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Inleiding
Dagmenu:
Wegens omstandigheden serveren wij alleen….
een half bordje rijst.
Onlangs kreeg ik een collectefolder met deze voorkant onder ogen.
Eerst valt je oog op het woord dagmenu. Wat staat er vandaag op, denk ik nieuwsgierig. Dan
zoom je in en blijkt: een half bordje rijst. Niet echt een doorvoede maaltijd. Of beter: echt geen
voedzame maaltijd.
De collecte is voor een voedselproject elders op de wereld bestemd. Goed om in de
christelijke gemeente via het diaconaat ook te delen met mensen, die het arm hebben. Ook al
kennen we die mensen helemaal niet. De diaconie zorgt ervoor dat we via de diaconiecollecte
ook armoede ver weg steunen.
Denk nu niet dat het alleen over armoede ver weg gaat. Het plaatje staat voor mij ook als metafoor voor mensen,
die zitten onder ‘wat we normaal noemen’. We zien dat concreet bij de platformactiviteiten.
 Een hulpvrager bij Schuldhulpmaatje wil liever niet dat het maatje bij hem thuis komt. Want er ligt alleen een
matras op de grond .... Naast een maatje koppelen is er duidelijk behoefte aan een beetje huisraad!
 Bij het inloopspreekuur vraagt iemand hulp om gebruik te maken van de gemeentelijke minimaregelingen. Die
regelingen worden in principe digitaal aangevraagd. Maar mevrouw spreekt niet heel goed Nederlands, heeft
geen computer en geen e-mail adres….. Gelukkig kunnen de vrijwilligers met wat ‘kunst en vliegwerk’ mevrouw
helpen.
Bij onze projecten (waarover u hieronder meer leest) komen de vrijwilligers ook in Ede moeilijke situaties tegen.
Nederland heeft een sociaal vangnet en Ede heeft een minima beleid, wat mensen probeert te helpen. En toch….
krijgen mensen soms een half bordje rijst geserveerd. Omdat ze de weg niet weten, net niet aan de regels voldoen,
de taal niet spreken, de route niet weten en noem maar op.
In het diaconaal platform werken we als kerken samen. In een poging om ook de mensen, die slechts een half
bordje rijst krijgen, een stukje verder te helpen.
Mooi werk, waarbij we niet bang moeten zijn om steeds nieuwe hobbels te nemen….
Jan de Kluijver
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Bestuurszaken.
Het bestuur van de stichting DPE in uitvoering komt gaande weg weer op sterkte.
Als bestuursleden hebben we op dit moment Cees Dorland, Marjan Havelaar, Ellie
Huisman en Job van Roekel. Er is minimaal nog één bestuurslid gewenst. Gezien de
samenstelling zoeken we bij voorkeur iemand met lijnen naar de evangelische gemeenten
in het diaconaal platform.
De stichting is een zelfstandig orgaan. En toch ook weer niet. We hebben vastgelegd dat de
stichting nauw verbonden is het met Diaconaal Platform in Ede. In het platform zijn zo’n
24 kerken en gemeenten betrokken. Kerken uit Ede en de buitendorpen, protestantse kerken,
evangeliegemeenten en caritas, grote en kleine gemeente; een breed scala aan kerken. Daar zijn we heel blij mee.
De ontmoeting met elkaar is mooi en de samenwerking waar mogelijk is een zegen. Kerken kunnen en mogen in
hun vieringen verschillend zijn. Als het om mensen helpen gaat, vallen bijna alle verschillen weg. Helpen, waar
anders geen helper is. Dat doet de stichting namens de kerken en daarin kunnen we veel betekenen!

De concept jaarrekening 2018 is in het bestuur besproken. Daarover waren een aantal vragen, die eerst nagezocht
moeten worden. Op de bijpraatavond – zie onder- zal de jaarrekening 2018 gepresenteerd worden. Een tipje van
de sluier…
o Er is meer uitgegeven, dan er is ingekomen.
- Deels ligt het boven de begroting. Daar moeten we dus sterker op sturen. De begroting moet leidend zijn.
- Deels komt het omdat we iets minder bijdragen van de deelnemende kerken kregen, dan we begroot en
verwacht hadden. Sommige kerken zullen nog benaderd worden omdat we hun bijdragen helaas nog
missen….
o De meer-uitgaven kunnen voor dit jaar uit de reserve opgevangen worden. Er zijn nog geen zorgen over de
financiën gelukkig.

