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Aan het woord
Lineke Bosscher (58),leidinggevende bij
Stichting Wijkteam Berg, Leusder,
Vermeerkwartier en Bosgebied.
 
De lockdown heeft vooral gevolgen voor
kwetsbare inwoners en gezinnen. Onder
andere kinderen die niet naar school gaan
zorgen voor  verzwaring van de opvoed-
kundige taak van ouders. Jongeren hebben
last van verstoring van dag/nachtritme en
vereenzamen.  Knelpunten zie ik bij
kwetsbare ouderen die geen bezoek krijgen,
maar ook bij mensen met een psychische of
verstandelijke beperking.
 
Positief is dat deze coronatijd verbinding en
gezamenlijke verantwoordelijkheid met
zich meebrengt. Er ontstaan vele mooie
initiatieven, een verzameling is te lezen op
de website van Indebuurt033,
www.indebuurt033.nl.  
 
Wat kunnen kerken in deze tijd doen?
Wellicht aandacht geven aan de eenzamen
en kwetsbare inwoners. Een kaartje of een
belletje, het hoeft echt niet groot te zijn.
 

Huishoudens in de knel
Het wijkteam biedt hulp en ondersteuning
dichtbij huis. Verwijs mensen door of neem
zelf contact met hen op bij vragen en
zorgen over bijvoorbeeld uw gezin, de
opvoeding van uw kinderen, echtscheiding,
huiselijk geweld, psychische problemen,
werkloosheid, geld, eenzaamheid of
overlast. Amersfoort heeft 9 wijkteams.
www.wijkteam-amersfoort.com

Alhoewel op 11 mei de scholen
voorzichtig opengaan en er straks
misschien sprake kan zijn van een
versoepeling van het bezoekbeleid in
verpleeghuizen, ervaren veel mensen
deze coronaperiode toch als een
bizarre periode. 
 
We horen en zien niet alleen de
aantallen van besmette, opgenomen
en overleden mensen, maar nemen
ook kennis van de eenzaamheid die
als een steeds zwaarder drukkende
last wordt ervaren. En wat te denken
van de werkloosheid en wereldwijde
armoede die het gevolg is van deze
crisis. 
 
De eerste periode van inzetten van
diverse acties in Amersfoort is zo
langzamerhand toe aan een evaluatie
of verfijning. Het aanbod van hulp is
groot, maar bereikt nog lang niet alle
mensen die hier goed gebruik van
kunnen maken. 
Lang leve het netwerk van sociale
partners, hierdoor hoor ik als
diaconaal opbouwwerker waar er
leemtes zijn, maar ook waar we als
kerken nog een rol kunnen vervullen.
Laten we daarom vooral als kerken
elkaar blijven informeren om bewust
te blijven van waar de nood is en
welke hulpvragen we nog kunnen
verwachten.
 

Jennie Harmelink,  
Diaconaal opbouwwerker PGA/PGHAN

Inspiratie rubriek
 
Kennisplatform Integratie en
Samenleving
De coronacrisis raakt het sociaal
domein en heeft invloed op
nieuwe migratie, sociale  stabi-
liteit, inclusie & toegankelijkheid
en participatie. In dit dossier
verzamelt KIS informatie over het
coronavirus en de gevolgen die
het heeft binnen deze thema's.
Meer info op www.kis.nl.
 
Pastoraat in coronatijd
De Theologische Universiteit
Kampen, de Protestantse
Theologische Universiteit en de
Protestantse Kerk bieden de
komende weken webinars
‘pastoraat in coronatijd’ aan. De
webinars zijn bedoeld voor
predikanten en kerkelijk werkers,
maar ook pastorale en diaconale
vrijwilligers kunnen meedoen.
 
6 mei: Crisispastoraat en corona
13 mei: Samenlevingspastoraat
Zorg voor de armen, zieken,
weduwen en wezen…. terwijl je
op afstand moet blijven…
Overheidsbeleid en de rol van de
(christelijke) gemeenschap
De webinars zijn van 19.15-21.00
uur.  (z.o.z.)
 

Present om samen
gezond te blijven



 

Vakantiegeld delen
Het sociale rendement van het vakantie-
geld. De actie Vakantiegeld Delen wordt
voor de 17e keer georganiseerd omdat we
willen blijven delen met mensen die 
 minder inkomen hebben dan wij. 
 
Voor deze zomervakantie weet niemand
nog wat de richtlijnen van het RIVM  zijn of
worden. Omdat de extra’s voor een zomer-
vakantie thuis geld kosten, vragen we ook
dit jaar of u een klein beetje wilt delen van
uw vakantiegeld. Want met alle beetjes
willen we velen laten genieten van een
vakantie, waarbij de 1,5 meter er even niet
toe doet. 
 
Tot 1 juli kunt u uw bijdrage storten op
onderstaand rekeningnummer.
NL20 INGB0000139631 t.n.v. Protestantse
Gemeente Amersfoort.
 
Voor meer informatie: Jennie Harmelink
dow@pkn-amersfoort.nl.
 
