
Over de Diaconale Najaarscollecte

Help je mee het werk onder dak- en thuislozen en kinderen uit eenoudergezinnen mogelijk 
te maken? Daarmee kun je je steentje bijdragen aan het omzien naar kwetsbare groepen 
in Amersfoort. Het Straatpastoraat en Het Burgerweeshuis zijn belangrijke partners in het 
diaconale werk.

Op zondag 8 oktober 2017 wordt in de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente 
Amersfoort gecollecteerd voor deze twee doelen. Je kunt je bijdrage overmaken op NL20 
INGB 0000 1396 31 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort, onder vermelding 
van: diaconale najaarscollecte.

Vorig jaar was de opbrengst 25.824 euro voor Stichting Dôme en Stichting Leergeld. De 
diaconie dankt jullie hartelijk daarvoor en rekent ook dit jaar weer op jullie steun!

www.pkn-amersfoort.nl/diaconie

Hoeveel?

Er is contact met ongeveer 180 dak- en thuislozen, waarvan 21 vrouwen. De groep heeft 
een flinke doorstroming.

Vrijwilligers

Els en Ingrid hebben eerder stage gelopen bij Bernadette en haar vervangen toen zij vorig 
jaar haar tweede kindje kreeg. Omdat er genoeg te doen is zijn ze gebleven. Het is ook erg 
waardevol om ervaringen te delen en elkaar te steunen.

Zin op Maandag

Het Straatpastoraat is dit jaar begonnen om samen iets extra’s te doen. Bijvoorbeeld naar 
Museum Flehite, in de binnenstad wandelen en een keer muziek luisteren. Het Kansfonds 
betaalt dit.

Waarom is uw geld nodig?

Het Straatpastoraat wordt vooral betaald door kerken in en om Amersfoort. Dat aantal 
groeit, maar nog niet genoeg. De pastor en vrijwilligers kunnen daardoor minder doen 
dan ze graag zouden willen. Bernadette komt graag iets vertellen op een club, kring of 
vereniging. 

www.straatpastor.nl
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‘Een kind dat opgroeit in armoede wordt 
vaak gekleed door de kledingbank en 
de afdankertjes uit de omgeving. Hoe 
geweldig is het als er dan echt een nieuwe 
broek of een goede winterjas gekocht kan 
worden. Een keer trots zijn op die nieuwe 
schoenen. Wij weten dat kinderen daarvan 
gaan stralen en het helpt hen om hun eigen 
plekje in de klas en de omgeving te vinden.’ 

Weeshuis

Stichting Het Burgerweeshuis Amersfoort 
(BWHA) werd opgericht in 1550 door een 
gift van Catharina Soomers. Tot 1930 
was er in Amersfoort een daadwerkelijk 
weeshuis, gevestigd in de Mariënhof aan 
de Zuidsingel.

Steun aan kinderen in knelsituaties

Na de opheffing van het weeshuis, er waren 
geen kinderen voor wie het weeshuis de 
aangewezen plek was als alternatief, werd 
de stichting een hulpfonds. Van oudsher 
had BWHA een bescheiden kapitaal. Het 
geld werd aangewend om in de traditie 

van het oorspronkelijke weeshuis hulp te 
bieden aan kinderen tussen 3 en 18 jaar, 
ingeschreven in Amersfoort. Later heeft 
de rechter toestemming verleend om de 
toekenningscriteria te verbreden naar 
wezen en kinderen uit éénoudergezinnen.
Het Burgerweeshuis geeft financiële steun 
aan een kind wat sociaal emotioneel in de 
knel zit. Een kind wordt maximaal 5 jaar 
gesteund. In 2009 waren er 80 kinderen die 
steun kregen van BWHA. De laatste jaren is 
dat aantal gegroeid naar ruim 160 kinderen. 
De uitgaven aan ondersteuning zijn ca. 
€100.000,-

In de knel

Het aantal steunaanvragen is de 
laatste jaren explosief gestegen, deels 
door toename van de bekendheid bij 
intermediairs, deels doordat er steeds meer 
mensen financieel in de knel komen en ook 
de kinderen meenemen in die knelsituatie. 
Ook de tegenvallende beleggingsresultaten 
spelen een rol en daarom raakt Het 
Burgerweeshuis nu zelf in de problemen. 

Kleedgeld

Het Burgerweeshuis moet op de grootste 
kostenpost, het kleedgeld voor de kinderen, 
bezuinigen. Het bestuur vraagt daarom 
om een bijdrage uit de opbrengst van de 
Diaconale Najaarscollecte.

Doe je mee? Help Het Burgerweeshuis om 
het kleedgeld aan de kinderen te kunnen 
blijven geven.

www.burgerweeshuis-amersfoort.nl

Bernadette van Dijk is er speciaal voor 
mensen van de straat. Ze kennen haar 
langzamerhand goed, waardoor ze vaak 
echt een steun kan zijn. Negen jaar geleden 
is Bernadette met haar werk begonnen 
namens de kerken in Amersfoort. Juist toen 
begon de economische crisis en groeide 
het aantal dak- en thuislozen snel door. 
Dat kwam door schulden, psychiatrische 
problemen en verslaving. 

Gewoon aandacht

Niet alle straatmensen zitten op een pastor 
te wachten. Maar bijna iedereen kan wel 
wat aandacht en begrip gebruiken. Er is 
veel teleurstelling en eenzaamheid. En 
vaak wordt het toch een gesprek dat verder 
gaat dan de dagelijkse zorgen. Soms wordt 
het ook een groepsgesprek.

Rituelen

Samen soep eten, samen Kerst of Pasen 
vieren is van grote betekenis voor wie op 
straat leeft. Zo hoor je toch ergens bij. Als 
iemand overlijdt is de verslagenheid groot 
en vaak is de straatpastor betrokken bij de 
uitvaart. Ook bij veel andere gelegenheden 
drukken rituelen, gebaren, symbolen 
datgene uit waar woorden tekort schieten.

Je leven op orde

Het is moeilijk voor te stellen hoeveel orde 
er in je hoofd moet zijn voordat je weer 
zelfstandig kunt wonen. Soms zijn mensen 
het gewoon verleerd om te wonen, koken, 
voor zichzelf zorgen en verplichtingen na te 
komen. Begeleid wonen is vaak een eerste 
stap. De straatpastor kan dan net het 
verschil maken.

Het Burgerweeshuis
Kleedgeld voor kinderen

Straatpastoraat Amersfoort
Aantal dak- en thuislozen is gegroeid


