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Nieuws vanuit de organisatie. 
 
Een nieuw jaar. Misschien heel lastig om dit jaar wensen voor het jaar te hebben. De onzekerheden en 
beperkingen vanwege de corona-situatie maken eerder onrust los en een afwachtende houding. Begrijpelijk.  
En toch – sommigen zeggen dan: … en toch van het geloof… 
De onzekerheid is er. Maar we staan er niet alleen voor in dit leven en we leven met het oog op de Toekomst.  
Daar willen we aan vasthouden. Daar gaan we het nieuwe jaar mee in: 

We wensen je toe 
vrede met wat was 
vreugde met wat is 

vertrouwen voor de toekomst. 
 
De ‘normale’ DPE nieuwsbrief informeert de diaconieën van de aan ons verbonden kerken over het verloop 
van de projecten. In deze extra nieuwsbrief praten we u over de personele zaken bij. 
 

Coördinator SchulHulpMaatje Ede 

 
In de Nieuwsbrief ‘extra’ van december is het vertrek van Corrinne al gemeld. Zij heeft ander 
werk gevonden. Daarmee is het werk bij SchuldHulpMaatje niet meer te combineren. 
Helaas, dat vinden wij en dat vindt ze zelf ook. Maar het is niet anders 
 
We hebben op 18 december afscheid genomen van Corrinne. Corrinne heeft heel wat jaren 
meegedraaid bij SchuldHulpMaatje. Eerst als vrijwilliger en maatje. Later heeft ze samen 
met Willeke een poos de coördinatie gedaan. Ruim 6 jaar geleden werd Corrinne officieel de 
coördinator van SchulHulpMaatje Ede. In die tijd is het project flink gegroeid. 
Van toen nog geen 20 maatjes naar nu ruim 45 maatjes .. 

van alleen aansturen naar een team met Klaakse Mussche (ook coördinator)  
en Garmt Brink (ondersteunende taken) .. 

 van een startend project naar een goed lopende organisatie waar per jaar 
tientallen hulpvragers aankloppen, die in veel gevallen  
met een maatje verder geholpen worden.  

We hoopten het vertrek van Corrinne met een passend afscheid te 
markeren. Door de lockdown, die in december werd afgekondigd, moest het afscheid in 
kleine kring vorm gegeven worden. We hadden het graag anders gedaan, maar zowel 
wij als Corrinne vonden het beter om het afscheid alleen met het team te doen. 
De maatjes en het bestuur hebben op een alternatieve manier iets van zich laten horen. 
Het was ondanks de vorm een prettig afscheidsmoment. Corrinne bedanken we hartelijk 
voor haar werk bij SchulHulpMaatje Ede en bij het Diaconaal Platform Ede.  
 
  

Nieuwe coördinator SchulHulpMaatje Ede 

 
Met het vertrek van Corrinne is er een vacature naast Klaaske gekomen. 
Daarvoor is een vacatureprofiel opgesteld. Er zijn reacties binnen 
gekomen en inmiddels is de sollicitatieprocedure afgerond.  
We zijn blij dat er een nieuwe coördinator bij het team van   

SchuldHulpMaatje komt. Bianca Bouter wordt mede coördinator bij het team. Bianca heeft 
al jaren ervaring met mensen met financiële zorgen en hen helpen de papieren op orde te 
krijgen. Ze ziet er naar uit om hierin nu de rol van coördinator op zich te nemen.  
Vanaf 1 februari zal ze beginnen.  
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Aanspreekpunt HipHelpt inloopspreekuur 

 
Teus Hubert gaat de taak als aanspreekpunt voor het inloop-
spreekuur neerleggen. Teus is bekend binnen het DPE. Met het 
stoppen bij het spreekuur wordt een omvangrijke periode bij de 

DPE-activiteiten afgesloten. 
 