 

Help een stille
coronaramp voorkomen
Kerk in actie brengt wekelijks nieuwe
berichten over corona nieuws
wereldwijd. Berichten waar het NOS
journaal ons maar sporadisch over infor-
meert. In veel landen in bijvoorbeeld
Azië en Afrika lijkt het aantal besmet-
tingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt
zich hier een ramp die nog veel grotere
gevolgen kan hebben. Door de verplichte
lockdowns hebben mensen geen werk,
geen inkomen, geen eten. Er is onvol-
doende gezondheidszorg. Ziekte, honger
en dood dreigen. 
 
Kerk in Actie en de PKN roepen het
kabinet op om 500 minderjarige
vluchtelingen uit de kampen in
Griekenland naar Nederland te brengen.
De Protestantse Kerk doet dit appèl
vanuit haar roeping om op te komen
voor menselijke waardigheid en
verantwoord samenleven. Lees
regelmatig de website van kerk in actie.
www.kerkinactie.nl

DIACONIE
AMERSFOORT
Diaconaal opbouwwerker
Jennie Harmelink
Noordewierweg 131
3812 DD Amersfoort
033-4637795/0640307382
dow@pkn-amersfoort.nl
 
Kerkelijk Bureau
Groenmarkt 19
3811 CP Amersfoort
033-4610441
info@pkn-amersfoort.nl

Het Geldloket helpt ondernemers

Marxman Advocaten denkt graag met
ondernemers mee www.marxman.nl,     
 033-4508000
 TOZO!  TOZO is de Tijdelijke  Overbrug-
gingsregeling  voor Zelfstandig
Onderneming: mailingtozo@amersfoort.nl.

Pact Sam Sam heeft een
corona prikbord
Pact Sam Sam maakt in een tijd van corona
crisis een doorstart met nieuwe  werkgroep-
leden. Het nieuwe team heeft haar nieuwe
speerpunten nog niet aan alle participerende
organisaties kunnen presenteren. 
 
Maar toch wil zij alvast een platform bieden
voor het bekend stellen van particuliere
initiatieven die de financiële gevolgen van het
corona virus iets kunnen verlichten. Berichtjes
kunnen hiervoor worden gemaild naar
secretariaat@pactsamsam.nl. 
Zie voor het corona prikbord en het overzicht
van diverse particuliere initiatieven
www.pactsamsam.nl.
 

Sterke tassen voor de
voedselbank
De voedselbank wordt blij met grote, stevige
boodschappentassen. Heeft u een  substan-
tiële voorraad voor ons: top! U kunt ze in-
leveren op de Argonweg 10. 
Op de website van de voedselbank lees je
regelmatig berichten waar behoefte aan is:
www.voedselbankamersfoort.nl.
 

Zorg voor ondernemers
Zelfstandige ondernemers hebben in deze
periode een behoorlijk verlies aan inkomen.
 Ook bij de Diaconie kunnen we de komende
maanden hulpvragen verwachten vanuit deze
groep. Het is dan goed om te weten welke
partijen in Amersfoort allemaal iets voor
ondernemers doen:
 

 tijdens de coronacrisis. info@geldloket.nl ,
033-8009970

 
Voor meer informatie zie www.amersfoort.nl.
 

Blikken etenswaren voor
Motiva Straatadvocaten 
Motiva Straatadvocaten biedt ondersteuning
aan dak- en thuislozen in Amersfoort. Op het
vaste adres, op Muurhuizen 128, kunnen
mensen terecht voor hulp, een kop koffie, een
praatje, samen eten, of voor het
Klussenbureau van Motiva. 
 
Voor de bezoekers is er behoefte aan blikken
etenswaren, lang houdbaar eten die de
mensen eenvoudig mee kunnen nemen. Sinds
een aantal weken is Motiva Straatadvocaten
officieel onderdeel van In debuurt033. 
 www.indebuurt033.nl

Per webinar kunnen er 30 mensen
meedoen. Vrijwilligers mogen
‘gratis’ meedoen. Er wordt wel om
een gift gevraagd.
Meer informatie en aanmelden
via: www.weetwatjegelooft.nl
 
Hulpkaarten bij angst en
onzekerheid door corona
Er zijn geïllustreerde hulpkaarten
ontwikkeld om met mensen met
een (licht) verstandelijke beper-
king (of kinderen) in gesprek te
gaan om niet overspoeld te raken
door angst en onzekerheden over
corona. De ‘Angst voor corona’-
kaarten zijn gratis te downloaden
op de website van Trajectum. De
kaarten zijn een uitgave van het
Kenniscentrum Trajectum, de
illustraties zijn gemaakt door
Huib Jans. www.trajectum.nl
 
Studytube de Online Academy;
“Learn Together” 
Het coronavirus stelt ons allemaal
op de proef, maar biedt ook
kansen. Om jezelf verder te ont-
wikkelen bijvoorbeeld. Of een
keer iets nieuws te leren.  Tot 30
juni kan iedereen gratis terecht
voor meer dan 250 online
trainingen en 500 microlearnings. 
Van 'Excel 365 Basisvaardigheden'
online' tot 'Omgaan met tegen-
slagen’, het zit er allemaal in. Klik
op de button, maak je account
aan en volg je eerste gratis
training vandaag nog.  Happy
learning! www.studytube.nl


