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                  Parochiële Caritas Instelling 
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort  

                                     secretariaat: Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland 
                                      E secretariaat@caritasamersfoort.nl 

  
 
 
Aan de leden van de PCI werkgroepen Onze Lieve Vrouw van Amersfoort  

 

Betreft: nieuwsbrief PCI bestuur JULI/AUGUSTUS 2019  

 
Beste mensen, 

 

Daar is hij weer. De nieuwsbrief voor de zomermaanden. Het lukt telkens weer om een flink aantal 

interessante onderwerpen te verzamelen waarover wij jullie graag informeren. Er gebeurt nogal veel 

in Amersfoort. Niet alleen met de vele festivals, een prachtige Koningsdag maar ook op het gebied 

van Armoede en de bestrijding zijn tientallen instanties actief met elkaar én met de gemeente 

Amersfoort. 

 

Het PCI bestuur blaast haar partijtje mee onder andere in het zogenaamde “particulier initiatief”. 

Een overleg waaraan vrijwel alle instanties die zich met armoede en de bestrijding bezighouden 

samen met de Gemeente Amersfoort informatie uitwisselen om samen te zoeken naar concrete, 

werkbare oplossingen. 

 

Een van de initiatieven die het afgelopen jaar tot stand is gekomen is de inrichting van het 

zogenaamde GELDCHECKLOKET033. Zie hiervoor de informatie verder in deze nieuwsbrief. Op 11 juli 

vindt de aftrap plaats van dit breed gesteunde en kansrijke project. Het zal mogelijk zorgen voor 

meer duidelijkheid in het woud van regelingen en instellingen die allemaal binnen het armoede 

beleidsterrein actief zijn.  

 

Jaap Bosman, secretaris.  

 

Van uw voorzitter:  
 
Ons werk speelt zich voor een groot deel af op de achtergrond. We 

komen niet in de krant en doen bijna niet mee aan alle politieke 

discussies zoals die bijvoorbeeld in de Amersfoortse gemeenteraad 

gevoerd worden.  Iemand loopt er ook niet mee te koop dat hij  schulden 

heeft, de voedselbank nodig heeft en de kledingbank bezoekt. Of 

begeleid wordt door SchuldHulpMaatje.  

 

Caritas Amersfoort is vaak een laatste  vangnet als andere wegen zijn 

afgesloten en er weinig mogelijkheden meer zijn. Dan kan Caritas helpen, soms binnen 24 uur. Door 

de werkgroepen die alert reageren, door het bestuur als het om grote bedragen gaat. Dat maakt ons 

werk zinvol. We weten dat we nodig zijn, dat hoeft niemand ons te vertellen, we hebben geen 

pluimen nodig. Met iedere aanvrager die we kunnen helpen voelen we de dankbare reactie.  

 

Ondertussen gebeuren er ook heel andere dingen. De parochie maakt een moeilijke tijd door. Er 

moet worden bezuinigd. En iedere geloofsgemeenschap is gevraag hoe zij tegen de toekomst 

aankijkt.  Wij hebben ook een reactie gestuurd. We pleiten voor een actieve houding van de kerk in 

de samenleving.  
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Trek je niet terug op eigen erf, maar durf te investeren in mensen, zorg voor een eigentijdse liturgie 

en ga de grote vragen van onze tijd niet uit de weg. Dan laat je zien waar je voor bent: voor het geluk 

en het welzijn van mensen, in het bijzonder zij die het moeilijk hebben.  

 

We namen in ons bestuur afscheid van Hildegard van der Heijden. We waardeerden haar inbreng 

enorm, ook omdat zij een grote kennis heeft van wat er in de rest van Nederland speelt door haar 

werk bij het Kansfonds.   

 

Ook nam het bestuur afscheid van Dr. Trees Versteegen, teamleider en staflid van de Diocesane 

Kerkelijke Caritas Instelling. Zij heeft vele vergaderingen met ons meegedacht over ons beleid op het 

gebied van armoede en schulden. Daar zijn we haar dankbaar voor. Zij gaat verder als pastor in een 

parochie in Nijmegen. Wij wensen beiden alle goeds in hun verdere leven.   

