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De Koffiebus is een 10 meter lange, omgebouwde Amerikaanse kampeerbus. Vanaf 
september 2018 doet hij dienst als ontmoetingsplaats in verschillende wijken in
Amersfoort. Elke week staat de bus van 10 tot 17 uur op het Neptunusplein (dinsdag) en
het Euterpeplein (vrijdag) waar koffie, maar vooral aandacht wordt geschonken. En vanaf
juli 2020 staat de Koffiebus op de donderdagmarkt van Emiclaer. 
Harm Messink is kartrekker en coördinator van De Koffiebus. Harm: ‘De Koffiebus is een
plek waar je elkaar zonder verplichtingen kan treffen en waar je elkaar als buren leert kennen.
Een sociaal maatschappelijk accent wordt vorm gegeven doordat we de rol van sociale VVV op ons
nemen. Deze opzet wérkt! We schenken vanaf de start wekelijks  aan minimaal 50 bezoekers
'koffie en aandacht'. En er werken inmiddels meer dan 100 vrijwilligers.' De Koffiebus is
begonnen met een startsubsidie van Indebuurt033, die houdt binnenkort op. Daarom
vraagt De Koffiebus een bijdrage om het werk te kunnen continueren op de verschillende
plekken in onze stad. 

De Koffiebus Amersfoort
Wij schenken koffie & aandacht

www.dekoffiebus.org



Kwintes is een organisatie die onder andere zorg biedt aan jongeren in Amersfoort.
Deze jongeren hebben vaak psychosociale problemen en een dak-en thuisloos
verleden.
Zij hebben een klein of geen netwerk om op terug te  vallen en weinig inkomsten
waardoor ze  krap bij kas zitten. Het zou geweldig zijn als u met uw gift bij zou kunnen
dragen aan inrichtingskosten voor jongeren wonend op onze gemengd wonen
projecten op de Lichtpenweg en de Liendert. 

 ” Hier krijg ik weer het vertrouwen dat ik het best wel kan”

Daarnaast wordt in deze projecten geïnvesteerd met diverse activiteiten door Duitse
vrijwilligers om onze jongeren te betrekken bij de samenleving. De kosten voor deze
activiteiten kunnen helaas niet worden gehaald uit het zorgbudget, dat is
bedoeld om de jongeren goede zorg te bieden. 
Met uw bijdrage biedt u net dat beetje extra dat deze jongeren nodig hebben om weer
mee te kunnen doen in de samenleving. Uw bijdrage is van enorme waarde als
blijk van naastenliefde.

Kwintes Wonen en Begeleiden Amersfoort 
Nieuwe kansen voor jongeren

www.kwintes.nl



Diaconale najaarscollecte 2020 
een steuntje in de rug
Zondag 11 oktober wordt er gecollecteerd voor twee bijzondere doelen: 
De Koffiebus en het project bij Kwintes voor jongeren tussen 18-27 jaar. Deze
collecte wordt van harte aanbevolen door de diaconieën. Net als voorgaande
jaren hopen we op een mooie bijdrage. 
U kunt uw bijdrage storten op NL20 INGB 0000 1396 31 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Amersfoort onder vermelding van ‘Diaconale najaarscollecte’ of een
bijdrage overmaken via bijgaande acceptgiro.

 
Opbrengst Najaarscollecte 2019 
Vorig jaar hebben we met uw giften € 8.924 aan  Parentshouses Amersfoort en
€11.357 aan de Gehandicapten Sport Vereniging Amersfoort kunnen schenken,
waarvoor we u vriendelijk danken.

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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