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Inleiding
Wie een mens redt, redt de wereld.
Het is een Joods gezegde. Als je op internet zoekt, komt de uitspraak vaak voor in verband
met joden, die in de oorlog gered worden. In de kerken lezen we de bijbel en hebben we
daarin een verbondenheid met het Joodse volk. Lezend in vooral het eerste deel van de
Bijbel komt de zorg voor elkaar in veel vormen aan de orde. Deze zomer las ik het boek
‘Een gebroken wereld heel maken’ van de rabbijn Jonathan Sacks. Het maakt heel
zichtbaar hoe er in het Oude Testament richtlijnen over samen-leven, omgaan met elkaar,
oog voor de zwakken en zo voorts worden gegeven.
In het diaconaat van onze kerken en de projecten van het diaconaal platform zijn deze
richtlijnen ook leidend. Er zijn voor de ander:
- Maatje zijn als de financiën niet meer op orde zijn (Schuldhulpmaatje)
- Beschikbaar zijn voor een kleine klus of dienst aan de naaste (Hulp in praktijk)
- Helpen als iemand een aanvraag niet zelfstandig kan gereed maken (HiP inloopspreekuur)
- Een financiële steun in de rug als er echt even iets nodig is. (Noodfonds)
- Op bezoek bij mensen of meeleven met vluchtelingen (bezoekwerk - vluchtelingencontact).
Als we daar het Joodse gezegde aan koppelen – Wie een mens redt, redt de wereld – dan mogen we ons bewust
zijn van de betekenis van onder andere de DPE activiteiten. Een kleine stap met een medemens, maar het is van
grote betekenis. Hoopvolle ontmoetingen… daar mogen we dankbaar voor zijn.
Jan de Kluijver
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Van droom naar…..
Vijftien jaar geleden startte een kerngroep met gesprekken over een op te richten diaconaal platform. De eerste
ontwikkelingen rond wmo-regels dienden zich aan en het leek nuttig om elkaar als kerken op diaconaal terrein met
regelmaat te spreken. Ongeveer 12,5 jaar geleden startte het Diaconaal Platform in Ede. We zijn blij en dankbaar
dat er inmiddels meer dan 20 kerken en gemeenten uit Ede en de dorpen behorend bij Ede betrokken zijn. En -dat
lijkt ook vrij uniek- een heel breed spectrum van kerken. Dat zal grotendeels samenhangen met de afgesproken
doelen: elkaar ontmoeten en van elkaar leren (bijvoorbeeld over de maatschappelijke ontwikkelingen), waar
mogelijk gezamenlijk via het platform initiatieven opzetten, en waar nodig via het platform de contacten met
maatschappelijke organisaties en de overheid onderhouden.
Inmiddels is er heel veel gebeurd in de achterliggende jaren. Een stichting DPE in uitvoering was nodig om de
projecten van het DPE goed georganiseerd te krijgen. En voor het uitvoeren van het werk is een werkruimte
gevonden in de Posthoornstraat 8 in Ede. Mede omdat de diaconieën bereid zijn met een financiële bijdrage dit
gezamenlijke werk te steunen. En gelukkig ook met financiële steun van de burgerlijke gemeente voor bepaalde
projectonderdelen.
Na jaren van pionieren en bouwen zijn we blij met wat we met elkaar bereikte hebben…… maar
- nu moet het geheel geconsolideerd en toekomstbestendig worden.
- blijven we aandacht houden voor onze kerndoelen en zien we een steeds veranderende maatschappij waarin we als christelijke gemeenten staan.
- zoeken we naar de balans tussen trouw aan onze identiteit en maatschappelijk betrokken er zijn voor de
zwakkeren van de samenleving.