 

We namen ook afscheid van Joke Koolhof, diaconaal opbouwwerker van de Protestantse gemeente 

Amersfoort. Zij heeft op een indrukwekkende manier vormgegeven aan het diaconale gezicht van de 

protestantse kerken. De wijze waarop zij dit deed, door midden in de problemen te gaan staan van 

vluchtelingen, WMO, schuldhulpverlening heeft ons geleerd hoe diaconie en caritas van betekenis 

kan zijn voor Amersfoort, en dan vooral voor de mensen aan de rafelranden van de sameneving.  

 

In mei heeft het bestuur tijdens een zogenaamde interne heidag (op de pastorie van St. Jozef)heeft 

het bestuur uitgebreid gesproken over drie onderwerpen: hoe duurzaamheid op te nemen in ons 

beleid, bijvoorbeeld naar de boeren toe die landbouwgrond van ons pachten; wat kunnen wij 

betekenen voor jongeren in relatie met caritas. We zijn er niet uit, maar jongeren hebben zo hun 

eigen zorgen, vaak verborgen achter mooie verhalen en plaatjes op Facebook. Maar dat wij met hen 

en voor hen ook een verantwoordelijkheid hebben, is ons duidelijk. U hoort er zeker later meer 

over! En als derde punt we zijn toe aan nieuw beleidsplan. Het vorige plan loopt tot 2020, en stond 

vooral in het teken van de fusie van de caritasinstellingen van de parochies tot één PCI van Olvva.   

 

We willen als bestuur de werkgroepen zoveel mogelijk betrekken bij het nieuwe plan: wat moet er 

in, hoe is onze visie op de toekomst? Zeker is al wel dat de tekst kort en bondig zal zijn. Want vele 

van dit soort teksten verdwijnt vrijwel direct na verschijnen in de grote ronde bak.  

 

Tot slot, we gaan op zoek naar een nieuw bestuurslid. Is dit iets voor u, of kent u iemand de dit werk 

goed zou kunnen? Laat het ons weten. Lees het profiel in deze nieuwsbrief. 

 

Een hartelijke groet en een prachtige zomer wens ik u allen, Cor Arends, Voorzitter.  

 

Van uw webbeheerder:  
 
In de afgelopen maand hebben diverse werkgroepen problemen 

ondervonden met de bereikbaarheid van de website en het verwerken 

van de aanvragen via webmail. 

 

Het probleem lag bij de webbeheerder, ISI Media. Zij hebben onlangs een 

update van het systeem gedaan en daarbij zijn er conflicten ontstaan met 

de zogenaamde beveiligingscertificaten. Natuurlijk een goede zaak dat 

onze website en ons mailverkeer goed beveiligd zijn, maar lastig was het wel. In de eerste week van 

juli zijn alle problemen opgelost en kan eenieder weer aanvragen verwerken. 

 

Mocht u nog altijd (of wederom) problemen ondervinden rondom het verwerken van de aanvragen 

of bereikbaarheid van de website en mail dan graag een berichtje naar Marcel via --> 

marcel.pci.olvva@gmail.com. 

De website wordt wekelijks up to date gehouden, zo ziet u op de homepage regelmatig 

nieuwsbrieven van de DKCI of andere wetenswaardigheden. 

Onder Documenten kunt u o.a. het PCI Jaarverslag 2018 en financieel jaarverslag 2018 lezen 
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Van uw penningmeester 
 
De jaarrekening 2018 is door het Bisdom goedgekeurd. We hebben het 

afgelopen jaar afgesloten met een positief exploitatie resultaat van 

€ 5370,--. De inkomsten en uitgaven waren afgelopen jaar dus keurig in 

balans. De volledige jaarrekening kunnen jullie terug vinden op de 

website. 

 

Het aantal aanvragen loopt gestaag door, het eerste half jaar zijn er 23 

aanvragen van particulieren en 65 aanvragen van hulpverleners. De 

aanvragen blijven divers, het aantal aanvragen voor met name 

kinderfietsen is behoorlijk afgenomen. Dit komt omdat wij in overleg met stichting Leergeld een 

bedrag beschikbaar hebben gesteld voor kinderfietsen van 6 tot 8 jaar en dat lijkt goed te werken. 

Het scheelt jullie als werkgroep veel werk maar ook mij als penningmeester. 

 

Er waren enkele onduidelijkheden over het afleggen van verantwoording bij het al dan niet 

goedkeuren van een hulpaanvraag. Werkgroepen kunnen zelf beslissen over aanvragen tot 500 euro 

en hoeven daar verder in beginsel geen verantwoording aan het bestuur over af te leggen. 

