnen samenwerken.  
Zo zijn op de netwerkbijeenkomst van 12 maart 
casussen besproken die waren ingebracht door 
de wijkteams. Zoals: Wat kan de diaconie 
betekenen voor werkende mensen die iets 
boven het sociaal minimum verdienen, maar 
moeite hebben het hoofd boven water te 
houden? Zij kunnen vaak geen beroep doen op 
de Voedsel- of Kledingbank, omdat ze net te 
veel verdienen en ze komen niet in aanmerking 
voor regelingen voor de minima zoals 
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. 
De diaconie kan deze mensen voordragen voor 
Vakantiegeld Delen en in noodgevallen kan er 
misschien eenmalig een financiële 
ondersteuning gegeven worden. Als er 
problemen zijn met de administratie of er zijn 
schulden, dan kan een gekwalificeerde 
vrijwilliger ingezet worden via SchuldHulpMaatje 
Amersfoort. www.schuldhulpmaatje.nl, 
info@shm-amersfoort.nl  

 
Op zoek ben ik naar een medemens 
 
Een medemens, een deler, een mede-deelmens 
 
Delen wil ik van mijn leven. 
Ik wil het laten gebeuren:  
een nieuwe wonderbare spijziging.  
Delen met mijn medemens. 
 
Ik deel uit aan jou, jij deelt mee aan mij.                             
We leveren ons uit aan elkaar  
en we houden ruimschoots over: 
wel twaalf manden vol. 
 
Genoeg voor jou en mij en meer.               
Genoeg voor ons allemaal en meer.               
Genoeg voor iedereen en meer.   
Genoeg.                        

Met elkaar kunnen wij het wonder opnieuw laten 
gebeuren. 
 

(Hilda Luken)  
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