NIEUWSBRIEF – NR. 3 – DECEMBER 2015
van: Taakgroep Kerk en Samenleving
voor: de kerken die zijn aangesloten bij de Raad van Kerken Amersfoort

22 december Uitdeling kerstbroden in het Asielzoekerscentrum
Ook dit jaar zullen leden van de Taakgroep kerstbroden uitreiken aan gezinnen in het AZC.

Actie Vakantiegeld Delen 2015 was succes; wordt vervolgd in 2016
In 2015 werd voor de 12e keer de actie Vakantiegeld Delen georganiseerd. Een initiatief van de PKNkerken in de stad en in Amersfoort Noord, dat ook open staat voor andere kerken.
PKN-kerken, Voedselbank, Kledingbank, Inloophuizen en de werkgroep Overwaarde hebben namen
en adressen doorgegeven van mensen die niet de financiële middelen hebben om op vakantie of een
dagje uit te gaan. Er werd in 2015 een recordbedrag opgehaald van ruim € 43.000, waarmee 116
adressen konden worden gesteund.
Door meer bekendheid en andere kerken erbij te betrekken kunnen komend jaar nog meer mensen
worden blij gemaakt met een gift.
Voor meer informatie: Carla van der Laan, 033-4552422, caatjevdl@hotmail.com of Gerrit Riks, 0334657450, gjriks@vodafonevast.nl

18 januari Randenbroek/Schuilenburg: kennismakingsavond kerken met zorgverleners in
de wijk
De Taakgroep Kerk en Samenleving organiseert in Amersfoort bijeenkomsten waar vrijwilligers en
professionals met elkaar in contact komen. Hiervoor worden mensen van het wijkteam, STIP, kerken
en andere vrijwilligers uitgenodigd. Om samen in de wijk aan de slag te kunnen gaan is het van
belang te weten wat er in de wijk speelt, elkaar te kennen en te weten waarvoor men bij elkaar
terecht kan.
In Randenbroek/Schuilenburg is op maandagavond 18 januari de eerstvolgende bijeenkomst
gepland. Vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee klaar in De Heilige Geest, Mozartweg 54. De
bijeenkomst begint om 20.00 uur. Opgeven graag via: dowamersfoort@solcon.nl
Zie voor een meer uitvoerig programma de bijlage.

17-19 juni Weekend in Amersfoort met activiteiten in kerken rond vluchtelingen
Bij alle actualiteit is het belangrijk om in de komende tijd het draagvlak voor de opvang van
vluchtelingen te blijven versterken, ontmoetingen te organiseren, vrijwilligers te interesseren.
De Taakgroep Kerk & Samenleving wil in het weekend van 17 tot 19 juni activiteiten organiseren
waarop de Raad van Kerken – en afzonderlijke kerken – speciaal aandacht geven aan vluchtelingen
en asielzoekers.
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Voor dit weekend is gekozen, omdat het 20 juni Wereldvluchtelingendag is.
De Taakgroep zal binnenkort een speciale projectgroep oprichten om dit verder vorm te geven. Ideeën
zijn welkom.

Nieuwe website in ontwikkeling ‘Amersfoort geeft thuis’
Veel mensen willen hulp bieden aan vluchtelingen en asielzoekers. Om het aanbod van vrijwilligers
goed af te stemmen op de vraag naar vrijwilligers ontwikkelen het Amersfoorts Platform voor
Levensbeschouwingen & Religies samen met de Raad van Kerken Amersfoort, Gastgezin Amersfoort
en de gemeente Amersfoort een website ‘Amersfoort geeft thuis’.

Reminder hulp aan mensen met een verblijfsvergunning: Voorzieningenfonds
Vluchtelingen Eemland; vraag naar woonruimte
Er is veel aandacht voor crisisnoodopvang van vluchtelingen. Maar aandacht is ook nodig voor
vluchtelingen met een verblijfstatus. Twee concrete punten zijn:
- Stichting Voorzieningenfonds Vluchtelingen Eemland. De Taakgroep zond op 9 november een
verzoek aan de diaconieën en caritas van de Amersfoortse kerken om een financiële bijdrage te
geven aan dit fonds. Dit fonds geeft concrete steun voor gezinsherenigingen, die in aantal zullen
toenemen.
- woonruimte voor mensen met een status. Er is dringend behoefte aan woonruimte voor mensen
met een verblijfsvergunning. De Taakgroep stuurde u een brief op 22 september met de vraag of uw
kerk gebouwen/woonruimte heeft of kent.

Schuldhulpmaatje heeft ruimte voor meer cliënten U
Het team van schuldhulpmaatjes is uitgebreid zodat weer meer hulpvragers een beroep kunnen
doen op SchuldHulpMaatje Amersfoort. Gekwalificeerde vrijwilligers staan klaar om mensen te
ondersteunen die moeite hebben met het op orde houden van de administratie of (beginnende)
schulden hebben. Zij geven ook nazorg als de schuldhulp is afgerond. Hulp en ondersteuning zijn
erop gericht dat de hulpvrager na verloop van tijd zelfstandig verder kan. De vrijwilligers krijgen een
training van drie dagen waarna ze als gecertificeerde maatjes aan de slag gaan.
SchuldHulpMaatje is een kerkelijk initiatief waarvan iedere inwoner van Amersfoort gratis gebruik
kan maken.
Informatie: Hans van Dijk, coördinator SchuldHulpMaatje Amersfoort, info@shm-amersfoort.nl, 0634612083. Zie ook de website die sinds 1 december in de lucht is: www.shm-amersfoort.nl

Reacties, vragen en meer informatie
Als u opmerkingen, aanvullingen of vragen over de onderwerpen in deze brief hebt, kunt u zich
wenden tot de Taakgroep Kerk en Samenleving van de Raad van Kerken Amersfoort:
Hetty van Berkum, voorzitter
Joke Koolhof, secretaris, mailadres: dowamersfoort@solcon.nl
Rita Eijkelenboom
Ellen Hogema
Huib Klamer
Carla van der Laan
Jos Smeels
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