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Zorg voor elkaar
De coronacrisis trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt opnieuw stil. Het
wordt moeilijker om hulp te krijgen als je
oud of hulpbehoevend bent, je baan bent
kwijtgeraakt of als je besmet bent. Kijkend
om ons heen kennen we allemaal wel
iemand die het in deze tijd extra moeilijk
heeft. Het is belangrijk om te weten bij wie
je moet zijn voor hulp. Regelmatig horen we
van mensen die nog steeds niet weten
waarvoor ze bij de kerken kunnen
aankloppen. De diakenen weten dat ze
gevraagd kunnen worden voor hulp en
bijstand bij financiële en praktische
problemen. Daarom is het zo fijn als
gemeenteleden diakenen helpen en mensen
in zorgen en problemen met hen in contact
willen brengen. Samen zorgen we ervoor
dat mensen geholpen kunnen worden. Zo
helpen we elkaar en delen we de zorg.

€ 149 leefgeld per maand. Zeven jaar is
onvoorstelbaar lang! Karin vertelde hoe ze
de drempel van schaamte overwon om
binnen te gaan bij de Voedselbank. Via de
Voedselbank leerde ze de diverse fondsen
en stichtingen kennen om de schoolbenodigdheden en sportverenigingen voor
de kinderen te betalen.

Matteüs 22:37-39:
Hij antwoordde: ,,Heb de Heer, uw God, lief
met heel uw hart en met heel uw ziel en met
heel uw verstand. Dat is het grootste en
eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk:
heb uw naaste lief als uzelf''.

In het verhaal van Karin hoorde ik dat we
geen probleemoplosser voor mensen
kunnen zijn, hoe graag we dit ook soms
zouden willen. Maar we kunnen veel doen
als we ten eerste mens met de ander
willen zijn en naar hen luisteren. En ja,
soms mogen we iets geven aan mensen
die het financieel moeilijk hebben. En op
die momenten is het belangrijk om er een
moment van te maken van echt contact.
Niet de rol van goede gever spelen, maar
gewoon jezelf zijn. Karin vertelde dat ze zo
graag altijd iets terug wil doen, maar dat
ze hiervoor vaak de kans niet kreeg.

Tijdens haar verhaal en in het gezamenlijk
gesprek met haar waren de aanwezigen
zeer aandachtig en betrokken bij haar
verhaal. Velen voelden zich na haar
vertrek machteloos en gefrustreerd. We
deelden onze gevoelens en gedachten.
Waarom is er zoveel verdeeldheid en
waarom moet het voor mensen als Karin
zo moeilijk worden om de weg naar de
eerste hulp te vinden?

Zorgen in tijden van armoede
Onlangs luisterde ik op een bijeenkomst in
de Inham naar het verhaal van Karin
(fictief). Karin is een jonge alleenstaande
moeder van een puber en een basisschoolkind. Al zeven jaar lang leefde zij, als gevolg
van een vechtscheiding, in armoede.
Dagelijks maakte haar hoofd overuren zowel
over de spanningen rondom een vechtJennie Harmelink,
scheiding als hoe zij moet rondkomen van
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Zorg dat je
geïnspireerd blijft
De Landelijke Diaconale Dag op
zaterdag 7 november
wordt een online evenement
boordevol inspiraties en om te
genieten. Sprekers, webinars,
muzikale optredens van o.a. Sela
en interactieve sessies. Het thema
van deze 125e Landelijke
Diaconale Dag is 'Samen leven
doe je niet alleen'. Sprekers als
Clara Sies, oprichtster van de
Voedselbank, komen aan het
woord en uitgezonden medewerker Wilbert van Saane
beantwoordt live vanuit Beiroet
vragen uit het land.
Diakenen, ZWO-commissies,
predikanten: iedereen met een
hart voor diaconaat kan meedoen
aan deze online dag en is van
harte welkom!
De Landelijke Diaconale Dag
online is op zaterdag 7 november
de hele dag live te volgen via
kerkinactie.nl/lddonline.
Het programma van de dag is
ingedeeld in verschillende
blokken, die je ook later nog
terug kunt kijken.

Zorgen voor mensen in
tijden van corona

Zorgen voor de
mantelzorger

In de Buurt033 wil graag alle inwoners
binnen de gemeente Amersfoort zo goed
mogelijk van informatie voorzien als het
gaat om zorgen rondom Corona. Zij kunnen
zich voorstellen dat er na de
persconferentie van dinsdag 12 oktober
vragen spelen rondom de nieuwe
maatregelen. Pharos heeft het overzichtelijk
op een rij gezet en wel in 13 verschillende
talen, dat is wel net zo handig voor als je
actief bent voor statushouders of
vluchtelingen. pharos.nl/coronavirus.