Bestuurszaken.
Het bestuur van de stichting en het platform stuurt aan. De uitvoering van de
projecten wordt door (deels vrijwillige) coördinatoren gedaan. Maar het geheel
aansturen en kaders stellen, daarvoor is het bestuur belangrijk.
De voorzitter, Teus Hubert, heeft deze kar de afgelopen 15 jaar bijna
onvermoeibaar getrokken. De leeftijd van 70+ en andere persoonlijke
overwegingen deden hem besluiten de voorzitterstaak neer te leggen.
Per 1 januari. We zijn dringend op zoek naar een voorzitter, die mee wel helpen de DPEdoelen vorm te geven. Daarbij heeft het bestuur nog een vacature. Het bestuur hoeft niet
dagelijks in touw te zijn, maar voor de regisserende rol zijn bestuursleden echt nodig. We
hopen dat mensen een periode bereid zijn deze taak op zich te nemen.
Financieel zullen we u een volgende keer de jaarrekening van 2017 voorleggen. Nu kunnen
we al wel zeggen dat we ons verheugen op een goed draagvlak. Een deel van onze projecten zijn voor de
gemeente zo belangrijk dat ze daarvoor ook een financiële bijdrage beschikbaar stellen. En de meeste
participerende kerken hebben ook dit jaar weer hun mogelijke bijdragen overgemaakt. Zoals het er nu uitziet, zal dit
jaar financieel goed afgesloten kunnen worden en hebben de projecten hun werk kunnen doen. Dank al vast voor
uw steun – ook in financieel opzicht.

www.diaconaalplatformede.nl
Een website hebben is één. Die site up-to-date houden is een ander punt. We
doen ons best, maar nieuwe berichten plaatsen schiet er soms bij in. We
hopen dat in ieder geval de lijnen naar de projecten er goed gevonden kunnen
worden.

Diaconaal Platform Ede – DPE
In de maanden oktober en november zijn dit keer twee platform avonden kort op elkaar gehouden. In het bestuur
bedachten we dat het minimabeleid van de gemeente Ede en de procedure van thuiszorg- en wmo-indicaties nodig
weer een keer uitgelicht konden worden. Die twee onderwerpen konden onmogelijk op één avond uitgewerkt
worden. Daarom waren er dit keer twee avonden korter na elkaar. De presentaties van de avonden zijn
beschikbaar en aan de DPE-leden gemaild. Vooral ook om deze informatie met uw andere diakenen te delen,
wellicht in de vergadering nog een keer naar te kijken. De overheid heeft sinds het begin van het ingaan van de
WMO veel regels en mogelijkheden uitgewerkt. Maar burgers moeten dat wel weten. Weten we als diakenen wat
het is:
Bereken uw recht
Kwijtschelding
Indicatiegesprek
Aandacht
Meer volwassenen
belasting
WMO
mantelzorger
meedoen
Bijzondere bijstand
Beschikking
Dementie
Als wij het weten, kunnen we de informatie ook in onze achterban bekend maken. Of soms bij mensen, die het niet
zo goed weten, helpend en dienend aanwezig zijn. Het waren prikkelende avonden. Hopelijk kunt u er in de eigen
gemeente verder mee. De volgende platformavond staat gepland op 15 maart.
Coördinerend team
Elk project van de DPE-activiteiten heeft een eigen coördinator. De projecten horen allen
onder het Diaconaal Platform, werken vanuit dezelfde locatie en zullen bij presentaties ook
elkaars informatie mee nemen. Daarom is er zo nu een dan overleg tussen de
coördinatoren. Dit coördinerend overleg wisselt ervaringen uit en stemt de dingen die allen
aangaan met elkaar af. Denk daarbij aan: publiciteit afstemmen of samen optrekken,
praktische zaken voor het kantoor regelen en weten wanneer ergens een presentatie van
één van de projecten gehouden wordt.

Noodfonds Ede (INE)
In oktober is door de wethouder de aftrap gegegeven voor de nieuwe vorm van het
noodfonds. De naam is Noodfonds Ede en ook dit fonds resorteert voorlopig onder de
stichting DPE in uitvoering. De gemeente heeft het plan van aanpak goedgekeurd en
doneerde bij de aftrap € 10.000,- om te beginnen. Bekend is dat het platform namens
de kerken al jaren ongeveer € 5.000,-- in het fonds stort. En verder zullen we proberen
van fondsen input te krijgen en hopen we dat bedrijven een bijdrage geven als hun

