
 Nieuwsbrief 
 
 

Graag willen we voor de zomerperiode nog een 
nieuwsbrief verzenden.  
De laatste weken krijgen we veel verzoeken binnen, 
met hulpvragen die we graag met u willen delen. We 
hopen dat we zo samen kunnen bijdragen en onder-
steunen waar nodig. 
Ook kijken we met u graag nog terug op de voorjaars-
bijeenkomst van 28 mei. 
 

Terugblik Voorjaarsbijeenkomst 
Op 28 mei hebben we de voorjaarsbijeenkomst gehou-
den van het Diaconaal Platform Utrecht. We hebben 
samen gekeken naar wat er de afgelopen periode is 
gedaan, waarbij we veel doelstellingen zijn gehaald, 
zoals groei van onderling contact, het vernieuwen van 
de website en contact met de gemeente Utrecht. 
Vanuit de gemeente Utrecht zijn we geïnformeerd over 
de veranderingen die er komen in zorg en welzijn. Nu 
de gemeente de zorg gaat regelen wordt er vanuit de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) steeds 
meer een beroep gedaan op burgers om elkaar te hel-
pen. Dit gaat met name vorm krijgen in wijken zodat 
buren elkaar kunnen helpen.  
Als platform zijn we om die reden ook gestart met de 
pilot: Een betere buur(t) in Zuilen. Tijdens de bijeen-
komst werden we geïnformeerd over de stand van za-
ken. Kerken werken in deze wijk steeds meer samen en 
ook met andere organisaties in de wijk. Het werk wat 
eerst op kleine schaal door afzonderlijke kerken werd 
gedaan, krijgt nu een grotere omvang en is meer afge-
stemd op de wijk. 
Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst is binnenkort 
te lezen op www.dputrecht.nl. 
 

Albert Heijn-actie Voedselbank 
Op zaterdag 29 juni wordt bij 18 win-
kels van Albert Heijn in Utrecht 
voor de tweede keer een grote 
inzamelingsactie voor de 
VoedselbankPLUS gehou-
den. AH-klanten kunnen een 
geselecteerd aantal houd-
bare producten extra kopen. 
Voorbij de kassa kunnen zij 
die extra producten doneren voor 
de Voedselbank. Albert Heijn is een van 
de vaste donateurs van de VoedselbankPLUS. Voor 
een maximaal resultaat zijn echter zeker 130 vrijwilli-
gers nodig alle hulp is welkom! Er zijn er al veel aan-
meldingen,maar daar kunnen er nog best een paar bij. 
Wil jij ook een dagdeel helpen en/of ken je mensen die 
dat leuk vinden, neem dan contact op met Eline Oskam: 
voedselbankplus@tussenvoorziening.nl of Roos Pie-
terson: j.pieterson2@kpnplanet.nl of (06) 515 721 55. 

Vluchtelingen op straat in Utrecht 
We ontvingen een dringende oproep van de organisatie 
STIL i.v.m. vluchtelingen die op straat komen te staan. 
STIL steunt dakloze vluchtelingen in humanitaire nood. 
Men zoekt dringend opvang voor mensen die kwetsbaar 
zijn en nergens terecht kunnen om te slapen. Hun 
asielverzoek is afgewezen, soms loopt de procedure 
nog. Vaak is sprake van 
medische en humanitaire 
nood en meestal is er 
nog juridisch perspectief. 
Terugkeer kan (nu) vaak 
niet.  
Zo zoeken we vanaf 
maandag opvang voor 
een zwangere Guinese van 29 jaar en voor een Georgi-
sche (25). Ook voor een Congolese van 45 jaar. Tevens 
vanaf maandag voor twee Armeense mannen vader 
(60) en zoon (35) - of een van de twee - liefst in Houten 
waar moeder en zus ook verblijven, of aparte plek voor 
alle vier samen. Vanaf dinsdag is opvang nodig voor 
twee jonge mannen, een Afghaan en een Iraniër. 
Kunt u helpen? Mail dan: mjenezon@xs4all.nl (kopie: 
info@stil-utrecht.nl) of bel met STIL: (030) 271 34 63 of 
sms/bel naar Margreet Jenezon: (06) 852 767 58.  
 

Beschamend vreemdelingenbeleid 
De Johannescentrumgemeente in Overvecht mailde 
ons met het volgende verzoek: 
Amnesty International voert actie tegen het Nederland-
se vreemdelingenbeleid. Amnesty vraagt mensen in 
Nederland zich uit te spreken tegen het harde vreemde-
lingenbeleid, onder het motto ‘Ik schaam me diep’. (klik 
hier voor meer informatie) 
De Johannescentrumgemeente doet 
mee aan deze actie en tekent onder 
andere de petitie van Amnesty. 
Maar, omdat ze meer wilden doen, is 
bij Amnesty een groot, knalgeel zeil-
doek (1,75 x 3,5 meter) gekocht met 
daarop de tekst ‘Ik schaam me diep’ 
en ruimte waarop mensen met een 
viltstift hun eigen teksten kunnen 
schrijven.  
De bedoeling is om dat zeildoek de komende drie 
maanden te laten rouleren langs zoveel mogelijk 
Utrechtse kerken. Om op te hangen, te beschrijven, 
teksten van anderen te lezen. Kortom, een mooie blik-
vanger bij deze actie die hopelijk de Nederlandse over-
heid kan aanzetten tot verbeteringen in het vreemdelin-
genbeleid. De Johannescentrumgemeente vraagt ande-
re kerken ook mee te doen. Belangstelling? Mail dan 
naar jeannet.k@zonnet.nl.  
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