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Caritas Amersfoort is er voor iedereen die 
getroffen wordt door armoede. Kortom, 
voor de kwetsbaren in de Amersfoortse 
samenleving. 
 

 

Als we ons brood delen met wie honger heeft, 

arme zwervers opnemen in ons huis, 

asielzoekers helpen met inrichten, 

zorg geven aan jong en oud om ons heen, 

 

Als we verdriet delen met overlevenden, 

doden begraven en ons hun leven herinneren, 

boodschappen doen voor bejaarde buren, 

gevangenen een brief schrijven, 

dan bidden en werken wij 

in uw naam. 

 

 
 
Deze tekst van Hub Crijns inspireert ons. Deze woorden zijn meer dan een vroom begin. Ze 
komen uit een doorleefde houding van aandacht en zorg. Hub Crijns herinnert ons met deze 
woorden er aan dat zorg of hulp meer is dan geld geven. Geld geven kan een alibi zijn om verder 
niet betrokken te raken. We kopen dan ons schuldgevoel af. Als Caritas Amersfoort willen we 
ook het komend jaar vanuit die diepte en die aandacht betrokken zijn bij mensen, met hun 
noden dichtbij in Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen en Spakenburg / Bunschoten.  
 
Cor Arends, voorzitter.  
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Geachte lezer, 
 
Caritas Amersfoort heeft in 2018 een groei doorgemaakt in interne samenhang van werkgroepen 
en bestuur; versterking van de relaties met project-partners en het netwerk van Amersfoortse 
hulporganisaties en verheldering van het beleid t.a.v. ondersteuning; aanzetten gegeven tot een 
visie op langere termijn financieel beleid.   
 
De zwaartepunten in het beleid voor 2019 zijn een voortzetting van de ingeslagen wegen: intern 
gericht op versterking en vernieuwing van de werkgroepen in hun context van de lokale 
geloofsgemeenschappen, extern op de verdere versterking van het netwerk waarin wij opereren 
te midden van Amersfoortse instellingen en organisaties  en, als derde een uitbouw van een 
maatschappelijk verantwoord financieel beleid op langere termijn.  Als vierde zal de AVG  de 
nodige tijd vergen. Concreet betekent dit:  
 
1. Werkgroepen en diaconie. Er zijn twee werkgroepenbijeenkomsten gepland. De eerste 
is bedoeld om casuïstiek te bespreken en onderlinge betrokkenheid te vergroten. Er leven vragen 
zoals steun voor illegaal verblijvende mensen, verhouding materiele steun tot begeleiding -  
moeten we vragen om het accepteren van begeleiding bij steun? De inhoud van de tweede 
bijeenkomst is nog nader in te vullen. Mogelijk zullen we op zaterdag 6 april deelnemen aan de 
landelijke verdieping dag Caritas en Diaconie in Nieuwkerk. Het belooft mogelijk een uitstapje 
voor alle caritas (werkgroep)leden te worden.  
 
2. Samenwerking project partners, collega-instellingen en gemeente.  In 2018 is begonnen 
met een ronde langs alle projectorganisaties. Dit was een arbeidsintensief traject. Ook 
verhelderden we onze project-criteria voor steun en de voorwaarden waar organisaties aan 
moeten voldoen. In 2018 gaan we preciezer na of de criteria en de beloofde inzet wordt 
nagekomen. (derde kwartaal).  Vertegenwoordiging in Raad van kerken, Pact-samsam en 
particulier overleg gemeente worden voortgezet.  Waar nodig zullen we nieuwe partners 
proactief, waaronder de PCI van de samenwerkingsparochie M&M, benaderen.  
 
3. Samenwerking/afstemming Caritas en Diaconie met Parochiebestuur en parochie H. 
Martha en Maria uit Soest e.a. Met het parochiebestuur zullen we overleggen over hun wens tot 
het inrichten van zgn. diaconale aandacht centra, en over het onderscheid in taken van diaconie 
en caritas.  Een beleidsvraag zal zijn of wij (extra) steun zullen bieden aan de eventuele plannen 
van de parochie.   
 
4.. Financiën zijn niet alleen een zaak van beheer, maar vooral ook van visie. Wat willen we 
op kortere en langere termijn bereiken aan rendement, aan investeringen van het kapitaal en 
waar bijdragen aan armoedebestrijding?  Op de HEIDAG voor het PCI bestuur gaat het bestuur 
hierover met elkaar in gesprek. Thema’s zijn o.a. wat is op termijn verantwoord investeren, waar 
zijn nieuwe noden in Amersfoort zijn, hoe werken we aan zichtbaarheid en bereikbaarheid (bv 
derde knop website) van onze PCI OLVvA en op welke wijze geeft het bestuur uitvoering aan het 
vastgestelde financieel beleid. Aanvullende bespreekonderwerpen zijn het collectebeleid en de 
wijze waarop de PCI actief is inzake het verkrijgen van legaten. 
 
5. De AVG  zal de nodige tijd kosten. Een handzaam overzicht van do’s en dont’s voor de 
werkgroepen wordt gemaakt. We maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van de knowhow van de 
bisdommen en sluiten ons aan bij hun beleid.  
 
6. We maken een begin met het beleidsplan 2020 - 2024. Deze wordt in 2020 vastgesteld. 
Inbreng van werkgroepleden is punt van aandacht. 
 
7. Intern bestuurlijk zullen we de mogelijkheid onderzoeken om op declaratiebasis 
bureau-ondersteuning te krijgen. Caritas Amersfoort is een kleine onderneming, met 
aanzienlijke verantwoordelijkheden. Uitsluitend een beroep doen op vrije uren van bestuurders 
is (te?) veel gevraagd.   