Teus stond aan de wieg van het Platform en is jaren voorzitter van het bestuur geweest.  
De eerste schets over het opzetten van een diaconaal platform dateert van 2006!! 
Daaronder staat ook de naam van Teus Hebert. In de loop der jaren is het platform op 
diaconaal gebied een trefpunt voor ruim 20 kerken in Ede en de dorpen geworden. 
 
Teus heeft een flinke bijdrage gegeven aan het opstarten van SchuldHulpMaatje in Ede 
en hij heeft zich ook bij de opzet van de landelijke vereniging meermalen laten horen.  
Bij de eerste gesprekken met Walter van Willigenburg over de opstart van Hulp in Praktijk Ede (de voorloper 
van HipHelpt) is hij betrokken geweest.  
En voordat het inloopspreekuur officieel begon zat Teus al wekelijks op kantoor en hielp mensen, die er met 
papieren of aanvragen niet uitkwamen. 
 
Kortom Teus is een grote initiator achter het diaconaal platform en de projecten geweest. Daarvoor zijn we 
hem zeer erkentelijk. Teus heeft gelet op zijn leeftijd (en de risico’s vanwege corona) aangegeven ook de 
laatste taak bij het inloopspreekuur te willen stoppen. Dat is begrijpelijk. Maar als een grondlegger van het 
DPE stopt, geeft dat een extra gevoel. Zijn afscheid zou ook meer aankleding verdiend hebben, maar door 
corona kan dat niet. Ik heb hem een mooi boek gebracht en hem bedankt voor zijn inzet.  

“Teus, we zijn je heel dankbaar voor je inzet. 
Een boek is een gebaar om onze grote waardering vorm te geven. Het ga je goed!” 

 
De taak van aanspreekpunt voor HipHaelpt inloopspreekuur wordt overgenomen door Eijo Balk. Eijo was al 
plaatsvervangend aanspreekpunt en neemt nu het stokje van Teus officieel over. 
 

Noodfonds Ede 

 
Eerder is al gemeld dat Lisan Verboom het werk bij het Noodfonds Ede neerlegt. 
De combinatie van deeltijdbanen valt niet goed vol te houden, daarom moest 
een keuze gemaakt worden. Haar ‘afscheid’ net voor de zomer was heel 
summier - in de veronderstelling van een tijdelijke beperking door de corona -. 
Inmiddels wordt duidelijk dat de corona-omstandigheden niet alleen tot nu 
voortduren, maar wellicht nog wel een poosje onze (grotere) activiteiten zal 
beïnvloeden. Daarom hebben we ook haar afscheid iets meer vorm gegeven. 
Dat had mooi gecombineerd kunnen worden met het afscheid van Corrinne, 
maar zoals zo veel dingen liep ook dit anders.  
Met een ‘heel hartelijk bedankt’ en een boek hebben we het afscheid alternatief 
geprobeerd vorm te geven.  
 
Lisan blijft in Ede en in het sociaal domein werken, we zullen haar nog wel vaker 
tegenkomen. 

 
Inmiddels heeft Henry Aalbers het stokje van Lisan overgenomen. Hij heeft de 
taak van coördinator van Noodfonds Ede in oktober opgepakt en zich erin 
verdiept. Inmiddels heeft hij de eerste aanvragen al in behandeling genomen. 
 
Een uitdaging is wel hoe we hulpverleners geïnformeerd houden over het 
bestaan van het Noodfonds. Teams van hulpverleners of maatschappelijk 
werkers hebben minder overleg en als er overleg is gebeurt dat online. Dan is het 
lastiger om in een vergadering een korte presentatie over het Noodfonds te 
geven. Juist voor de hulpverleners, die bij mensen in moeilijke omstandigheden thuiskomen, is het nuttig dat 
zij van het Noodfonds weten. Helpen waar (nog) geen helper is – dat is zeker hier een belangrijk uitgangspunt. 
Henry zal opnieuw inzetten voor meer bekendheid onder verwijzers.  


