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NIEUWSBRIEF – NR. 4 – OKTOBER 2016 

van: Taakgroep Kerk en Samenleving 
voor: de kerken die zijn aangesloten bij de Raad van Kerken Amersfoort 

 
10 november Dag voor mantelzorgers     
In Amersfoort organiseert het Steunpunt Mantelzorg van Ravelijn op donderdag 10 november een 
gezellige middag met cabaret en een high tea. De middag is bedoeld voor iedereen die zorgt voor een 
naaste. Plaats: Nieuwe Erven, Heiligenbergerweg 114, aanvang 13.30 uur, toegang gratis.  
Meer informatie leest u op de website www.ravelijn.nl. Opgeven via 033-4613000.  
 

12 november Bergkerk Manifestatie  Welkom Hier Amersfoort     
12 november 10-17 u 2016, Bergkerk, Amersfoort. U hoort meer over initiatieven van kerken en 
andere maatschappelijke organisaties, zowel landelijk als uit Amersfoort zelf, om vluchtelingen te 
ondersteunen in het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Organisatie: Justice and Peace 
Nederland, in partnerschap met de landelijke Raad van Kerken en Amersfoort Geeft Thuis.  
Voor meer informatie zie www.welkomhier.nl en de bijlage. 
 

Stand van zaken vluchtelingen en statushouders in Amersfoort  
Het aantal vluchtelingen naar Amersfoort is dit jaar drastisch verminderd. Inmiddels zijn er aan de 
BW-laan naast het AZC kleine wooneenheden gebouwd. 
Ook zijn op het terrein van Zon & Schild huizen voor minderjarige asielzoekers ingericht.  
Aanvankelijk was er ook nog een plan voor een locatie bij station Schothorst (De Hoef) maar dit gaat 
naar verwachting niet door.  
Wel blijft onverminderd behoefte aan woningen voor statushouders (vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning). 
Ook financiële steun voor gezinshereniging blijft nodig (de kerken participeren in de Stichting 
Voorzieningenfonds Vluchtelingen Eemland).  
De Taakgroep volgt de ontwikkelingen nauwgezet. 

 
Activiteiten werkgroep rondom website ‘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 heeft het Amersfoorts Platform voor 
Levensbeschouwingen &  Religies samen met de Raad van Kerken Amersfoort, Gastgezin Amersfoort  
en Ravelijn de website ‘Amersfoort geeft thuis’ ontwikkeld. 
Zie www.amersfoortgeeftthuis.nl 
 

Uitdeling kerstbroden in het Asielzoekerscentrum      
Ook dit jaar zullen leden van de Taakgroep in december kerstbroden uitreiken aan gezinnen in het 
AZC. 
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26 september gesprek met wethouders (Sociaal Platform) 
 In het reguliere overleg met de wethouders Imming en Tigelaar heeft een delegatie van de Raad van 
Kerken Amersfoort zijn bezorgdheid uitgesproken over de stapeling van eigen bijdragen in de WMO 
en de toenemende financiële problemen van ouderen met een zorgindicatie. Wij hebben ook onze 
ervaringen overgebracht uit onze bijeenkomsten over Zorg in de Wijk, zie  hieronder. Verder is 
gesproken over de Sociale Basis Infrastructuur (SBI) en de plaats van de kerken daarin. 

 
Kennismakingsavonden kerken met zorgverleners in de wijk afgerond  
De Taakgroep Kerk en Samenleving organiseerde in alle wijken bijeenkomsten over de veranderingen 
in de zorg. Wijkteams, kerken, Informatie033 en anderen wisselden uit wat er in de wijk speelt, 
leerden elkaar kennen en hoorden waarvoor men bij elkaar terecht kan.  
Een verslag van de ervaringen kan worden opgevraagd bij Joke Koolhof  dowamersfoort@solcon.nl 
 

Wijkbijeenkomsten voor plannen welzijnswerk  
In de gemeente wordt de Sociale Basisinfrastructuur (SBI) opnieuw ingericht. De 
gemeente wil één coördinerende organisatie. Per wijk vonden wijkbijeenkomsten plaats 
om te overleggen over plannen voor het welzijnswerk in (buurten van) Amersfoort.   
Meer achtergrondinformatie vindt u op www.amersfoort.nl/indebuurt  
 
Schuldhulpmaatje heeft ruimte voor meer hulpvragers U 
Het team van schuldhulpmaatjes staat 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. 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, 06-
34612083. Zie ook de website: www.shm-amersfoort.nl 
 
Actie Vakantiegeld Delen 2016 was succes 
In 2016 werd voor de 13e keer de actie Vakantiegeld Delen georganiseerd. Een initiatief van de PKN-
kerken in de stad en in Amersfoort Noord, dat ook open staat voor andere kerken. 
PKN-kerken, Voedselbank, Kledingbank, Inloophuizen, en de Wijkteams 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 2016 een recordbedrag opgehaald van ruim € 49.000, waarmee 130 adressen 
konden worden gesteund (alle ‘voorgedragen adressen’). 
Voor meer informatie: Carla van der Laan, 033-4552422, caatjevdl@hotmail.com of Gerrit Riks, 033-
4657450, gjriks@vodafonevast.nl 
 

Vrijwilligers nodig voor kerkdiensten verpleeg- en revalidatiecentrum Birkhoven 
Om de kerkdiensten te laten doorgaan zijn per keer 5 vrijwilligers nodig om de bewoners (met hun 
rolstoel) van hun kamer op te halen, naar het kerkzaaltje te brengen, na afloop een kopje koffie te 
dringen en hen na afloop terug te brengen naar hun kamer. 
Informatie: Geertje Kalkman,  033-2572258, email: fam.kalkman@prijsHem.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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