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Inleiding 

 
Op de grens 
Een nieuw jaar is begonnen. De eerste weken van het jaar wensen we elkaar alle goeds of veel heil en 
zegen voor het nieuwe jaar toe. Hiernaast staat een kort gedicht van Phil Bosman. Een overweging bij 
een nieuw begin… We zijn geschapen naar het beeld van God. Dat kan vooral zichtbaar en merkbaar 
worden door de liefde. De liefde van God, die liefde is!  
Die liefde waarmee God ons liefheeft kunnen we ook in 2020 uitstralen. Dat uitstralen wordt merkbaar 
door de manier waarop we met elkaar en met anderen omgaan. Daarop doelt dit gedichtje ook.  

Handen om te geven, een hart om lief te hebben en  
twee armen, juist lang genoeg om een ander te omhelzen. 

 
Omdat we ons door God geliefd weten mogen we ook om anderen geven.  
Vooral bij diaconaal werk wordt dat vaak gemerkt. Waarom doen jullie dat? Mensen kunnen het vragen omdat ze iets in onze 
beschikbaarheid en betrokkenheid merken. Bij uw diaconale werk, bij onze projecten namens de kerken (zie hieronder)…. 
Omdat we om mensen geven en hen, waar dat nodig is, een helpende hand bieden.  
Dat hebben we in 2019 gedaan en het is mijn wens en gebed dat we dat ook in 2020 blijven doen.  

Jan de Kluijver  

Bestuur en financiën 
 

Het bestuur komt  met regelmaat bij elkaar. Gelukkig zijn alle vacatures vervuld. 
Afgelopen januari hebben we afscheid genomen van Cees Dorland. Hij heeft vele jaren in het  
bestuur gezeten en meegeholpen bij de DPE-projecten. We zijn hem dankbaar voor zijn werk voor 
en meedenken in het bestuur. In zijn plaats is Jan Hordijk bij het bestuur gekomen. 
Marjan Havelaar zal deze maand haar taak bij het bestuur neerleggen.  

 We zijn bijna rond met een nieuw bestuurslid in de rol van penningmeester. 
 
 De financiën voor 2019 zijn net voldoende verlopen. Dat wil zeggen: er is genoeg ontvangen om  
 de kosten van 2019 te betalen. Op zich is dat goed, maar er is weinig reserve en dan kun je ook  
 weinig tegenvallers hebben. Dat is voor het bestuur een punt van zorg 
 De jaarcijfers van 2019 en de begroting van 2020 worden op de bijpraatavond van 12 maart 2020  
 toegelicht. Dan is er ook gelegenheid om vragen te stellen. 
 

Afgelopen maanden is vanuit de organisatie bij een tiental diaconieën een bezoek gebracht. Een bestuurslid en een project coördinator vertellen bij de diakenen over onze 
projecten en wat de diaconieën van ons mogen en kunnen vragen. We merken over en weer dat het heel nuttige ontmoetingen zijn. De andere diaconieën kunnen nog een 
verzoek om een uitnodiging van ons tegemoet zien. 
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Diaconaal Platform Ede – DPE 
 

Op 6 februari was er een platformbijeenkomst. Het thema was: “Het gesprek over geld en geld zorgen in het kerkelijke ontmoetingen…”  
Heeft dit onderwerp aandacht bij de (pastorale) gesprekken? Hoe gaan we daarmee om? Zijn er tips om bezoekmedewerkers en gemeenteleden hier op 
toe te rusten. Het is bekend dat mensen met schulden er pas mee voor de dag komen als de nood (te) hoog is. Als het vaker in de gemeente bespreekbaar 
wordt, kunnen we elkaar eerder helpen. In de hoop dat mensen -bijvoorbeeld met een schuldhulpmaatje- ook eerder de zorgen durven aan te pakken. 

 
 12 maart staat een DPE-bijpraatavond gepland. De platformavonden hebben altijd één thema waar we met  
 elkaar en van elkaar leren. Op de bijpraatavond is ruimte voor meer kortere bespreekpunten.  
 Het bestuur licht de financiële stand van zaken toe. Er zijn enkele vragen, waar misschien DPE plannen  

 voor gemaakt kunnen worden.  Dat willen we in de bijpraatavond peilen. Op de agenda staan de te  
 bespreken onderwerpen al kort genoemd. We hopen de leden van het DPE op 12 maart te zien …  
 en in de bespreking te horen. 
 

Noodfonds Ede (NFE) 

 
Afgelopen jaar werden bijna 70 vragen aan het Noodfonds Ede voorgelegd. 
De coördinator heeft een snelle, maar ook grondige procedure: goed doorvragen en meedenken naar wat de 
mogelijkheden zijn. Dat wil zeggen: het Noodfonds helpt als het nodig is met geld, maar even vaak is het meedenken 
en wijzen op andere mogelijkheden al genoeg hulp om verder te komen. 
 
In 2019 was voor de helft van de aanvragen echt geld nodig, bij de andere vragen kon met verwijzen naar andere mogelijkheden ook geholpen 

 worden. Voor de aanvragen is ongeveer € 3500 uitgegeven. 
 

