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Om me heen zie en hoor ik hoe het corona
virus mensen nieuwe zorgen en beperking-
en geeft. Dat kan me soms moedeloos
maken, want de oplossing voor eenzaam-
heid ligt niet zomaar voor de hand.
Daarnaast zijn er ook verschrikkelijke
berichten over de explosie in Beiroet, de
toename van corona in Europa en wereld-
wijd. Ik hoor kerkenraadsleden zich zorgen
maken of de binding met gemeenteleden
niet verslapt nu we geen gezamenlijke
vieringen meer hebben. Tegelijkertijd ervaar
ik deze tijd ook als een periode in mijn
leven, waarin ik zelf wat bewuster omga met  
familie, vrienden, maar ook met buurt-
bewoners. Aandacht voor elkaar, bewust
zijn van mijn eigen kwetsbaarheid en die
van mijn naaste, maakt dat ikzelf, maar ook
de ander niet alleen hoeft te zijn. Ik geloof
dat mensen voor elkaar geschapen zijn om
lichtpunten van hoop te zijn! Ik wil niet
accepteren dat mensen elkaar vernederen,
vermoorden of elkaar veroordelen en
discrimineren. Handen schudden mag dan
misschien niet meer, maar we kunnen wel
wat vaker stil staan voor een praatje om iets
met elkaar te delen. Houd moed, heb lief.

Dubbele dankbaarheid!
Na mijn zomervakantie werd ik op kantoor
blij verrast met de opbrengsten van de actie
Vakantiegeld delen. Henk Ruiter, de nieuwe
administrateur van deze actie en Liesbeth
Schipper van het kerkelijk bureau, telden in
de mutaties een eindbedrag van: € 77.300.
Vorig jaar was de opbrengst € 65.475, er is
dus een verhoging van bijna € 12.000. Het is
werkelijk overweldigend!

Zoveel bereidheid van mensen die een
stukje van hun vakantiegeld wilden delen
met mensen die weinig te besteden
hebben. In de eerste ronde is er een gift
uitgedeeld over 159 adressen en 5 bij-
dragen van €400,00 aan enkele individuele
organisaties. In de tweede ronde konden
we nog een bedrag verdelen over 27
adressen.  
In september zal de werkgroep voor het
laatst binnengekomen bedrag nog een
goede bestemming kiezen. Diverse
diakenen vertelden mij hoe blij en
dankbaar de mensen waren en dat die
blijdschap( van de mensen) ook hen zo blij
had gemaakt. De giften waren op ieder
adres heel erg welkom.

Jennie Harmelink,
Diaconaal opbouwwerker PGA/PGHAN

Inspiratie rubriek
19 t/m 27 september 2020 is het
Vredesweek

Zoals gebruikelijk wordt in de
derde of laatste week van
september de Vredesweek ge-
houden. Dit jaar vindt deze plaats
van 19 tot 27 september. De
Ambassade van Vrede in Amers-
foort, opgericht in 2013 door
vrijwilligers uit diverse religieuze,
levensbeschouwelijke en
maatschappelijke  groeperingen,
heeft een aantal activiteiten op
het programma staan. Alle
activiteiten met in achtneming
van de Covid-19 maatregelen en
onder voorbehoud. 

Het thema van de Vredesweek
2020, door PAX aangereikt, is
“Vrede Verbindt Verschil”.
Vreedzaam samenleven blijft
moeilijk. Dat hebben we dit jaar
ook weer gemerkt. Het verschil in
afkomst, cultuur,  religie kan veel
onbegrip veroorzaken. Maar
verschillen kunnen ook  verrijken,
een ander inzicht geven.
Belangrijk is om met elkaar in
contact te blijven. Programma
van de Vredesweek
kunt u vinden op www.zindex.nl

Houd moed, heb lief



Voedselbank zoekt teams
inpakkers!
Elke dinsdag- en donderdag, ‘s middags of 
‘s avonds, worden alvast tassen met houdbare
producten gevuld voor het uitdelen op de dag
erna. Op deze manier gaat het uitdelen lekker
snel.
 We zijn op zoek naar teams die ons hiermee
willen helpen. Je bent er ongeveer 2 uurtjes
per keer mee bezig. Een team moet idealiter
uit circa 6 personen bestaan en kan zich
aanmelden voor bijvoorbeeld één middagje in
de maand of één keer in de twee
maanden of zo af en toe, al naar gelang jullie
tijd hebben. De werktijd mag je zelf bepalen.
Sommige teams werken het liefst midden op
de middag, maar er zijn er ook die ’s avonds
helpen of direct na werktijd. Stuur dan een
mailtje naar info@vbamersfoort.nl t.a.v.
Anneke. Zij maakt de roosters.

