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Van de coördinator 
In de komende maanden besteed ik, samen met mijn collega’s van de andere inloophuizen, steeds 
even aandacht aan een kenmerk van de presentie benadering. Misschien denk je wel: vorig jaar 
hadden jullie het steeds over positieve gezondheid en nu over presentie… hoe zit dat? We laten 
ons in ons werk inspireren door beide benaderingen die deels uitgaan van dezelfde basishouding 
en mensbeeld en tevens in de praktijk elkaar mooi aanvullen. Deze maand eerst een korte 
inleiding op presentie. Wat is presentie en waar komt het vandaan? 
De geestelijk vader van de presentiebenadering is Andries Baart. Andries was als onderzoeker 
steeds bezig met de vraag: Wat is goede zorg eigenlijk en wat doet een goede zorgverlener? Zorg 
wordt in de presentiebenadering diepzinnig en ook wat cryptisch omschreven als: ‘Zorg is het 
laten bestaan en herstellen van iets wat zonder zorg zou vergaan’. 
In de inloophuizen van SIA zijn we geen hulpverleners maar we willen wel graag ‘goede zorg’ 
verlenen. We willen mensen graag koesteren, omdat iedereen telt. We willen graag dat mensen 
‘niet vergaan’ maar overeind blijven en, mooier nog, tot bloei komen. Hoe die goede zorg eruit ziet 
is samengevat in 8 kenmerken, die de komende maanden voorbij zullen komen: 

1)Je sluit aan, 
2)Je kijkt open en onbevangen naar de ander, 
3)Je werkt vanuit de relatie met de ander, 
4)Je verdiept je in de leefwereld van de ander, 
5)Je kijkt verder, 
6)Je werkt niet enkel op routine, 
7)Je past je tempo aan en 
8)Je blijft trouw. 

In de komende nieuwsbrieven dus meer hierover. Voor nu: probeer te genieten van de eerste 
tekenen van de lente, de voorjaarsbollen die uit de grond komen (ook in de tuin van het 
Inloophuis) en het eerste vogelgefluit. Hartelijke groet, Ineke Opstal 
 

Nieuws over onze activiteiten 
Inloop   

Maandag     14:00 – 16:00 uur Dinsdag 10:00 – 12:00 uur  Woensdag 10:00 – 12:00 uur 
Donderdag  14:00 – 16:00 uur Vrijdag   14:00 – 16:00 uur  Zondag      14:00 – 16:00 uur 
 
Let op: Vanwege een keukenrenovatie zijn wij gesloten van 17 t/m 27 maart! 
 

Kinderhuiskamer Let op! Voortaan op dinsdagmiddag 

Elke dinsdagmiddag inloop voor kinderen van groep 5 t/m 8 van 14:15 – 16:30 uur. 
 
Haardpraat 

In maart is er geen haardpraat i.v.m. de keukenrenovatie en sluiting van het Inloophuis  
van 17 t/m 27 maart. 
 

 



Wijkmaaltijden 

Onze wijkmaaltijden zijn deze maand op: 1, 8, 15 en 29 maart. 
18:00 – 20:00 uur (inloop vanaf 17:30 uur). Opgeven kan iedere week tot maandag 15:00 uur. 
 

Workshop Positieve Gezondheid 

Donderdag 16 maart 10:00-12:00 uur door Jos en Ineke in Inloophuis Schothorst. 
In deze workshop ga je op een leuke manier aan de gang met jouw Positieve 
Gezondheid. Waar zou jij meer aandacht aan willen geven, waar heb je zelf 
invloed op en wat maakt jouw leven betekenisvoller? 
Je kunt je hiervoor opgeven via info@inloophuisschothorst.nl  
of telefonisch tijdens onze inlooptijden via 033-4801902 (deelname gratis). 
 

 
Spelletjesmiddag Let op! Voortaan op woensdagmiddag 

Woensdag 29 maart van 14:00 – 16:00 uur gaan we weer spelletjes spelen in het 
Inloophuis. Wil je mee doen, laat dit dan even weten aan onze administratie. 
 

High tea 

Vanwege Internationale Vrouwendag hebben we woensdagmiddag 8 maart van 14:00 – 16:00 uur  
een high tea voor vrouwen. 
Wil je gezellig meedoen, laat dan weten dat je komt en neem wat lekkers (hartig of zoet) mee. 
Opgeven kan via de intekenlijst op het prikbord of via info@inloophuisschothorst.nl. 
 

Inspiratiemoment 

Iedere maandagavond van 19:30 tot 20:00 uur is er een inspiratiemoment in de Hoeksteen, waar 
het Inloophuis aan meewerkt. We komen gemiddeld met 12 mensen bij elkaar, lezen een korte 
tekst, overwegen dat in stilte, zingen liederen en steken een lichtje aan voor iemand of iets, wat de 
aandacht nodig heeft. Wees welkom! 
Let ook even op het wijkblaadje Kijk op de Wijk, waarin 2 leden van de 35-jarige leesgroep 
Schothorst worden geïnterviewd! 
 
"Samen aan tafel" 
In de periode voor Pasen houden we dinsdagavond 7 maart van 18:00 tot 19:15 uur 
een eenvoudige "vastenmaaltijd" met soep en brood in het Inloophuis. We delen 
samen de maaltijd en staan stil bij de onzekere wereld, de armoede en ons milieu.  
De intekenlijst voor deze activiteit is helaas al vol, dus is het niet meer mogelijk je 
hiervoor op te geven. 
 

 
Het is eind februari en overal zie ik om me heen de krokussen en narcissen verschijnen. 
Lentebodes die uit de donkere aarde zich opheffen naar het licht. Komend uit de donkere 
wintertijd mogen ook wij ons op het voorjaar en het licht richten. Van oudsher is deze tijd voor 
velen ook een tijd van bezinning en soberheid als voorbereiding op Pasen. 
In het Inloophuis kan ieder weer meedoen, er is een aanbod op allerlei gebied. Voel je welkom! 
 
Namens het bestuur, Willy Maat  
         info@inloophuisschothorst.nl. T:0334801902 
                      Lancelotpad 18, Amersfoort 
                    www.inloophuisschothorst.nl 

of volg ons op facebook 
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