Diaconaal Platform Ede – DPE
In november ging de platform avond over eenzaamheid. De inleider, pastoraal werker Pieter Jan
van Halum, leidde het thema in. In het gesprek met de diakenen horen we hoe de verschillende
kerken aandacht hebben voor dit thema. Er zijn vormen van gericht ouderen-bezoekwerk en
maatjescontacten. Tegelijk geeft de inleider ook aan, in de tijd van terugtredende overheid moeten
mensen ook aangemoedigd worden zelf initiatief te nemen om mensen te ontmoeten. Er zijn open
maaltijden en zoiets als Meet-Inn, inloopavonden of creatieve morgens. Naar bestaande activiteiten
gaan is in het begin een drempel, maar kan de dag of week-sleur doorbreken.
Op 17 februari is de jaarlijkse bijpraatavond gepland. De jaarcijfers zullen we bespreken en we kunnen over
een paar ‘beleidsmatige’ vragen van gedachten wisselen. De uitnodiging is inmiddels aan de DPEvertegenwoordigers verstuurd.
Medio maart hopen we weer een gewone platformavond te beleggen. Het idee is om daarbij een wethouder uit te
nodigen en de rol van overheid en kerk (diaconaat) met elkaar te bespreken. Als het programma rond is,
informeren we u daarover.
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 en dan overleg tussen de coördinatoren.
Dit coördinerend overleg wisselt ervaringen uit en stemt de dingen met elkaar af.
Op de foto:
staand: Corrinne van Pommeren (SHM) – Lisan Verboom (NFE) – Teus Hubert (HiP inloop)
zittend: Jan de Kluijver (algemeen) – Ella Marchal (HiP)

Noodfonds Ede (NFE)
In het jaar 2018 hebben zo’n 70 vragen het Noodfonds bereikt. In de aanloopfase blijkt nog
vaak dat de informatie onvoldoende of onvolledig is waardoor Lisan voor het Noodfonds
aanvullende vragen moet stellen.
Door de vragen te stellen en het meedenken in de aanvraag wordt een deel van de vragen
opgelost zonder dat er geld betaald hoeft te worden. Ongeveer de helft van de vragen
wordt zo afgedaan. Omdat er toch elders een voorliggende voorziening is, die de vraag
kan honoreren. Soms omdat de hulpvrager niet bereid is inzage in de financiën te geven.
In zo’n 35 vragen was er echt financiële hulp nodig en kon dat geboden worden. De hoogte varieert per vraag. Bij
elkaar is er in het afgelopen jaar zo’n € 11.000 aan geld via het Noodfonds beschikbaar gesteld.
Voor 2019 gaat het werk van het Noodfonds verder. Een nieuw aandachtsveld is dat we
hopen bedrijven te interesseren voor een bijdrage aan dit Noodfonds Ede. Bedrijven kunnen
zo invulling geven aan hun ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ en het helpt het
fonds om hulpvragen financieel te kunnen steunen.
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 van 2018 bij
elkaar 40 schuldhulpmaatje. En allen zijn ingezet.
De maatjes komen soms bij mensen, die “gewoon” het overzicht kwijt zijn en
daardoor achterstanden in betalingen zien ontstaan. Men weet dan niet meer
hoe dat op te pakken. Of ze komen bij mensen met schulden van vele
duizenden euro’s. Dan zal de overheidsregeling schulddienstverlening zeker
nodig zijn. Maar ook in dat proces is de steun van een maatje zeer gewenst.
Mensen zijn soms zo murw door deurwaardersbrieven dat ze geen uitzicht
meer zien. Post blijft ongeopend en soms wordt uit angst van deurwaarders de
deur niet eens meer geopend….
Een periode samen met het maatje aan de slag gaan en uitleggen waarom dit
proces nodig is om over een paar jaar weer uit de schulden te kunnen komen.
Daarvoor is een maatje heel behulpzaam en nodig.

Nieuwe maatjes 2018
Klaaske en bestuurslid Cees Dorland
ondertekenen het contract.