bijdrage als maatschappelijk verantwoord ondernemer. Het eerste bedrijf, nl
Toyota Material Handling, heeft dat al gedaan en onverhandigde een
cheque van € 4.000,--.
Dit vernieuwde fonds wordt dus groter dan de eerdere opzet. Daar komt bij
dat we het breder bekend zullen maken onder hulpverleners en verwijzers.
Mensen, die echt in nood zitten, moeten de weg naar dit noodfonds weten te
vinden. Tegelijk zal onze opzet blijven: het is noodhulp, andere bestaande
voorzieningen gaan altijd voor.
De vragen zijn heel divers:
- Stichting Present wil mij helpen om de keuken een keer te
sauzen, maar geld voor de saus en de rollers heb ik niet..
- Een dakloze krijgen een woning toegewezen en via leenbijstand
kan wat inrichting bij de kringloop gehaald worden. Maar de
maand borg, die vooraf betaald moet worden is een probleem…..
Zo maar twee voorbeelden, waarin het Noodfonds Ede kon voorzien.

Coördinatie:
Lisan Verboom
info@noodfondsede.nl
06 21143860

Schuldhulpmaatje Ede
Net voor de zomer kon weer een groep cursisten het certificaat als Schuldhulpmaatje
ontvangen. Daarmee heeft Ede sinds de zomer 40 schuldhulpmaatje. En allen zijn
ingezet.
De maatjes komen soms bij mensen, de “gewoon” het overzicht kwijt zijn en daardoor
achterstanden in betalingen zien ontstaan. Maar niet meer weten hoe dat op te pakken. Of ze komen bij mensen
met grote schulden van vele duizenden euro’s. Dan zal de overheidsregeling schuldhulpverlening zeker nodig zijn.
Maar ook in dat proces is de steun van een maatje soms onmisbaar. Mensen zijn soms als zo murw door
deurwaardersbrieven dat ze geen uitzicht meer zien. Een periode samen opgaan en steeds weer uitleggen
waarom dit proces nodig is om over een paar jaar weer uit de schulden te kunnen komen – daarvoor is een maatje
dan heel behulpzaam.
Corrinne is de coördinator van dit project. Naast intakes van aanmeldingen en vraagbaak voor de maatjes plant ze
toerustingsavonden en intervisie-gesprekken. Gezien de grootte van
de groep maatjes is dat voor het afgesproken aantal uren hard werken
om het goed te kunnen doen. Het team (Corrinne, Garmt, Jan) werken
eraan om Schuldhulpmaatje goed te laten verlopen. ‘Samen lukt ‘t’
Wat heb je zoals van het maatje geleerd?
- Door hem leerden we post goed geordend op te bergen en
rekeningen niet te laten liggen. Als betalen in eens niet kon, dan
overleggen we met het maatje hoe we een betalingsregeling
kunnen treffen.
- In de gesprekken legde hij uit dat we -hoe goed bedoeld ook- met
ons kleine budget best veel aan goede doelen geven. Is dat
verstandig als je zo’n smal budget hebt.
- Het maatje is een tijdje onze zijwieltjes, na een poosje gaan ze
eraf en proberen we weer zelf verder te fietsen.

Coördinatie:
Corrinne van Pommeren
schuldhulpmaatje.ede@gmail.com
06-37 19 40 21

Hulp in Praktijk Ede
Onlangs stuurde Ella Marchal –
coördinator van HiP-Ede- de ingeschreven vrijwilligers van HiP-Ede een
bedankbriefje. Dat was het waard.
Afgelopen jaar zijn ruim 100 vragen
met een goede koppeling voorzien van
een helper.
Als u de reactie hiernaast leest proeft u wel:
HiP helpt een ander, maar het raakt ook degene die
helpt. Dat noemen we wel wederkerigheid. We denken dat
veel meer mensen in de kerken voor zoiets best beschikbaar willen zijn. Daarom herhalen we de oproep. Met Hulp
in Praktijk helpen we gemeenteleden om dienstbaar te zijn voor een hulpvrager vlak bij u in de buurt.