10 november: dag van de mantelzorg
Als u een langere periode voor iemand
anders zorgt dan bent u mantelzorger.
Dit kan een partner, ouder of kind, maar
ook een ander familielid, vriend, kennis
of buur zijn. Soms is de zorg intensief. In
de kerk-diensten, maar ook vanuit
Indebuurt033 en de gemeente
Amersfoort zijn er goede initiatieven om
alle mantelzorgers een steuntje in de rug
geven!

De Mantelzorgpas Amersfoort is
een tegoed van €150, waarmee mensen
Er is op de website van In de Buurt033 een
gebruik kunnen maken van de diensten
pagina gemaakt met diverse initiatieven
van Leef3.nu in Amersfoort. Denk hierbij
om elkaar te helpen in tijden van het
aan een maaltijdservice of wasservice
coronavirus:
indebuurt033.nl/overzichtactiviteiten/ini aan huis, zorg- en welzijnshulpmiddelen
voor prettig wonen, een boeken- of
tiatieven-hulpaanbod-rondom-corona
tijdschriftenbon, bloemen of praktische
hulp. Op leef3.nu/mantelzorgpas staat
Na het klikken op de download button
een overzicht van de diensten waarvoor
verschijnt het overzicht . Dit document
je de Mantelzorgpas kunt gebruiken. Je
wordt regelmatig ge-update. Mist u iets of
leest hier precies hoe de pas werkt.
wilt u een initiatief toevoegen aan het
overzicht? Mail dan naar
collectieveactiviteiten@indebuurt033.nl. Dagje gratis uit voor mantelzorgers.
Op 6 of 7 november kunnen mantelzorgers gratis genieten van Dierenpark
Amersfoort.
Entree dierenpark van 10.00 –17.00 uur.
Locatie: Barchman Wuytierslaan 224,
Amersfoort (gratis parkeren)
Entree: Gratis voor mantelzorger met
introducé
Aanmelden: Vóór woensdag 28 oktober
via:
https://forms.gle/Bc9RKz3NTWMCR1be7.
Vragen? Stuur een e-mail naar
Platform #Nietalleen biedt in de komende mantelzorgers@indebuurt033.nl
onzekere tijd hulp aan iedereen die dat
nodig heeft. Hulp nodig? Je bent
#nietalleen. Op dit moment zijn de volgende
organisaties aangesloten bij #nietalleen (de Op 20 november is Sirkelslag KIDS! Een
laagdrempelig spelprogramma rond een
lijst groeit): verschillende kerkgenootschappen waaronder de Rooms-Katholieke bijbelverhaal en gekoppeld aan een
diaconaal collecte doel. Dit jaar volgen
Kerk en de Protestantse Kerk, CGK, GKV,
we de apostel Paulus tijdens zijn rondNGK, EO, Stichting Present, Stichting HIP,
reis om het goede verhaal van Jezus en
Navigators, Kerk in Actie. Daarmee is een
God te delen. Aan dit thema is het
landelijk dekkend netwerk beschikbaar.
diaconale project 'Geef licht aan
De telefoonlijn van #Nietalleen is al die tijd vluchtelingenkinderen in Griekenland'
open gebleven. Nu we weer onzekere tijden van Kerk in Actie gekoppeld.

Het sociale
rendement van het
vakantiegeld
De actie Vakantiegeld Delen werd
voor de 17e keer georganiseerd.
Een prachtige actie vanuit de
diaconie, omdat we willen delen
van wat we kunnen missen met
mensen die het minder hebben.
Dit jaar heeft de actie Vakantie
Geld Delen een totaalbedrag
opgeleverd van meer dan
€ 82.100.
Ondanks dat we door de corona
weinig mondelinge PR hebben
verzorgd, konden we dit jaar 205
adressen blij maken. In 2019 was
de opbrengst € 65.475. Wederom
dus een record!
Tips ontzorgen van armoede:
www.indebuurt033.nl/overzic
htactiviteiten/aanbodpreventie-en-ondersteuningarmoede
www.pactsamsam.nl
www.uitdeschulden.nu
www.geldcheck033.nl

Zorg voor de kids

tegemoet gaan in de gedeeltelijke lockdown, wil de organisatie opnieuw de
aandacht vestigen op de hulp die
#Nietalleen nog steeds kan bieden.
Mensen die behoefte hebben aan hulp
bellen naar 0800 1322. Zij worden dan
gekoppeld aan een plaatselijk initiatief.
Kent u mensen die behoefte hebben aan
hulp? Laat hen dit nummer bellen of bel
voor hen. nietalleen.nl.

Dit thema komt in het spel op meerdere
manieren terug. De echte volhouders
kunnen deze reis tot een goed einde
brengen! Wie wint dit jaar één van de
drie mooie Sirkelslag KIDS bekers?
Aanmelden kan t/m maandag 16
november 2020
jongprotestant.protestantsekerk.nl/th
emas/sirkelslag-kids/
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