Aanvragen boven de 500 euro worden door het bestuur beoordeeld en zij beslissen op basis van de 

doorgespeelde of door hen zelf opgevraagde informatie wat er uiteindelijk betaald wordt. Ook hier 

geldt dat een bestuursbesluit om een aanvraag al dan niet te honoreren niet nader toegelicht te 

worden. We gaan ervan uit dat zowel werkgroepleden als bestuur een verantwoorde beslissing 

nemen die recht doet aan onze uitgangspunten.  

 

Als een aanvraag gedaan wordt door een hulpaanvrager is het wenselijk dat deze hulpaanvrager ook 

even te horen krijgt of de aanvraag in behandeling wordt genomen en hoe deze wordt of is 

afgehandeld. Ook merken we dat er niet altijd wordt doorgegeven als er een betaling klaar staat. Ik 

kijk niet dagelijks in de bank, dus voor een snelle afhandeling is een mailtje of appje de beste manier. 

Er staat op de betaalrekening, de rekening waar de meeste werkgroepen een bankpas van hebben 

een bedrag van ongeveer 750 euro. Als je een bedrag pint of als je weet dat je veel geld gaat pinnen 

laat het even weten dan kan ik zorgen dat er voldoende geld op de rekening staat. Dit om te 

voorkomen dat een andere werkgroep niet meer kan pinnen omdat er onvoldoende saldo is en ik 

niet altijd direct in staat ben om het saldo aan te vullen.  

 
Fietsaanvragen en andere mogelijkheden: 
 
Bij de vergadering van het particulier overleg met de gemeente Amersfoort hoorden we van Cieka 

Galekamp van de Voedselbank dat het ook bij andere instellingen mogelijk is om een vergoeding 

voor fietsen te krijgen. In eerste instantie doen wij zaken met stichting leergeld. Zij hebben een flink 

bedrag gekregen om fietsen uit te vergoeden. Dit geldt voor kinderen van 6 tot 18 jaar. We 

evalueren aan het eind van het jaar of we onze bijdrage aan stgt. Leergeld ook in 2020 voortzetten. 

Als er andere concrete mogelijkheden zijn, stoppen we natuurlijk zodat we onze middelen weer voor 

andere doeleinden kunnen inzetten.  

 

Zo kregen wij de tip over Stichting Kinderhulp Deventer. Daar zijn diverse 

vergoedingen te verkrijgen: https://kinderhulp.nl/ , bijvoorbeeld voor 

kinderen tot 21 jaar een fietsvergoedingen van 125 euro. Zij geven 

daarnaast ook geld  

voor laptops, schoenen, voor vakantie/dagjes uit, voor kamerinrichting etc.  

 

Deze stichting heeft van Klijnsma 10 miljoen gekregen en vraagt regelmatig 

bij de voedselbank of zij nog aanvragen kunnen doen. Blijkbaar ligt daar nog 

enig geld op de planken.  

 



Pagina 4 van 6 

 

Geldcheck033: een prachtig en krachtig initiatief 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een andere 

mogelijkheid die Cieka 

aangaf is aanvragen te 

doen bij Kinderzorg 

Utrecht: 

https://www.kinderzorg-utrecht.nl/ Ook dit fonds ziet graag aanvragen binnenkomen. 

 

Het bestuur hoort graag van ervaringen met een van deze twee stichtingen.  
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Schouw bij familie Beukers te Baarn 
 

Elk jaar gaat het Caritas bestuur op werkbezoek (schouw) bij 

een van de pachters van de ruim 107 HA grond die wij in ons 

bezit hebben en waarvan wij de pachtopbrengst gebruiken voor 

het ondersteunen van onze hulpaanvragen. 

Dit jaar bleven we relatief dicht bij huis en werd het bestuur op 

vrijdag 28 juni jl. ontvangen bij de familie Beukers in Baarn.  

 

Deze boer heeft ca 110 koeien en heeft tijdens de rondgang 

over het bedrijf verteld over de vele zaken waar een moderne boer tegenwoordig zoal mee te 

maken heeft. Uiteraard kwam de (te lage) melkprijs aan de orde en de pachtprijs. Dit boerenbedrijf 

draait op zich prima, deels door de plek waar het bedrijf zich bevindt, deels door de efficiënte wijze 

van bedrijfsvoering en deels door de nevenactiviteiten.  