Tafels van armoede in de
wijken
In de maand oktober zal Pact Sam Sam het
voortouw nemen om in iedere wijk van
Amersfoort de tafel te dekken voor particu-
liere fondsen, kerken en maatschappelijke
organisaties. Per wijk willen we de armoede
problematiek  aan tafel  bespreken. Onder het
genot van een maaltijdsoep, leren we elkaar
beter kennen, wisselen we uit hoe het met de
armoede in de wijk gesteld is, welke hulpver-
lenende instanties er zijn en wat er ontbreekt.
Diaconieën ontvangen hiervoor een afzonder-
lijke uitnodiging.     
1 oktober: 18.00 - 20.00 uur, wijken:
Kruiskamp, Koppel, Binnenstad, Randenbroek
Locatie: Bij Bosshardt, Neptunusplein 66 – K,
Amersfoort
8 oktober:  18.00 - 20.00 uur wijken: Vathorst,
Kattenbroek, Nieuwland, Hooglanderveen,
Hoogland
Locatie: De Herberg, Watersteeg 85,
Nieuwland 
22 oktober: 18.00 - 20.00 uur wijken: Liendert,
Rustenbrug, Randenbroek, Schothorst en
Zielhorst
Locatie: Projecthuis Madiba, Liendertseweg
87, Amersfoort
29 oktober: 18.00 - 20.00 uur wijken:
Soesterkwartier, Vermeerkwartier,
Leusderkwartier, Bergkwartier
Locatie: NieuweKerk, Leusderweg 110,
Amersfoort. 
Meer informatie zie www.pactsamsam.nl

Doorbreek het taboe om
over “geld” te praten.
Schuldhulpmaatje Nederland ontwikkelde,
in het kader van de campagne “Samen hart
voor mensen”, het spel Taboedoorbrekers.
Dit spel bestaat uit 40 vragen, stellingen en
uitspraken voor een goed gesprek over
geld en schulden, eenzaamheid en hulp,
werk en perspectief. Hoe meer mensen
erover praten, des te eerder het taboe
wordt doorbroken. 

Het spel is (gratis) te bestellen op
https://samenhartvoormensen.nl/taboe
doorbrekers/

Informatiebijeenkomst
mantelzorg en PGB
Donderdag 17 september
19:30-21:30 uur (inloop vanaf 19.00 uur),
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4, 
Amersfoort, 
Kosten : geen
 
Indebuurt033 organiseert in samenwerking
met Per Saldo een bijeenkomst over het
persoonsgebonden budget (PGB). Met een
persoonsgebonden budget kunnen
mensen die langere tijd zorg of  onder-
steuning nodig hebben deze zelf regelen.
Ook sommige zorgtaken van  mantel-
zorgers kunnen uit een PGB worden
betaald. Maar hoe werkt dat dan? 

De informatiebijeenkomst wordt gegeven
door een voorlichter van Per Saldo, die
tevens ervaringsdeskundige is. Opgave per
mail: mantelzorgers@indebuurt033.nl

Vervolg opzet
jeugddiaconaat
Donderdag 24 september
20.00 - 22.00 uur
Locatie Filalethes, het Havik 29,
Amersfoort

Een ontmoetingsbijeenkomst voor de
leiding van het kerkelijk jeugdwerk,
jeugdambtsdragers en diakenen. Doel van
de  bijeenkomst is kennismaking met het
jeugddiaconaat en  brain- stormen over
mogelijkheden en kansen voor
een platform jeugd- diaconaat voor
jongeren  tussen 12-15 jaar.  De avond
wordt georganiseerd door Sociale Gasten
en Jennie Harmelink.

Aanmelden graag voor 21 sept: dow@pkn-
amersfoort.nl.

Dialoogavond van Platform van
levensbeschouwingen en 
 Religies
Woensdag 23 september
20.00 – 22.00 uur 
De Bron, Vogelplein 1, Amersfoort

Dialoogavond van Platform van
Levensbeschouwingen en Religies
in het kader van de Vredesweek.
“Wie of watverbindt verschil?” In
gesprek met Meryem Kilic-
Karaaslan, bestuurskundige en
Abdellah Salama, jeugdhulp-
verlener.

Informatie en opgave
ellyboon@dds.nl of 033-4753205
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