
Over de Diaconale Najaarscollecte
Helpt u mee de zorg voor nabestaanden en de zorg voor jongeren mogelijk te houden? 
Op deze manier kunnen we blijven omzien naar kwetsbare jongeren en ouderen in een 
eenzame, verdrietige en verwarrende periode van het leven.

Op zondag 9 oktober wordt in de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Amersfoort 
gecollecteerd voor de in de folder genoemde doelen. Je kunt je bijdrage ook overmaken op 
NL20 INGB 0000 1396 31 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort, onder 
vermelding van: diaconale najaarscollecte.

Vorig jaar was de opbrengst € 24.030,84 voor Stichting Present en Stichting Timon. De 
diaconie dankt jullie daar hartelijk voor en rekent ook dit jaar weer op jullie steun!

www.pkn-amersfoort.nl

inanciële middelen thuis niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of 
verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op Leergeld indien zij bepaalde 
binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een 
aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

Leergeld Amersfoort helpen?
Leergeld Amersfoort wil jaarlijks 15% meer kinderen weer laten meedoen. Om deze 
ambitie te kunnen verwezenlijken is Leergeld voortdurend op zoek naar betrokken 
samenwerkingspartners vanuit verschillende geledingen van de Nederlandse samenleving: 
bedrijven, kerken, serviceclubs, particulieren, fondsen, etc.  
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In het hospice worden jaarlijks 90-100 
zieken verpleegd en verzorgd die nog enkele 
dagen, weken of maanden te leven hebben. 
De zorg aan de gasten en de opname in 
het hospice wordt voor een deel vergoed 
vanuit de ziektekostenverzekering; voor 
een ander deel is Dôme afhankelijk van 
giften en donaties, bijvoorbeeld voor het 
geven van nazorg en het organiseren van 
herdenkingsbijeenkomsten. 

De nazorg zorgt ervoor, dat de 
nabestaanden niet in een gat vallen van 
eenzaamheid, maar dat er iemand met 
liefde en geduld luistert naar hun verdriet 
en hun verhaal. Mensen hebben vaak 
behoefte om te praten over datgene wat 
ze met hun overleden geliefde hebben 
meegemaakt. Daarnaast gaat hun eigen 
leven verder zonder hem of haar en dat is 
voor velen een moeilijke periode en een 
zoektocht, die met ups en downs gaat. 
In deze jachtige tijd komen echter veel  
mensen aandacht tekort of hebben geen 
netwerk.

Stichting Dôme heeft de ervaring dat 
gerichte aandacht en een luisterend oor 
in deze fase enorm helpend zijn, juist 
ook wanneer de zieke in het hospice is 
overleden. Even terug in die vertrouwde 
omgeving en spreken met bekende 
medewerkers wordt dan vaak ervaren als 
een warme deken. In een aantal situaties is 
professionele rouw- en verliesbegeleiding 
noodzakelijk om het eigen leven weer op te 
kunnen pakken. Dit gebeurt altijd op eigen 
verzoek. De maatschappelijk werkende 
ontvangt dan de naasten in het hospice of 
bezoekt hen thuis.

De nazorg in Hospice Dôme bestaat uit:
• Telefonisch contact met een 

nabestaande  ongeveer 4 tot 6 weken 
na overlijden door de verpleegkundige 
die bij het overlijden aanwezig was

• Bezoek van nabestaande(n)  aan het 
hospice om nog even na te praten

• Rouw- en  verliesbegeleiding door de 
maatschappelijk werkende

Op dit moment leven in Amersfoort 
ongeveer 4.500 kinderen in gezinnen met 
zodanig lage inkomens, dat de eerste 
levensbehoeften niet vanzelfsprekend 
kunnen worden betaald. Deze kinderen 
groeien op in armoede. Voor hen bestaat 
er een risico van sociale uitsluiting, omdat 
ze om inanciële redenen niet kunnen 
deelnemen aan activiteiten op school en 
daar buiten. Geen iets voor naar school, 
geen schoolreisje… ze staan vaak letterlijk 
aan de zijlijn. 

De huidige bestaande voorzieningen van 
gemeenten en particuliere organisaties zijn 
niet toereikend om deze kinderen te helpen. 
Stichting Leergeld springt hierop in.

Het motto van Stichting Leergeld is: 
Alle kinderen mogen meedoen. Want nu 
meedoen is straks meetellen.

Hoe werkt Leergeld?
Ouders die een aanvraag bij Leergeld 
indienen, krijgen nooit zomaar geld. 
Leergeld hanteert een duidelijke werkwijze: 
de Leergeldformule. Gezinnen die Stichting 
Leergeld om hulp vragen, worden thuis 
bezocht door een goed opgeleide en goed 
geïnformeerde intermediair. Het criterium 
hierbij is altijd dat de hulp bijdraagt aan 
het voorkomen van sociale uitsluiting. 
Na afhandeling van de aanvragen die bij 
Stichting Leergeld binnenkomen, blijft 
het contact met de betreffende gezinnen 
doorgaans bestaan. Afhankelijk van de 
situatie varieert dit van een telefoontje tot 
een nieuw huisbezoek.

Kinderen van 4 – 18 jaar
Stichting Leergeld Amersfoort zet zich in 
voor schoolgaande kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 18 jaar die vanwege gebrek aan 

Stichting Dôme
Nazorg aan de nabestaanden

Stichting Leergeld Amersfoort
Alle kinderen mogen meedoen


