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Armoede kan iedereen
overkomen

problemen aanlopen. Om deze mensen te
helpen is het beter om niet te wachten
totdat iemand een vraag durft te stellen.
Als kind en puber hadden we het thuis niet
Het kan belangrijk zijn om eerst het taboe
breed, mijn vader kwam door een autovan “het praten over je geld” te
ongeluk in een rolstoel terecht. Met drie
doorbreken! Dit kun je doen door er een
pubers thuis, een man die zijn beperkingen themaviering aan te wijden, maar er is ook
niet kon accepteren, was het voor mijn
een bruikbaar spel (gratis) verkrijgbaar,
moeder een goede reden om haar
voor een inhoudelijk gesprek tijdens het
regelmatig te horen zeggen: “Altijd maar dat kopje koffie na de dienst.
rottige geld, het is alleen zo jammer dat je
het nodig hebt” (en dan in het mooie
Achterhoeks dialect).

Na drie jaar revalideren vanuit een rolstoel
is mijn vader vroeg overleden op 36-jarige
leeftijd. Als jonge 'deerne' van 15 jaar werd
ik snel volwassen. Ik woonde in een dorp
waar iedereen je kende, maar waar weinig
openheid was en weinig mensen die mij
vroegen hoe het met mij en mijn zussen
ging.

“Taboedoorbrekers” is te bestellen bij
“Samen hart voor mensen”, een initiatief
Anno 2021 zijn er nog steeds bezorgde jonge van de landelijke organisatie
mantelzorgers en veel mensen die (al dan
Schuldhulpmaatje en de PKN.
niet door corona) in financiële zorgen zijn
gekomen. Is er nu iemand om hen heen die Wat ieder gemeentelid kan doen om
hen ziet worstelen, die hen een vraag durft geldzorgen bij iemand bespreekbaar te
te stellen, kan luisteren en tijd heeft? Met
maken:
diakenen spreek ik regelmatig over hun
• Let op non-verbale signalen • Win
taken en de mogelijkheden van
vertrouwen • Ga meerdere malen in
gemeenteleden. We hoeven immers geen
gesprek • Durf te vragen of iemand het
hulpverleners te zijn, maar het is zo nodig
financieel redt • Stel open vragen • Luister
dat we moed houden en onze medemens
met aandacht • Geef aan dat we er zijn om
lief hebben.
elkaar te helpen • Vertel wat je wel en niet
kunt bieden en hoe je bereikbaar bent •
Doorbreek het taboe
Zoek samen hulp via de diaconie of de
Ook in je eigen kerk, buurt of organisatie
diaconaal opbouwwerker.
zullen ongetwijfeld mensen zijn met de

nodige (financiële) zorgen, die tegen deze

Jennie Harmelink,
Diaconaal opbouwwerker PGA/PGHAN

Zorg dat je
geïnspireerd blijft
15 en 29 maart
Verdiepingstraining
Communicatie en Grenzen
stellen (van indebuurt033)
Tijd: Van 9:30-12:00 uur
In deze online training, die uit
twee bijeenkomsten bestaat, krijg
je handvatten om gesprekken
in goede banen te leiden, of het
nou om veelpraters of stille
mensen gaat. Je leert de grens te
herkennen tussen belangstelling
en nieuwsgierigheid én het
verschil tussen redden en helpen.
Meld je aan door een mail te
sturen naar
VA@indebuurt033.nl, vermeld
daarin je naam, je
vrijwilligersfunctie / organisatie,
je adres en telefoonnummer.

Schuldhulpmaatje voor
hulp bij geldzorgen

7 april
Inkomensvoorzieningen (door
Stadsdring 51)
In deze online training wordt
stilgestaan bij tal van financiële
regelingen, zowel landelijk als
lokaal. Onder andere met behulp
van het door Stadsring51
ontwikkelde instrument
GeldCheck51’ zie je in één
oogopslag welke mogelijkheden
er zijn. Opgave via de website:
www.stadsring51.nl/academie
(onder Kalender en dan kiezen
voor 7 april).

