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                 Parochiële Caritas Instelling 
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

                                               secretariaat:  p/a Kerklaan 22, 3828 EB  AMERSFOORT 
                             E secretariaat@caritasamersfoort.nl 

 
Aan de leden van de PCI werkgroepen Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 
 
Amersfoort, 01 juli 2022: nieuwsbrief juli/augustus  
 
Van de voorzitter: 
 
Beste Caritas vrijwilligers, 
 
Wat een verademing om elkaar weer te kunnen ontmoeten. Na een geslaagde 
werkgroepenavond in april bij St.Joseph met de inspiratie van de barmhartige Samaritaan 
konden we daar afgelopen zaterdag 25 juni een goed gevolg aan geven. En wat hadden we 
elkaar veel te melden.  
 

Waar we vorig jaar de grenzen opzochten van ons 
werkgebied met de schouw en bezoek aan 
zorgboerderij Kallenkote, gingen we dit jaar terug 
naar de basis van onze inspiratie, waarbij de Onze 
Lieve Vrouw van Amersfoort centraal stond.  
 
We starten op de inspiratieboot met een gemoedelijk 
samenzijn met koffie en gebak en hadden daarna een 
geanimeerd, waardevol gesprek en presentatie met 
en door de stichting Leergeld, een organisatie die we 
al lang ondersteunen.  
 

Het werd een interactieve bijeenkomst/presentatie. Vragen 
die we vanuit ons caritas werk hebben werden gesteld, 
bijvoorbeeld hoe Leergeld aankijkt naar het verstrekken 
van mobieltjes voor kinderen die nu buiten de boot dreigen 
te vallen. Een in deze tijd toch onmisbaar attribuut.  
 
En de vraag of kinderen ook een tweede fiets kunnen 
krijgen omdat zij uit hun eerste fiets zijn gegroeid. 
Gelukkig is dat mogelijk en werd verteld dat kinderen een 
nieuwe fiets kunnen krijgen als zij naar het Voortgezet 
onderwijs gaan. 
 
Om onze ambities vast kracht bij te zetten is aan de bestuurders een cheque overhandigd 
met een extra bijdrage (zie foto). De uitnodiging van leergeld was omgekeerd om onze 
samenwerking in een quote uit te drukken. Ook daarop al eerste reacties: 
 
“Nu meedoen, is straks meetellen” én “En als er aan de poten gezaagd wordt zoek de 
verbinding met de PCI”. Maar mail vooral ook jullie eigen suggesties! 
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Na een prima lunch bovendeks konden we 
onze Vrouwevaart vervolgen bij de 
Waterlijn,  met een extra weest gegroet 
Maria, een bijzondere en droge tocht op 
zoek naar de tekenen van het Mirakel 
eindigend in de Oud-katholieke kerk,  
waar pastoor Scheltinga ons oa de 
restanten van het pijpenaarde Mariabeeldje 
liet bewonderen. Ook de vrijwilligers van Waterlijn zijn bedankt met een 
cheque voor hun mooie werk (zie foto) en de caritas van de 

oudkatholieke kerk hebben we een bijdrage mogen geven.  
 

Onze prima dag konden 
we afsluiten op het terras 
bij van Zanten. Een extra 
toast op Jaap onze 
secretaris die na 8 
bestuursjaren het stokje 
per 1 juli heeft 
overgedragen aan Ellen 
Hogema, maar gelukkig 
betrokken blijft vanuit de 
werkgroep Henricus 
(foto).  
 

 
Op 1 juli konden we vanuit bestuur ook officieel afscheid nemen tijdens een etentje waarin 
we Jaap en zijn vrouw nogmaals konden bedanken voor de tijd die aan het Caritas bestuur is 
besteed. We wensen ze alle goeds! 
 
Vanuit bestuur wensen we ieder een zonnige periode om weer goed tot rust te komen. 
 
Zonnige groet, namens Bestuur, Tom. 
 
Verslag van het overleg met Straatpastoraat en de Stichting Inloophuizen Amersfoort 
 
Woensdag 22 juni was er weer overleg met de straatpastor en vertegenwoordigers van het 
bestuur. Gelukkig konden we weer afspreken op hun locatie, het DAC inloophuis aan de 
Zuidsingel.  
 
Donderdag 23 juni was er ook het jaarlijkse overleg met de stichting inloophuizen in de 
Ontmoeting, het bijzondere inloophuis/huiskamer aan de Bekroning 2.  
 