Onze vraag:
‘Wilt u in uw gemeente een kleine actie doen zodat meer
mensen in ons bestand staat om burenhulp te verlenen?”
Hoe doen we dat?
1) Graag weten we wie de contactpersoon vanuit u gemeente voor HiP-Ede is.
2) We bespreken samen een planning voor de wervingsronde.
3) Wij kunnen helpen met een kerkbladbericht, een beamerslide, een voorzet voor
kanselboodschap, … Maar dat mag u natuurlijk ook zelf schrijven.
4) Er zijn flyers gratis beschikbaar om na de dienst of bij een gemeente avond of via
kringen uit te delen. (voorzijde staat hiernaast)
5) De aanmeldingen van hulpbieders komen in ons bestand. Nadat een vraag en
aanbod gekoppeld zijn, wordt de contactpersoon van de gemeente, waar de
hulpbieder bij hoort, geïnformeerd.
U blijft dus direct betrokken bij de Hulp-in-praktijk koppelingen en waar uw
gemeenteleden bij betrokken zijn.
Een helper schreef na de uitvoering van de hulpvraag:
 ik heb een weekje later nog een kaartje in de bus gedaan als bemoediging voor
deze mevrouw.
 Als ik dan thuis kom, ben ik dankbaar dat ik iemand kon helpen en het kostte me
alleen een uurtje van mijn tijd. Zeg maar wanneer ik weer een keer wat kan
doen…..

Coördinatie:
Ella Marchal
ede@stichtinghip.nl
0318 655623
(beperkt bereikbaar,
maar er wordt
teruggebeld.)

HiP-inloopspreekuur
Hieronder staan vragen, die voor velen een eitje zijn. Maar heel wat medeburgers vinden dit te
moeilijke vragen. Als er geen familie is om je hierin verder te helpen, dan zit je toch om het hand.
Daarom hebben we het HiP-inloopspreekuur op dinsdag en
donderdag. Het kantoor aan de Posthoornstraat 8 is die morgens
tussen 10 en 12 uur open en vrijwilligers zijn beschikbaar om mensen
te helpen. Mensen krijgen hiervoor van professionele hulpverleners
meestal geen hulp, maar alleen komen ze er vaak ook niet uit. Zij
kunnen hulp vragen bij het inloopspreekuur. Daar zijn we voor.
Op dit moment hebben we 4 vrijwilligers. Maar een paar vrijwilligers erbij maakt het
mogelijk om iets minder vaak dan wekelijks te zitten. Help je graag mensen en ben je
handig met formulieren en aanvragen invullen, dan willen we graag eens kennis maken.
 Aanvragen gebeuren veelal via de computer. Maar als je dat systeem moeilijk
vindt…?
 Brieven zijn voor velen te moeilijk om ze te begrijpen. Kan iemand het mij in
eenvoudige taal uitleggen?
 Men zegt dat ik recht heb op huurtoeslag. Hoe moet ik dat aanvragen?

Contactpersoon:
Teus Hubert.
Dinsdag- en
donderdag.
Van 10 tot 12 uur
Posthoornstraat 8

Tenslotte
Hiervoor hebt u over de grote projecten van het Diaconaal platform kunnen lezen. We zijn blij dat we namens de
kerken deze initiatieven opgezet hebben. Tegelijk weten we dat er in de kerken en in de samenleving ook veel
ander werk voor de naaste gebeurd. Dat is zo divers en tevens zo waardevol.
 Bezoekwerk aan vaak eenzame ouderen.
Een liedje omschrijft het zo:
 Gastvrije koffiemorgens in het kerkgebouw bedoeld voor
buurtbewoners.
 Open maaltijden omdat alleen eten echt niet altijd leuk is.
 Via Dien je Stad of Present een project vanuit de
gemeente steunen.
 Vrijwilligers zijn bij inloopcentrum Meet-Inn.
 Samenwerking met Exodus – vrijwilligers die mensen na detentie begeleiden bij de terugkeer.
 Steun aan de Voedselbank – Bestuurslid Jos van Heuveln zit namens de kerken in het bestuur en vroeg in de
laatste DPE avond aandacht van de kerken. Wilt u de voedselbank met een gift steunen?
Een hartelijke groet namens het bestuur en alle vrijwilligers in de projecten.
We wensen u goede feestdagen toe en wensen elkaar een gezegend 2018 toe.
namens DPE en bestuur stichting DPE in uitvoering: Teus Hubert – Jan de Kluijver- Cees Dorland – Job van Roekel

