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Van het bestuur

Van deze eerste nieuwsbrief –nieuwe stijl– maken wij graag gebruik om al diegenen die het Inloophuis Schothorst (IHS) een warm hart toe dragen 

op de hoogte te brengen van allerlei zaken die nu aan de orde zijn. Wij hopen dit regelmatig te blijven doen.

1. Het bestuur is samen met Trudy bezig zich voor te bereiden op het overgaan naar de nieuwe Stichting Inloophuizen Amersfoort per 1 januari 

a.s. Deze nieuwe stichting is noodzakelijk daar de kerken hun financiële bijdragen graag aan één stichting geven i.p.v. versnipperd over meerdere.

2. Aangezien wijzelf meer inkomsten moeten vinden om onze activiteiten voort te kunnen zetten hebben wij de Alliantie, onze huurbaas, 

gevraagd om voor ons naar een ander huis te zoeken, dat ons meer mogelijkheden biedt. Hieraan willen zij graag meewerken. Wij gaan ons dus 

voorbereiden op een verhuizing naar een andere plek in Schothorst. Wel hebben wij in de laatste bestuursvergadering afgesproken dat wij pas na 

29 februari a.s. verhuizen, want ...

3.Wij vieren het 30 jarig bestaan van het IHS in de Batostraat 2. Samen met jullie allemaal gaan wij de viering van dit heugelijke feit 

voorbereiden!!!!

Zorgen dat je gezien en gehoord wordt.

Het IHS wil bekender worden in de wijk. Een vrijwilliger die zich daar 

hard voor maakt, is Christien. Twee dagdelen per week en tussendoor

werkt ze op het IHS. Ze weet administratief en communicatief van 

wanten, want een groot deel van haar leven werkte ze voor bedrijven 

in de administratieve ondersteuning. 

Inmiddels is ze coördinator administratie en pr bij het IHS. Die functie 

kwam naar haar toe, niet lang nadat zij en haar man Herman vier jaar  

geleden van  Stadskanaal  naar  Amersfoort verhuisden,slechts twee

straten ("een hanenstap') bij 

het IHS vandaan. Christien 

omschrijft public  relations  als  

"zorgen dat  je  gezien  en  

gehoord wordt." Het gaat 

 om bekendheid, waardoor er 

aandacht komt voor je dienste

n en activiteiten. Het IHS 

is een initiatief dat de laatste jaren alleen maar belangrijker wordt, al-

dus Christien."Voor mensen die vereenzamen, maar ook voor de alge-

hele samenhang in de wijk. Als je contacten hebt in je wijk, kun je je 

beter bij andere bewoners aansluiten, mensen uit je straat en in je

buurt." Christien maakt ook deel uit van ‘Wegwijs in Schothorst’. Deze

organisatie zorgde er in september voor dat ieder huis in Schothorst 

een wijkgids in de brievenbus kreeg. Met daarin natuurlijk een folder 

van het IHS, dat daarmee weer even goed op de kaart is gezet. 

Nieuws: Gastvrouw Willy in het zonnetje

Vrijwilligster Willy nam op 30 oktober 

afscheid van het IHS. Veel gasten kwamen 

ervoor langs. Trudy Paus gaf haar -namens 

het hele IHS- voor haar bijna zeventien jaar 

gastvrouw zijn een cadeautje. De inlopers 

typeerden met enkele woorden hoe Willy 

als gastvrouw was: lief en aardig, belang-

stellend, vrolijk en gastvrij, bedachtzaam en 

zorgzaam. Willy zelf noemde de gezellige 

sfeer in het IHS, maar wat haar vooral was 

bijgebleven is het omzien naar elkaar. Het is 

fijn met elkaar te kletsen, maar ook werden lief en leed gedeeld. 
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"Als het nodig was, werd ik bij mijn nekvel gegrepen"

Peter weet nog dat hij voor het eerst het IHS binnen wandelde.

Hij is er inmiddels dertig jaar kind aan huis. "Ik kwam voor het eerst 's 

zondags in het IHS. Liesbeth, die gastvrouw was en naast mij woonde,

vertelde erover. Later ging ik door de week naar het IHS voor een 

kopje koffie. Een gastman, Ton,ontving mij  met open armen.

Hij zei: "Hé Peter, welkom!" Ik ben daar gevoelig voor. Een andere

gastheer gaf mij juist een drempel, omdat hij nogal nors was. Maar 

later begon ik hem beter te kennen en ging ik door hem meer inlopen. 

Ik genoot ervan: kleppen en doen! Deze zelfde 'brompot' verzorg ik 

nu in de Koperhorst, ik ben zijn mantelzorger. Met mijzelf ging het ook 

een tijd minder goed. Ik kreeg in 1997 last van een hernia,en zat ruim 

een half jaar thuis. Dankzij het IHS kwam ik weer uit  het isolement.

Als ze vroegen hoe het met me ging, gaf me dat een boost. 

Ik werd erdoor bij mijn  nekvel gegrepen. Zodoende ging ik na een

half jaar weer aan het werk. En ook in het IHS  

bleef ik komen, nu om te helpen, bijvoorbeeld 

met het halen van boodschappen." Sinds kort 

is Peter actief in een spirituele groep, die onder 

andere aandacht aan bijzondere momenten 

zoals Pasen, vastentijd  en advent besteedt. Elders 

in deze nieuwsbrief valt daarover meer te lezen.

Dertig jaar delen

Binnenkort bestaat het IHS dertig jaar. Een periode waarin het huis niet 

alleen veel mensen, maar ook veel andere 'tekenen van leven' heeft

mogen ontvangen. Eén van de eerste cadeaus aan 

het IHS was een schilderij door kunstschilder Olaf 

van Overbeek, dat als basis voor het hiernaast 

getoonde weefdoek heeft gediend. Het doek, dat 

een rijke symboliek herbergt, heeft jaren in de 

stilteruimte op zolder gehangen en hangt nu in de 

woonkamer. Het oorspronkelijke schilderij is 

destijds aan het inloophuis in Zielhorst gegeven, 

als teken van verbondenheid.

Geplande activiteiten: kerst, vluchtelingen, zingen

Op 29 november, aan het begin van de periode van advent 

(verwachting, op weg naar kerst), komt iemand van 'New Dutch 

Connections' iets vertellen over vluchtelingen en hún verwachtingen. 

Verder grijpt het IHS de Kerstperiode aan voor een nieuwe activiteit: 

‘Heel Schothorst zingt’. Er wordt een wijkkoor gevormd, dat in 

december gaat oefenen en door bestaande Amersfoortse koren 

ondersteund op 23 december een uitvoering zal geven.

Adventskalender

Hiernaast een afbeelding van een stukje van 

de door gastrouw Liesbeth gemaakte 

adventskalender. Deze wordt binnenkort 

in de woonkamer gehangen en bevat voor 

iedere week van de adventstijd woorden van 

hoop en verwachting, op de weg naar kerst.