Sinds de maart 2018 heeft de coördinatie van Schuldhulpmaatje versterking
gekregen. Klaaske Mussche werkt een paar uur voor SHM, waarbij zij zorgt
voor de ondersteuning van de maatjes, intervisie en toerusting. Verder zal ze
het project MoneyFit vorm geven. Inmiddels is ze al bijna een jaar werkzaam
en zit ze er al helemaal in.
Een van de taken van Klaaske is MoneyFit opstarten. Met MoneyFit
willen we jongeren bereiken met preventie en advies rondom geld en
geldbesteding. De website www.moneyfit.nl is op jongeren gericht. Via
scholen geeft Klaaske informatie en preventielessen om jongeren, die bijna 18 worden, bewust te maken over
inkomsten, studiekosten, zorgverzekering en zorgtoeslag en dergelijke. In
2018 zijn de eerste 5 lessen gegeven.
Coördinatie:
Het programma wordt in 2019 verder ontwikkeld.
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 na een goede koppeling
voorzien van een helper.
Met regelmaat komen er kleine vragen, waar we via HiP
‘buurtbewoners’ -meestal uit een van onze kerken- aan kunnen
koppelen.
Vroeger in het dorp noemden we het nabaorschap, maar nu moeten we het meer
organiseren omdat we de buren niet meer kennen. Maar het werkt!
Tientallen keren werd een hulpvrager aan een hulpbieder gekoppeld. Zijn mensen, die om
een hulp verlegen zaten, geholpen. Een concrete vorm van ‘kerk in de samenleving’.
HiP kan voor meer mensen wat betekenen.
Daarvoor zijn twee dingen nodig.
Grote bekendheid van HiP onder hulpverleners, thuiszorg, mantelzorg, diakenen
enzovoorts. Daar werken we aan. Voor gerichte koppelingen in de buurt is een groter
aanbod nodig van kerkmensen, die bereid zijn eens te helpen.
Onze vraag:
‘Wilt u in uw gemeente een actie doen zodat meer
mensen in ons bestand staan om burenhulp te verlenen?”
Hoe doen we dat?
> Graag weten we wie de contactpersoon vanuit uw gemeente voor HiP-Ede is.
> We bespreken samen een planning voor de wervingsronde.
> Wij kunnen helpen met een kerkbladbericht, een beamerslide, een voorzet voor
kanselboodschap, … Maar dat mag u natuurlijk ook zelf schrijven.
> Er zijn flyers gratis beschikbaar om na de dienst of bij een gemeente avond of via
kringen uit te delen. (voorzijde staat hiernaast)

> 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 direct betrokken bij de Hulp-in-praktijk
koppelingen waar uw gemeenteleden bij
betrokken zijn.

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

HiP-inloopspreekuur
Op dinsdag en donderdag is het HiP-inloopspreekuur bereikbaar.
Vrijwilligers zijn in het kantoor aan de Posthoornstraat 8 tussen 10
en 12 uur aanwezig om mensen te helpen.
Een deel van de hulpvragers wordt door hulpverleners of
ambtenaren van de gemeente Ede naar ons verwezen. Een ander
groot deel van de hulpvragers komt omdat ze via anderen van ons
gehoord hebben. Hoe ze komen…. Wat hun vraag ook is …. Als
de vrijwilligers kunnen helpen, doen ze het en als het nodig is
verwijzen we naar organisaties, die specialistischer kennis in huis hebben.
In 2018 was het inloopspreekuur 100 morgens bereikbaar. Uit de registraties blijkt:
Meer dan 100 verschillende mensen kwamen met vragen.
Sommige mensen komen geregeld terug, omdat er weer nieuwe vragen over post of formulieren zijn.
In 2018 is bij ruim 450 vragen hulp geboden.
De vragen variëren van een brief uitleggen tot complexere
Contactpersoon: Teus Hubert.
vragen, waarvoor de vrijwilliger met de hulpvrager de
Dinsdag- en donderdag.
instanties belt om iemand zo verder te helpen.
Van 10 tot 12 uur
Ongeveer elke inloop-morgen zijn er hulpvragers.
Posthoornstraat 8

Tenslotte
In januari 2019 was op de CHE een werkconferentie over armoede en schulden. Daar werd het zo samengevat:

Omdat wij geloven in mensen
Ieder mens telt en is waardevol! Mensen zijn immers beelddrager van God zelf. In het diaconale werk staat die
menselijke waardigheid voorop. We geloven dat elk mens mag delen van het ‘leven in overvloed’.
Armoede en schulden botsen echter vaak hard met het leven zoals God dat voor ons bedoeld heeft.
Daarom bidden we met Franciscus van Assisi
O Heer, maak mij een instrument van uw vrede!
Laat mij liefde brengen
waar mensen elkaar haten
Laat mij vergeving brengen
waar mensen elkaar onrecht aandoen.
Laat mij eenheid brengen
waar tweedracht is
Dat ik waarheid mag spreken
waar dwaling is
Dat ik geloog mag brengen
waar de twijfel benauwt
Dat ik hoop mag geven
waar wanhoop is
Dat ik licht mag ontsteken
waar duisternis regeert.
Dat ik vrienden mag maken
waar eenzaamheid woont
Amen

namens DPE en bestuur stichting DPE in uitvoering:
algeheel coördinator: Jan de Kluijver
bestuur: Cees Dorland - Ellie Huisman – Marjan Havelaar – Job van Roekel