Blijf er niet te lang mee rondlopen. Hoe
eerder je aan de bel trekt, hoe beter. Maar
waar trek je aan de bel? Er zijn zoveel
instanties die hulp aanbieden.

Schuldhulpmaatje (SHM) Amersfoort is een
goede ingang om je te helpen. Zij staan
klaar met een groep vrijwilligers die bij je
thuis komen om je met je geldproblemen te
helpen. Na een intake gaan ze met je aan de
slag om eerst overzicht te krijgen.
Wat zijn je inkomsten, wat geef je uit en als
er schulden zijn: bij wie heb je schulden,
hoe hoog zijn die en lopen er al afspraken
over aflossing? Daarna kijk je samen met
hen hoe je weer grip kunt krijgen op je
financiën.
Jij blijft de regie houden. Zij zijn dus je
maatje en staan naast je, maar nemen het
dus niet van je over. Als de schulden
zodanig zijn dat je er binnen een periode
van 3 jaar zelf echt niet uit kan komen,
begeleiden ze je naar de juiste instantie. In
Amersfoort is dat Stadsring 51, die dat
namens de Gemeente doet. Zij werken met
veel instanties samen in Amersfoort, o.a. de
wijkteams, de Voedselbank en het
Geldloket.
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Vul
het aanmeldformulier op de website
www.shm-amersfoort.nl of bel
coördinator Pieter de Bekker 06 3800 0609.
Ze helpen graag!

Kinderen en diaconaat
Wie langs de Noordewierweg 131 fietst, ziet
mij (Jennie Harmelink) zitten in de nieuwe
ruimte aan de voorkant. Ik zit daar sinds een
paar dagen niet meer alleen, maar samen
met negen grote duiven. Ze zitten op het
pluche meubilair te wachten om uit te
vliegen.

Maak dus gauw even een afspraak met mij
voor het ophalen van een duif (90 cm.
hoog).
Op de website
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/
kom-in-actie/in-actie-met-kinderen vind
je verder diverse liederen, verhalen en
mogelijkheden.
Maar voor nog meer inspiratie nodig ik
jullie uit om met mij de PKN webinar te
volgen over Kids in Actie.
13 april 12.00 - 13.30 uur of 13 april 20.00 21.30 uur
14 april 12.00 - 13.30 uur of 14 april 20.00 21.30 uur
Opgave bij Annemarieke Voorsluijs:
a.voorsluijs@protestantsekerk.nl.

100 gratis
vakantieweken voor
gezinnen op
bijstandsniveau

Voor veel mensen in Nederland is op
vakantie gaan niet vanzelfsprekend door
gebrek aan geld. Om hen ook de
gelegenheid te geven een fijne vakantie te
Iedere kerk (diaken/leiding jeugdwerk) kan vieren, biedt “Het vakantiebureau” samen
een Rainbow (zo heet de duif) ophalen. Deze met RCN Vakantieparken 100 gratis
duiven kregen we omdat we twee jaar lang vakantieweken voor gezinnen op
een project van Kerk in Actie voor Syrische
bijstandsniveau. Vanaf heden start de
vluchtelingen hebben ondersteund.
aanmeldingsperiode voor deze gratis
‘diaconale gezinsvakanties’.
Zie www.protestantsekerk.nl

7 april
Van niet Pluis naar Signaleren
(door Samen Veilig Midden
Nederland)
Tijd: 9:30-11:30 uur
Wat doe je als je een niet pluis
gevoel hebt bij de mensen die jij
begeleidt of ondersteunt? Tijdens
deze online workshop wordt
gekeken naar waar dat niet pluis
gevoel vandaan komt. Wat heb je
gezien en gehoord? En hoe spelen
je eigen normen en waarden een
rol bij het proces van signaleren?
Aanmelden door een mail te
sturen naar
VA@indebuurt033.nl, vermeld
daarin: je naam, je
vrijwilligersfunctie en (indien van
toepassing) de organisatie
waarvoor je actief bent, je adres
en telefoonnummer.
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