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Parentshouses Amersfoort
Rust en ruimte voor ouders en kinderen tijdens een scheiding
Voor kinderen met scheidende ouders moet nabijheid van beide ouders vanzelfsprekend
blijven. Dit geeft kinderen de noodzakelijke warmte, veiligheid en vertrouwen in een
periode van onrust en versterkt hun welzijn. Door het bieden van tijdelijke woonruimte
waarbij beide ouders in de buurt van hun kinderen kunnen wonen draag je bij aan het
welzijn van de kinderen in een scheidingsperiode.
 
Parentshouses maakt mogelijk dat een kind met scheidende ouders kan rekenen op
nabijheid van beide ouders, door één van de ouders een tijdelijke woonruimte aan te
bieden. Met de opbrengst van de najaarscollecte richt Parentshouses Amersfoort twee
nieuwe woningen in, samen en met hulp van de Kringloop Amersfoort/Leusden.
Daarnaast hopen zij een extra unit en douchegelegenheid te creëren in één van de
nieuwe Parentshouses.

www.parentshouses.nl/amersfoort



Gehandicapten Sportvereniging Amersfoort 
Gewoon aangepast sporten

De Gehandicapten Sport Vereniging Amersfoort (GSVA) biedt mensen met een
beperking de mogelijkheid te sporten, waarbij de keuze bestaat uit tafeltennis,
rolstoelhockey, rolstoelbasketbal en zwemmen. De vereniging biedt de sportfaciliteiten
aan in een sporthal en zwembad in Amersfoort.  De vereniging draait volledig op
vrijwilligers die zich wekelijks inzetten voor deze sporters.
Eén categorie van die vrijwilligers is een team van chauffeurs die bij toerbeurt met de
twee verenigingsbussen de sporters thuis ophalen en naar de sportaccommodatie
brengen om hen na de training weer terug te brengen naar huis. Zonder deze door de
vereniging aangeboden vervoersmogelijkheid zou deelname aan trainingen en
toernooien voor de sporters niet mogelijk zijn. 
 
Door de aanschaf van nieuwe rolstoelbussen is de vereniging weer in staat om jarenlang
op een verantwoorde manier de sporters te vervoeren. Voor het onderhoud van de
bussen is een onderhoudscontract afgesloten zodat goed vervoer voor de komende jaren
gegarandeerd is. Uw bijdrage maakt het mogelijk om het vervoer op een veilige en
verantwoorde wijze uit te kunnen voeren.

www.gsva.info



Diaconale najaarscollecte 2019 
een steuntje in de rug

Op zondag 13 oktober 2019 wordt in de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente
Amersfoort (PGA) gecollecteerd voor twee bijzondere doelen: Parentshouses Amersfoort
en de Gehandicapten Sportvereniging Amersfoort. Deze doelen zijn gekozen door het
College van Diakenen, dwz dat diakenen uit kerken van de PGA samen gekozen hebben
voor deze doelen. Deze collecte wordt u dus van harte aanbevolen door alle diakenen.
 
We hopen net als voorgaande jaren dat deze gezamenlijke collecte een mooi bedrag gaat
opleveren. Natuurlijk kun je behalve de collecte op 13 oktober nog een bijdrage
overmaken op NL20INGB0000139631 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort
onder vermelding van diaconale najaarscollecte.
 
Vorig jaar was de opbrengst €22.612. Deze is naar rato verdeeld over Woongroep
Amervoorde, TBS kliniek De Voorde en Meijerink Uitvaartzorg, waarvoor hartelijk dank.

De diaconie zet zich in zodat iedereen mee kan doen in de samenleving. Diakenen
luisteren naar het verhaal van mensen. Lid van de kerk of niet, dat maakt niet uit. Ze
signaleren problemen en denken mee over oplossingen of verwijzen door. Soms gaan
zij mee naar professionele hulpverlening. Of ze helpen bij het invullen van formulieren.
In noodgevallen geeft de diaconie tijdelijk financiële hulp of zoekt een oplossing voor
praktische problemen. In alle wijkkerken van de Protestantse Gemeente Amersfoort
zijn diakenen actief. Samen met anderen van de kerk zijn zij bereid hun naaste een
handje te helpen. 

www.pkn-amersfoort.nl/diaconie
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