
Handig om te weten 
voor uzelf, maar misschien meer nog:  

handig voor de mensen, die op (huis) bezoek gaan. 
Soms komt het gesprek op een onderwerp – waar wat hulp of steun bij nodig is. 

Via het Diaconaal Platform hebben de diakenen van de kerken een aantal projecten samen opgezet. 
Toegankelijk voor iedereen, (zeker) ook voor mensen, die niet bij een kerkelijke gemeente horen. 

Het diaconaal platform – staat mensen met hun zorgen terzijde. Onze vrijwilligers -
vooral uit de kerken- willen graag iets betekenen voor hun naaste. Laat het 
mensen, die om deze hulp verlegen zitten, weten dat de hulp beschikbaar is. Zegt 
het voort!!  Coördinator:  Jan de Kluijver 
   Informatie: http://diaconaalplatformede.nl/  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
In het Diaconaal Platform werken ruim 20 kerken uit Ede en de buitendorpen samen. Een 
paar keer per jaar komt het platform bijeen. Dan wordt een thema besproken, waar alle 
diakenen wel mee te maken(kunnen) hebben. Van elkaar leren en met elkaar leren van 
een deskundige spreker. Dat helpt het diaconaat in de kerken verder. 
Soms krijgt een organisatie de gelegenheid om zich kort te presenteren. Zo kwamen de 
voedselbank, de kledingbank en de ouderenadviseur van de PCOB al eens langs. 
 
 
 

De belangrijkste projecten in het kort 
Schuldhulpmaatje Ede 
Bij Schuldhulpmaatje hebben 45 vrijwilligers een opleiding gehad om mensen met 
financiële zorgen of beginnende schulden te helpen. Het maatje komt bij de hulpvrager 
thuis, helpt de post en financiën op orde te brengen en leert de hulpvrager hoe hij/zij het 
daarna zelfstandig op orde kan houden. 

Coördinatoren:  Bianca Bouter en Klaaske Mussche 
Contact en info: www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/ede,   
 Tel.: 06 3719 4021, mail: schuldhulpmaatje.ede@gmail.com  

 
HipHelpt Ede 
Gemeenteleden willen best mensen in de buurt even helpen. Maar hoe weet je wie in je 
wijk om een helpende hand verlegen zit? Daarvoor is HipHelpt een goed hulpmiddel. 
Mensen schrijven zich in. Mensen, die om hulp verlegen zitten en geen geld of netwerk 
hebben om het zelf te regelen, melden hun vraag aan. HipHelpt koppelt vraag en 
aanbod en zo helpen ‘buren’ elkaar. Zo zijn we dienstbaar voor de naaste. 
 Coördinatoren: Ella Marchal en Eijo Balk 
 Contact en info: www.hiphelpt/ede, mail: ede@hiphelpt.nl  
 
HipHelpt Inloopspreekuur 
Niet iedereen is handig met computers en online aanvragen indienen. Of je hebt moeite 
met de Nederlandse taal… Hoe pas je de toeslag-gegevens aan of vraag je 
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aan. Voor deze plaatsgenoten is het 
inloopspreekuur een hulppost. Vrijwilligers zijn beschikbaar op dinsdag en donderdag 
van 10 tot 12 uur. Het spreekuur is aan de Posthoornstraat 8, 6711 BX Ede. 
 Coördinator: Eijo Balk 
 Contact en info: di. en do. morgen van 10-12 uur, Posthoornstraat 8 
 
Noodfonds Ede 
Mensen hebben (meestal) een inkomen of een uitkering. Voor bijzondere 
omstandigheden heeft de overheid minimaregelingen. Toch zijn er soms dingen nodig, 
waar geen geld voor is. Mensen in de kerken kunnen dan contact opnemen met hun 

diaconie. Anderen zitten met dezelfde vraag en … geen geld      

In zo’n geval kan het Noodfonds Ede wellicht helpen. De aanvraag wordt door 
betrokkene samen met een begeleider of hulpverlener ingediend. Dan probeert het 
Noodfonds op korte termijn te besluiten of deze vraag bij het Noodfonds past. 
 Coördinator: Henry Aalbers 
 Contact en info: http://diaconaalplatformede.nl/ik-zoek-hulp/noodfonds-ede/  

  Tel.: 06 2114 3860, mail: info@noodfondsede.nl 
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