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Inleiding 

 
Kan ik er wat aan doen? 
Die vraag wordt vaker gesteld. Soms uit machteloosheid. Vaak gaat het dan om 
grote vraagstukken, die ons emotioneel raken en toch ver van ons af staan. Ik 
denk aan de vluchtelingen bij de Middelandse zee of scheurende huizen in 
Groningen door het oppompen van gas uit de bodem. 
Soms relatief kleine vragen. Een familielid met grote relationele of financiële 

zorgen of de ernstige ziekte van een gemeentelid. 
Kan ik er wat aan doen? Al snel denk je: nee, dat probleem kan ik niet oplossen of die situatie kan ik niet 
veranderen. Maar de vraag blijft soms wel door je hoofd resoneren. 
Een collega binnen ons kantoor gaf mee een nieuw zicht op deze zin. Je kunt de zin tegen jezelf zeggen met 
steeds de klemtoon om een ander woord. Dan is er soms wel een reactie mogelijk. 
Kan IK er wat aan doen? – wellicht zijn er ook anderen, die actie kunnen ondernemen, maar ik kan ook wel iets  
 doen. Bijv geld geven voor de vluchtelingen of bidden /  een kaartje voor het zieke gemeentelid. 
Kan ik er WAT aan doen? – Ik hoef en kan de hele situatie niet veranderen of oplossen. Maar iets ondernemen kan  
 waarschijnlijk wel. Je familie eens bij je aan tafel uitnodigen lost het probleem niet op, maar biedt wel even  
 een lichtpuntje. 
Zo kan elk woord uit de zin nadruk krijgen en je helpen toch iets te kunnen betekenen. Vanuit het geloof kan ik zo 
ook naar veel situaties kijken. Het helpt me om anders te kijken. Dan komt er een kinderliedje in me op. Duo Elly & 
Rikkert zongen in een oud kinderlied:  
 Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet, 

zodat de mensen zeggen God is goed. 
Het antwoord op de vraag ‘Kan ik er wat aan doen?’ kan zelfs iets laten zien van wat God voor mij betekent. Opdat 
de mensen zeggen: God is goed. 

Jan de Kluijver  

 

Bestuurszaken. 
 

Met dankbaarheid kunnen we melden: het bestuur van de stichting DPE in uitvoering weer op sterkte.  
Als bestuursleden hebben we Kees Lommers (voorzitter), Ellie Huisman (secretaris),  Marjan 
Havelaar (penningmeester),  Cees Dorland en Job van Roekel. Elk bestuurslid heeft een werkproject 
als aandachtsveld en de voorzitter doet ook mee in de externe contacten en fondswerving. 
Wilt u de taakverdeling zien en de gezichten bij de bestuursleden zien? Ga dan naar de website.   

http://diaconaalplatformede.nl/bestuur-dpe-voltallig en onder het kopje bestuur ziet u de gezichten bij de namen. 
 

Financiën 

De jaarrekening kunt u op de website vinden. Bij deze nieuwsbrief sturen we u nog meer. 
- de brief van het bestuur waarin uw jaarbijdrage voor 2019 wordt gevraagd. Van enkele 

diaconieën hebben we de bijdrage al ontvangen. Dank daarvoor. 
- Bij de brief vindt u de jaarrekening 2018 en de begroting 2019. De ondersteuning van de 

gemeente is toegezegd en we hopen ook op de bijdragen van de kerken te kunnen rekenen. 
- Het jaarverslag van wat middels het Diaconaal Platform in 2018 is uitgevoerd. 

Wilt u de stukken in de diaconie bespreken en/of naar de penningmeester van de diaconie 
doorsturen? 
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Diaconaal Platform Ede – DPE 
 

We hadden in maart een platformbijeenkomst voorspeld… maar door tijdgebrek is de organisatie 
niet rondgekomen. Er is helaas geen platformavond geweest. 
Inmiddels hebben we een DPE-platform bijeenkomst in de stijgers staan. 
Datum: 2 oktober 
Locatie: raadszaal  in het gemeentehuis Ede 
Met medewerking van twee wethouders. 
Onderwerp: De raakvlakken van het sociaal domein van de lokale overheid en de sociale contacten 
vanuit de kerken met de zwakkeren van de samenleving.  
Speerpunten van beide kanten en een leerzaam gesprek met elkaar. 

We denken dat het mooi is als u andere diakenen ook uitnodigt, wij willen ook raadsleden en collegeleden bij 
deze ontmoeting uitnodigen. 
Verder berichten volgen, maar geeft u de datum al vast aan de medediakenen (of andere belangstellenden) door! 
 
 

Noodfonds Ede (NFE) 

 
Op de website leest u het jaarverslag van het Noodfonds 2018. 
http://diaconaalplatformede.nl/noodfonds-ede-60-keer-benaderd-in-2018/  
 
 
 

 
 

Schuldhulpmaatje Ede 

 
Bijna 40 maatjes zijn actief en allen zijn gekoppeld aan een hulpvrager. 
In september start een nieuwe groep cursisten. 10 mensen uit Ede zullen de cursus gaan 
volgen en daarna ook inzetbaar zijn bij Schuldhulpmaatje Ede 

 
 
 

http://diaconaalplatformede.nl/ben-jij-moneyfit/  
 
 

Hulp in Praktijk Ede 

 
Voorjaar 2019 heeft HiP-Ede zich aangesloten bij HiP helpt. Dat is de landelijke vereniging, die na het 
debacle van 2018 is opgericht om de HiP activiteiten voort te zetten. 

http://diaconaalplatformede.nl/hip-ede-lid-van-landelijk-netwerk-hiphelpt/  
 

 

HiP-inloopspreekuur 
 

Het Inloopspreekuur blijft ook deze zomer bereikbaar 
 http://diaconaalplatformede.nl/inloopspreekuur-ook-in-de-zomer-bereikbaar/  
 
 
 

 
 

In contact 

Het bestuur komt graag een keer bij u als diaconie op bezoek. We willen graag in de vergadering van diakenen 
vertellen wat het platform doet en hoe we (u als diaconie van de gemeente en wij als platform van diaconieën) veel 
voor elkaar kunnen betekenen. Wilt u voor ons ruimte in uw vergadering maken. Bij 5 diaconieën zijn we al 
geweest en dat heeft erg goede gesprekken opgeleverd. Over en weer zijn we blij met de ontmoetingen. Dat doen 
we graag bij alle aangesloten DPE leden. Nodigt u ons uit? Een mailtje aan diaconaalconsulentede@gmail.com 
en we nemen contact met u op 
 

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

Coördinatie: Lisan Verboom 
info@noodfondsede.nl  - 06 21143860 

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

Coördinatie: Ella Marchal 
ede@stichtinghip.nl   0318 655623  

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