Jaarplan 2022 
 
We zijn goed op dreef met de uitwerking van ons jaarplan 2022. Op een enkel punt na, 
bijvoorbeeld het niet doorgaan van de schouw bij een van onze pachters door Corona 
perikelen, hebben we ondanks alles onze voorgenomen activiteiten kunnen uitvoeren. Denk 
aan de werkgroepenavond en de werkgroepen dag bijvoorbeeld. Ook het overleg met het 
Parochiebestuur heeft plaatsgevonden en natuurlijk zijn de nodige administratieve zaken 
waaronder de goedkeuring van de jaarrekening 2021 prima afgehandeld. 
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Reactie bestuur stichting leergeld: 
 

Van Ronald Sutmuller, bestuurslid Stichting Leergeld en degene die 
tijdens onze geslaagde werkgroepen dag de presentatie verzorgde 
ontvingen we het volgende bericht:  
 
 
Stichting Leergeld Amersfoort ontvangt €1.000,- van PCI 
Amersfoort, 

 
Op zaterdag 25 juni verzorgden we een presentatie over de organisatie en ons werk aan 
Caritas Amersfoort en mochten onze bestuursleden van Stichting Leergeld Amersfoort, Wil 
Ellenbroek en Ronald Sutmuller, een cheque van €1.000,- in ontvangst nemen. Deze gift 
komt bovenop de jaarlijkse donaties van Caritas. Die donaties zijn onder andere bedoeld om 
kinderen tot acht jaar uit gezinnen in armoede van een fiets te voorzien. Het spreekt voor 
zich dat wij heel blij zijn met deze financiële ondersteuning. 
 
Het bestuur van Leergeld Amersfoort werd door Caritas Amersfoort uitgenodigd om op 
zaterdag 25 juni een presentatie te geven aan haar vrijwilligers. Dat leidde tot een energieke 
en interactieve sessie die zeker wordt vervolgd.  
 
Na afloop werden we verrast door het bestuur van Caritas met een cheque van €1.000,-. Er 
zijn veel kinderen die onze hulp kunnen gebruiken. Dit bedrag hebben we dan ook hartelijk in 
ontvangst genomen. 
 
Caritas Amersfoort (De Parochiële Caritas Instelling van de parochie Onze Lieve Vrouw van 
Amersfoort) zet zich in voor mensen met kleine financiële en persoonlijke noden. De stichting 
biedt een luisterend oor en helpt bij het zoeken naar oplossingen. Zij bemiddelt en verwijst 
door als het nodig is. De stichting is actief in Amersfoort, Hooglanderveen, Hoogland en 
Bunschoten/Spakenburg. 
 
Tom Paffen, voorzitter van Caritas Amersfoort over 
waarom Caritas Leergeld Amersfoort ondersteunt: 
“We herkennen ons in het werk wat Leergeld doet. We 
richten ons allebei op mensen die financiële 
ondersteuning kunnen gebruiken. We streven er ook 
allebei naar om hen volwaardig onderdeel te laten zijn 
van de maatschappij. Maar Leergeld Amersfoort biedt 
ons de handen en voeten om juist kinderen te 
bereiken, zodat zij nu mee kunnen doen en later 
kunnen meetellen.”  
 
Afscheid Jaap Bosman van PCI bestuur OLVvA. 
 

Op vrijdagavond 1 juli jl. heeft het bestuur afscheid genomen van 
Jaap Bosman, onze secretaris. Vanaf 1 juli 2014 heeft hij met verve 
de taak van secretaris op zich genomen, nadat hij al vanaf 2002 als 
voorzitter van de Henricus Caritas vanaf 2002 in het stedelijk 
armenbestuur participeerde.  
 
Er is in de aflopen 8 jaar veel gebeurd binnen het Caritas bestuur. De 
Caritas organisatie heeft zich ontwikkeld tot een semi professionele 
organisatie bemenst door louter vrijwilligers. Uiteraard laat het 
bestuur zich ondersteunen voor het beheer van haar vermogen en 
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andere bezittingen door professionals als onze rentmeester Adriaan Prins en de 
administratie van het Kerkelijk Administratie Kantoor.  
De begeleiding echter vanuit DKCI, de ondersteuning en de 
directe contacten met een vertegenwoordiger van het 
parochiebestuur zijn helaas weggevallen waardoor het 
bestuur zich steeds meer op zichzelf teruggeworpen weet.  
 