Schuldhulpmaatje Ede 

 
Inmiddels zijn er 45 maatjes actief. In oktober 2019 zijn weer negen maatjes opgeleid en gecertificeerd.  
Een groep toegewijde maatjes, die graag een hulpvrager helpen.  
Corrinne doet de intakegesprekken en zoekt een geschikt maatje, passend bij deze hulpvrager. 
Klaaske heeft jaarlijks zgn voortgangsgesprekken met de vrijwilligers en regelt twee keer per jaar intervisie 
gesprekken met groepjes maatjes.  Een deel van de maatjes komt binnen via hulpverleners of de 
medewerkers van schulddienstverlening van de gemeente Ede. Maar hulpvragers kunnen zich ook zelf melden  
en soms helpen diakenen of predikanten een gemeentelid om naar Schuldhulpmaatje te gaan om hulp te vragen. 
 
MoneyFit is een website gericht op jongeren van ongeveer 18 jaar en ouder. Daarop staat veel nuttige 
informatie over toeslagen, bijbaantjes, inkomsten en een uitkering, op kamers gaan en zo voorts. Via 
gastlessen gaat Klaaske met jongeren in gesprek om het onderwerp voor deze jongeren aandacht te 
geven. De gastlessen worden onder andere op het Duloncollege gegeven, maar we zijn ook beschikbaar 
voor jeugdgroepen van de kerken. 

 
 
  

Coördinatie:  
Lisan Verboom 

info@noodfondsede.nl  -  
06 21143860 

Coördinatie:  
Corrinne van Pommeren 

schuldhulpmaatje.ede@gmail.com   
06-37 19 40 21 

DPE 

Bijpraatavond: 
12 maart 

Posthoornstr 8 
19.30-21.00 u 

Coördinatie:  
Klaaske Musche 

klaaske.schuldhulpmaatje@gmail.com 

06-15 09 90 85 
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Hulp in Praktijk Ede 

 
Hip heeft een nieuwe naam en nieuw logo gekregen. 
HipHelpt – omdat we mensen, die het alleen even niet redden, willen helpen. HipHelpt Ede is een database, waarin gemeenteleden van onze 
achterban (uit uw gemeente?) zich kunnen aanmelden. Omdat gemeenteleden best een ‘buurman of buurvrouw’, die even omhoog zit, willen 
helpen. Het gaat om kleine vragen: klusjes, een boodschap doen, vervoer of zoiets.  
 
De vraag koppelen we aan een vrijwilligers, die in de buurt woont. In dorpen heet dat nog 
noaberschap. Maar in de wijken van Ede en Bennekom kennen we elkaar vaak 
onvoldoende. Met HipHelpt Ede maken we burenhulp toch weer mogelijk. In 2019 zijn meer 
dan 70 vragen binnen gekomen en geholpen.   
Ella en Eijo coördineren het graag. En als u in uw gemeente meer bekendheid aan 
HipHelpt wilt geven, dan kunnen we u daarin ook helpen!  

 

HiP-inloopspreekuur 
 

Elke dinsdag en donderdagmorgen is de deur van 10 tot 12 uur open. Vrijwilligers zijn er om mensen met vragen 
te helpen. In 2019 was dit inloopspreekuur goed voor ruim 530 vragen. De overheid gaat uit van zelfredzaamheid 
en mensen moeten goed met computer en internet overweg kunnen. Als je dat niet kunt, loop je vast.  
Daarom komen mensen bij het inloopspreekuur.  
Hulp bij aanvragen van kwijtschelding, vragen over toeslagen, een brief die je niet snapt, Ede doet mee 
aanvragen en noem maar op. Naar aanleiding van een motie in de raad hebben we in januari ook raadsleden 
verteld over het werk van het inloopspreekuur. We zijn er om mensen te helpen – als u iemand weet, die hulp nodig heeft: stuur maar door!  
 

Tenslotte 

 
Van de projecten van het DPE, die nu actief zijn, hebben we hiervoor kort de stand van zaken weergegeven. Met de vrijwilligers en de vaste 
plek aan de Posthoornstraat 8 kunnen we veel voor de medemens doen. Elk project voor zijn eigen taak. Maar met regelmaat kunnen de 
projecten elkaar helpen. Iemand bij het spreekuur heeft een vraag, die via het Noodfonds of Schuldhulpmaatje beter geholpen kan worden. 
Dan verwijzen we onderling naar het collega-project. Zo worden mensen nog beter geholpen. 
 
In de praktijk zien we nog andere kansen. In overleg met het bestuur wordt bekeken of we met die ideeën ook wat kunnen doen.  
Allereerst onderzoeken we of er (bij de doelgroep) behoefte aan is.  
Vervolgens peilen we of er bij onze achterban (de kerken) draagvlak voor is.  
 En last but not least kijkt het bestuur of er financiële middelen voor gevonden kunnen worden.  

 
 
Heb u vragen – wilt u informatie? Een mailtje en we kijken wat we kunnen doen. diaconaalconsulentede@gmail.com  
 
 
 
 

namens het bestuur stichting DPE in uitvoering:   algeheel coördinator: Jan de Kluijver 
 

Coördinatie:  
Ella Marchal en Eijo Balk 

e.marchal@hiphelpt.nl 
e.balk@hiphelpt.nl     

0318 655623  

Contactpersoon:  
Teus Hubert. 

Dinsdag- en donderdag.   
van 10 tot 12 uur –  
Posthoornstraat 8 
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