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Inleiding 

 
Ga op reis…. 
 
Abram hoorde de Stem van boven. ‘Ga op reis!’ Ergens heeft hij begrepen dat het niet zomaar een droom of zo was, hij voelde zich oprecht 
geroepen. En hij ging. Uit zijn vertrouwde setting naar een onbekende omgeving, naar mensen en culturen die hij niet kende. Maar hij ging 
… in vertrouwen op die Stem! 
 
Ik realiseerde me dat die ervaring ook een heel diaconale ervaring is. De vrijwilligers in de kerken en de mensen die bij de platform projecten 

betrokken zijn, hebben ook gevoeld: ‘Ga op reis!’ Hier gaat de reis niet naar een ander land. Schuldhulpmaatjes of vrijwilligers via HipHelpt gaan op weg naar die ander. 
Wetend dat ze bij andere omstandigheden, andere culturen en andere gewoonten komen. Ze gaan – om de roeping te volgen Weest dienstbaar aan de naaste. Blijf 
trouw aan je overtuiging, houd vast aan je geloof, maar durf je ook uit te strekken naar de naaste, die om een helpende hand verlegen zit. 
 
Uit de verhalen van vrijwilligers weet ik dat het niet altijd meevalt. Je moet wel eens slikken, of op je lippen bijten in plaats van je mening 
geven. Dat zal Abram ook wel ervaren hebben. Maar hij ging en offerde bij aankomst (bleef trouw aan zijn overtuiging). Hij leefde in die 
andere situatie en hij werd er gezegend en was mensen tot een zegen.  
‘Ga op reis’. Zo zijn wij ook op weg gegaan. In vertrouwen op de Stem en gelovend dat we tot zegen kunnen zijn. 

Jan de Kluijver  
 

Bestuur en financiën 
 

Een paar mededelingen 
- In overleg met het bestuur hebben we besloten een meerjarenbeleidsplan te maken. De projecten werken nu vooral met 
jaarplannen. Het is goed om ook vooruit te kijken. Waar willen we met het platform en de projecten over bijvoorbeeld 4 jaar 
staan…  
- De bestuursleden hebben elk een aandachtsgebied vanuit het werk. De voorzitter heeft vooral medewerkers en externe 
contacten als aandachtsveld. De andere bestuursleden hebben één van de projecten waar ze extra aandacht voor hebben 
en zo nodig kunnen meedenken. De rolverdeling staat op de website www.diaconaalplatformede.nl  

- Deze maand zal het bestuur de financiën over 2020 bespreken. Het ziet er naar uit dat we binnen de begroting zijn gebleven. 
Het vermelden waard is dat 22 kerken uit onze achterban afgelopen jaar hebben bijgedragen. Het begrootte bedrag is niet helemaal gehaald, 
maar we zijn heel blij met zoveel kerken die bijgedragen hebben. 

- In 2021 staat in het werkplan meer aandacht voor het bekendmaken van onze projecten. Zeg maar: meer aandacht voor onze pr, website ed. 
Daar zullen we dus mee aan de slag gaan. 

- In de plannen staat ook weer ‘Duurzaam bezoekwerk’. Als uit onderzoek bij andere instanties blijkt dat er behoefte aan is, gaan we het project weer 
een nieuwe impuls geven. 

- De subsidieaanvraag 2021 bij de gemeente Ede is toegekend. 
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De DPE projecten 

 
Door de coronabeperkingen zijn de activiteiten aangepast volgens de regels, die de overheid heeft aangegeven.  
Tegelijk zullen we -nu de beperkingen door de pandemie voortduren- wel kijken hoe we anders en veilig het werk wel kunnen blijven 
doen. De ander, waar we vaak de hulpe tegenover voor zijn, willen we waar mogelijk wel helpen. 
 
De maatjes van Schuldhulpmaatje hebben beperkt en op afstand contact met de hulpvragers. Met 
(video)bellen en mailen kan er ook al veel gebeuren 
In oktober-november kon gelukkig de training van de nieuwe maatjes wel doorgaan. Er zijn voor Ede 7 
nieuwe maatjes opgeleid. De certificering viel in een verscherpte corona-beperking, die moest dus online 
gedaan worden 
Voor de intervisiebijeenkomsten gaat Klaaske kijken of we online-bijeenkomsten kunnen beleggen. 
 
In okotober hoorden we dat Corrinne van Pommeren het project SchuldHulpMaatje gaat verlaten. 
Inmiddels is Bianca Bouter tot nieuwe coördinator benoemd. Zie de ‘DPE-nieuwsbrief-Extra’ bij deze nieuwsbrief. 
 
Het werk van HipHelpt is beperkt tot wat binnen de regels kan en mag. Veel aanmeldingen komen er nu niet binnen.  
Bij sommige vragen moeten we ook zeggen dat de vraag gegeven de omstandigheden nu niet kan worden gekoppeld. 
Via het ‘Platform Informele Hulp’, waarbij we via Malkander gelijksoortige organisaties online treffen, bekijken we samen wat kan en 
hoe we de hulpvragers toch kunnen vinden en helpen. 
 
HipHelpt inloopspreekuur is van juni tot november geopend geweest. Toen premier Rutte de lockdown afkondigde, is ook het 
spreekuur weer dicht gegaan. Helaas. Als mensen per voicemail of per mail hun vraag neerleggen, dan reageren we daar wel op. 
Op afstand helpen lukt soms ook. En we denken inmiddels wel na over hoe het spreekuur zou kunnen als de regels weer iets 
soepeler worden. Ook dan zal veilige afstand nog wel blijven gelden. Toch willen we weer helpen waar dat kan ….. 
 
De activiteiten van MoneyFit liggen sinds de zomer stil. Scholen zijn 
beperkt open en gastlessen zijn dan niet wenselijk. We gaan dit jaar kijken 
of we met MoneyFit jongeren via de sociale media kunnen bereiken.  
 
Het Noodfonds Ede heeft een nieuw gezicht. Henry Aalbers is nu de 
coördinator van het Noodfonds.  In november – december heeft hij zich ingewerkt. We zullen begin 2021 het Noodfonds en het 
nieuwe gezicht bij verwijzers onder de aandacht brengen.  
 

Diaconaal Platform Ede 

De najaarsbijeenkomst van het diaconaal platform hebben we niet georganiseerd. De corona-beperkingen maken een bijeenkomst met 20 
kerkvertegenwoordigers bij een platform even niet mogelijk. En een goed overleg met zo veel mensen online organiseren leek ons niet nuttig.  
We hopen in het voorjaar wel weer een bijeenkomst te kunnen beleggen. 
 

Tenslotte 
Een paar berichten over gaande en komende mensen hebben we in een aparte nieuwsbrief-extra beschreven. Het is jammer (maar begrijpelijk) dat 

mensen vertrekken. Gelukkig zie we ook steeds weer nieuwe namen, die de opengevallen plaatsen innemen. Het werk kan gelukkig doorgaan. 
Heb u vragen – wilt u informatie? Een mailtje en we kijken wat we kunnen doen. diaconaalconsulentede@gmail.com 

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