In de afgelopen jaren heeft het bestuur gezorgd dat de 
naweeën van de PCI fusie van zo’n 10/12 jaar geleden 
soepel met en door de werkgroepen zijn opgelost. Ook 
werd er een duidelijk en werkbare website gebouwd 
waarmee aanvragen op een soepele wijze gedaan en 
verwerkt kunnen worden.  

 
Het belangrijkste is wel dat we de afgelopen jaren onze 
werkgroepen in stand hebben kunnen houden. Zo kunnen 
van dichtbij de aanvragen voor hulp worden bekeken en 
afgehandeld. Groot goed is dat de werkgroepen de vrijheid 
hebben gekregen om binnen de 500 euro afspraak 
aanvragen goed te keuren zonder directe toetsing van het 
bestuur. Deze relatieve autonomie is in de praktijk goed 
werkbaar gebleken. Dat vrijwilligers werk ook emotie met zich 
meebrengt mag ook duidelijk zijn. Wisselingen en vertrek en 

soms opheffen van werkgroepen (H.Geest) waren niet altijd 
gemakkelijk omdat er met zoveel energie en betrokkenheid 
binnen onze Caritasorganisatie gewerkt wordt. Uiteindelijk 
heeft dat geleid tot de organisatie waar we nu mee werken.   
 
Jaap Bosman gaf aan met veel liefde, betrokkenheid en 
inzet zijn steentje aan de Caritas bijgedragen te hebben en 
bedankte het bestuur hartelijk voor de attenties die hij bij 
zijn afscheid mocht ontvangen. Hij is gelukkig niet verloren 
voor onze club want samen met Alie en Ans blijft hij lid van 
de Henricus caritas werkgroep.  
 
Samenstelling PCI bestuur vanaf 1 juli 2022 
 
Tom Paffen,    voorzitter 
Marga van Ede,   vicevoorzitter 
Juliëtte van den Heuvel,  penningmeester 
Ellen Hogema,  secretaris 
 
Van onze penningmeester:  
 

We hebben van het Bisdom de goedkeuring van de 
jaarrekening 2021 ontvangen. Deze staat inmiddels op de 
website voor de geïnteresseerden. 
 
Het aantal aanvragen blijft per maand redelijk stabiel, je ziet 
wel dat de aanvragen van particulieren iets oplopen van 
gemiddeld 3 over de eerste 4 maanden zitten we nu op 
gemiddeld 4 per maand maar dat kan volgende maand weer 
anders zijn. Het aantal aanvragen via de hulpverleners zitten 
rond de 16 per maand.  
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We hadden verwacht dat het aantal aanvragen met betrekking tot de energienota’s zou 
stijgen. Dat kan natuurlijk in de komende maanden nog komen maar tot nu toe zijn ze op 1 
hand te tellen. De aanvragen voor medische kosten (eigen bijdrage ziektekosten etc.) zijn er 
wel betrekkelijk veel. Ook de aanvragen voor bedden, wasmachines en dergelijke blijven 
binnen komen en staan met stip op nummer 1 van het aantal aanvragen. 
 
Ook blijven er aanvragen voor fietsen binnen komen. Zoals 
vorige week duidelijk werd met Stichting leergeld vergoeden zij 
dus meerdere malen een 2e hands fiets voor kinderen in de 
leeftijd van 5 tot 12 jaar. Mocht je er tegenaan lopen dat de 
aanvraag door St. leergeld wordt afgewezen omdat er al eerder 
een fiets verstrekt is, laat het ons weten, dan kunnen wij contact 
opnemen met ht bestuur van Leergeld. 
 
De vakantieperiode breekt aan, ik ben zelf 1 week (van 5 tot 12 augustus) in Nederland op 
vakantie en ga ervan uit dat ik de betalingen gewoon kan doorzetten, zo niet dan lossen we 
dat binnen het bestuur op.  
 
Tot slot:  
 
Het bestuur dankt alle vrijwilligers van onze Caritas voor de geweldige inzet in het afgelopen 
half jaar. We hebben de Corona perikelen goed doorstaan al hebben de  bestuursleden Ellen 
en Juliette in de afgelopen weken de ziekte mogen doorlopen en behoorlijke klachten 
moeten overwinnen.  
 
Geniet van de komende zomer- en vakantieweken en laat de batterij vol nieuwe energie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
PCI bestuur, 
 
Tom Paffen,    voorzitter 
Marga van Ede,   vicevoorzitter 
Juliëtte van den Heuvel,  penningmeester 
Ellen Hogema,  secretaris 