 

Op het terrein heeft mevrouw Beukers namelijk het beheer 

over een dierenpension en worden op bescheiden schaal 

honden gefokt (Labradors). De pachtgrond lag er verzorgd bij. 

Boer Beukers doet aan verantwoord weidebeheer waarbij 

rekening wordt gehouden met het vogelbestand.  

 

Het was een verhelderend bezoek dat zorgt voor een goed 

contact tussen bestuur en pachter en inzicht verschaft in de 

problematiek waar de moderne boer zoal mee te maken heeft.  

 
Werkgroepnieuws:  
 

Er is geen specifiek nieuws uit de werkgroepen te melden. 

Enkele werkgroepen hebben het erg druk, terwijl anderen 

weinig aanvragen te verwerken krijgen. Wij nodigen de 

komende maanden alle werkgroepleden uit om input te 

leveren voor ons nieuwe beleidsplan 2020-2024. 

 

Wat is naast het verder optimaliseren van onze interne 

organisatiestructuur belangrijk om de komende jaren onze 

focus op te richten. Er wachten immers spannende en 

uitdagende tijden voor de Katholieke gemeenschappen in 

Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen en 

Bunschoten/Spakenburg.  

 
Nieuwe adressenlijst:  
 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een nieuwe adressenlijst. Geeft u eventuele wijzigingen 

door aan de secretaris. Wij verzoeken u met de gegevens vertrouwelijk om te gaan en niet met 

derden te delen. 
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Advertentietekst nieuw bestuurslid: 
 
 

 

 

 
 

Parochiële 

Caritas 

Instelling 

 

Onze Lieve Vrouw 

         van 

A m e r s f o o r t 

 
De PCI is de publieke 

kerkelijke 

rechtspersoon van de 

parochie van Onze 

Lieve Vrouw van 

Amersfoort.  

 

Zij wil vanuit de 

katholieke 

gemeenschap, in 

Amersfoort, Hoogland, 

Hooglanderveen en 

Bunschoten-

Spakenburg, geraakt 

door het Evangelie van 

Jezus Christus, gestalte 

geven aan de opdracht 

van de kerk om 

bondgenoot te zijn met 

de armen.   

 

Het bestuur van de PCI Onze Lieve Vrouw van Amersfoort  

zoekt met ingang van seizoen 2019-2020:  

 

bestuurslid 

Wij vragen: 

� onderschrijven van en loyaal uitvoering geven aan 

onze doelstelling: gestalte geven aan de opdracht van 

de kerk om bondgenoot te zijn met de armen 

� vanuit sociale bewogenheid gevoel hebben voor 

noden in onze samenleving 

� goede relaties kunnen opbouwen en onderhouden 

met parochiebestuur en onze caritas werkgroepen  

� beleidsmatig kunnen denken 

� voldoen aan de benoemingscriteria van het bisdom 

Utrecht 

� bij kandidaten met gelijke geschiktheid gaat de 

voorkeur uit naar een vrouw. 

Tijdsbeslag: 

� het bestuur vergadert eenmaal per vijf weken 

� voor overige contacten en overleggen moet U 

rekenen op ca. twee uur per week 

� benoeming geldt voor 4 jaar 

Wij bieden: 

� de mogelijkheid U in te zetten voor de noden van de 

medemens 

� een plezierige en constructieve samenwerking met 

enthousiaste medebestuurders die op basis van 

democratisch bestuursmodel de stichting besturen 

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:  

Cor Arends, onze voorzitter via mail: corpci@xs4all.nl 

 

Wij zien uw reacties graag tegemoet. U kunt uw belangstelling 

kenbaar maken via de mail: secretaris@caritasamersfoort.nl   

 

Mocht U na lezing van deze oproep kandidaten kennen die 

wellicht hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen horen 

wij dat ook graag. 

 
 
Tot slot: Het bestuur wenst iedereen een goede vakantieperiod e met zonnig weer.  
 
In de bijlagen:  
 

1. Nieuwsbrief DKCI juli/augustus 2018 
2. Adressenlijst 1 juli 2019 
3. PCI jaarverslag 2018 vindt u op onze website  

 


