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NIEUWSBRIEF – NR. 6 –  Maart 2018 

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

andere geïnteresseerden 

 

Stand van zaken vluchtelingen en statushouders in Amersfoort  
- Het aantal vluchtelingen naar Amersfoort is drastisch verminderd.  Wel blijft onverminderd 
behoefte aan woningen voor statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). 
- Aanvragen voor financiële steun voor gezinshereniging nemen toe. Die aanvragen worden 
behandeld  door de Stichting Voorzieningenfonds Vluchtelingen Eemland waarin kerken participeren 
(en de NVA, Centrum voor Integratie en Participatie in Amersfoort). Deze Stichting zal worden 
opgeheven en verder gaan als fonds, verbonden aan de NVA.  De Raad van Kerken zal hierbij nauw 
betrokken blijven. 
- Op 8 april is de 150e wake bij Detentiecentrum Zeist. Met muziek, zang (door een vluchtelingenkoor 
en de Koorgroep van ’t Zand) en onder meer een inleiding van Eduard Nazarsky, directeur Amnesty 
International . De Rozenoptocht begint om 16.15 uur, zie www.wakezeist.nl 
- 20 juni is het weer de internationale dag van de Vluchteling. 

 
Activiteiten werkgroep ‘Amersfoort geeft thuis’  
De Raad van Kerken Amersfoort participeert in deze werkgroep. In november is een brief gestuurd 
aan de Gemeenteraad dat veel vluchtelingen en statushouders ondanks alle inspanningen vaak op 
een afstand en achterstand blijven. Een deel raakt uit beeld, is getraumatiseerd. Het aantal taallessen 
is te weinig. De maatschappelijke begeleiding bereikt te weinig mensen. Er volgde een gesprek met 
de Gemeenteraad.  Zie ook  www.amersfoortgeeftthuis.nl 
 

 27 maart Paasgroet in het Asielzoekerscentrum      
Op 21 december deelden leden van de Taakgroep kerstbroden uit bij het AZC. 
Op 27 maart bieden wij een paasgroet en enkele lekkernijen aan om tot uitdrukking te brengen dat 
we de gezinnen in het AZC niet vergeten. Kinderen van de Fonteinkerk en Nieuwe Kerk hebben 
tekeningen gemaakt. 
 

Actie Vakantiegeld Delen 2018 
In 2018 organiseren de diaconieën van de PGA en Hoogland/Amersfoort-Noord voor de 15e keer de 
actie Vakantiegeld Delen. Een initiatief dat ook open staat voor andere kerken. 
PKN-kerken, Voedselbank, Kledingbank, Inloophuizen, de Wijkteams, Stichting Leergeld en 
Stadsring51 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 2017 een recordbedrag opgehaald van 
ruim € 52.000, waarmee 145 adressen konden worden gesteund.  
Voor meer informatie: Carla van der Laan, caatjevdl@hotmail.com of Gerrit Riks, 
gerrit.riks@gmail.com 
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Meer aanvragen Schuldhulpmaatje U 
In 2017 heeft SchuldHulpMaatje Amersfoort beduidend meer hulpvragen ontvangen; in totaal 93. 
Een kwart daarvan is jonger dan 25 jaar. Voor jongeren is er het online platform Moneyfit.nl  met 
informatie over werken, studeren, wonen, gamen, gokken en nog veel meer. Jongeren kunnen ook 
een beroep doen op SchuldHulpMaatje-Jong. Door de stijging van hulpvragen was het nodig om acht 
nieuwe maatjes aan te stellen. SchuldHulpMaatje is een kerkelijk initiatief waarvan iedere inwoner 
van Amersfoort gratis gebruik kan maken.  
Informatie: Pieter de Bekker, coördinator SchuldHulpMaatje Amersfoort, info@shm-amersfoort.nl    
06 - 15 06 85 22. Zie ook de website: www.shm-amersfoort.nl 

 
Netwerkbijeenkomsten Hoe maken wij onze kerken groen 
Diverse kerken nemen initiatieven in de richting van verduurzaming. In februari was er een 
netwerkbijeenkomst in De Inham, waarin kerken hun activiteiten en ervaringen uitwisselden. In april 
vindt een volgende bijeenkomst plaats.   
Voor meer informatie: Huib Klamer, secretaris@raadvankerkenamersfoort.nl  
 

Politiek Amersfoort  
Ook in het afgelopen jaar vonden gesprekken plaats met diverse politieke partijen in de 
gemeenteraad - GroenLinks, VVD, D66 - . Gespreksonderwerpen waren: het vraagstuk van de 
eenzaamheid, armoede  - en in dat verband speciaal de besteding van de extra gelden voor kinderen 
-  en integratie. 
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zal de Taakgroep  een brief sturen aan de nieuwe 
raadfracties waarin we samenwerking aanbieden. 
Ook zal aan de betrokken wethouders gevraagd worden om voortzetting van het bestaande overleg 
(het ‘Sociaal Platform’) met de Taakgroep.  

 
Indebuurt033 
Indebuurt033 krijgt vorm als coördinerende organisatie voor welzijnswerk. Buurtplannen zijn 
opgesteld. Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor burgerinitiatieven. Ook kerken kunnen daar 
een beroep op doen.  Zie www.indebuurt033.nl  
 

Wijkbijeenkomst De Koppel U 
De Taakgroep treft voorbereidingen voor het organiseren van een wijkbijeenkomst in de Koppel (die 
bestaat uit vier buurten: Jeruzalem-Jericho, de Meridiaan, Gildekwartier en Hooglandse weg Noord). 
Tussen de buurten is weinig samenhang. Doel van de bijeenkomst is om de cohesie te bevorderen.  

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  - Nynke van Beem - Rita Eijkelenboom - Ellen Hogema - Huib 
Klamer  
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