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Inleiding 

 

Als je de deuren van je hart 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een periode van bezinning (de 40-dagen-tijd) 
ligt achter ons. Daarna hebben we gelukkig 
ook Pasen kunnen vieren. Het feest van 
Nieuw Leven …omdat de Heer is opgestaan. 
 
Geloven in Pasen en het nieuwe leven maakt 
dat ook wij anders in het leven staan. In 
navolging van Jezus kijken we anders naar 
hoe we leven, staan we anders naast de 
mensen om ons heen en leven we anders in 
de wereld van nu.  
Jezus zette zijn hart open voor de mensen om 
Hem heen. Dat doen we na… en zoals in het 
kader hiernaast te lezen 
‘…riskeer je mens te worden naar Gods beeld 
en gelijkenis van Jezus Christus.’ 

 
Jan de Kluijver  

 

Financiën en jaarverslag 

De financiën 2020 zijn in de bestuursvergadering besproken. Met dankbaarheid kan het bestuur de stukken 
vaststellen. Daarbij valt op: 
- De kosten zijn onder de begrootte kosten gebleven. Dat zal deels samenhangen hangt met de beperkingen 

door corona. Daardoor konden een aantal activiteiten niet doorgaan. Maar daarnaast zijn de kosten ook goed 
in de gaten gehouden, waardoor we binnen de begroting zijn gebleven. 

- Het bestuur is dankbaar dat 21 kerken, die bij het platform betrokken zijn, hebben bijgedragen. Zo’n hoog 
aantal bijdragende diaconieën tekent de grote betrokkenheid. De opbrengst bleef nog wel iets onder het 
begrootte bedrag. 

- Bij de vergelijking van de begroting met de afrekening moet één ding meegenomen worden. In de begroting 
zijn de locatiekosten in de kosten per project verrekend. Bij de jaarcijfers van 2020 zijn de locatie en 
organisatiekosten een aparte post. Maar onder aan de streep zijn we positief uitgekomen! 

- Er is een positief saldo, wat maakt dat er een kleine reserve ontstaat. Een reserve is voor een non-profit 
stichting verstandig. Als de inkomsten in een (ander) jaar tegenvallen, kan met de reserve het werk in eerste 
instantie gewoon doorgaan. Het bestuur zal nog afwegen hoe groot dit reserve mag zijn. 

 
Het jaar 2021 is inmiddels gestart. Naast een positieve balans over 2020 weet het bestuur inmiddels dat de 
aangevraagde subsidie van de gemeente Ede voor 2021 is toegekend. We vertrouwen erop dat de bijdragen van 
de kerken ook in 2021 verwacht mag worden. 
 
Het financieel overzicht 2020, het jaarverslag 2020 en de begroting 2021 staan op de website.  
http://diaconaalplatformede.nl/jaarstukken  
 

Als je de deuren van je hart openzet, riskeer je veel. 
Je riskeert dat men binnenkijkt 
en de stofnesten ziet van klein menselijkheid, 
de gevoeligheden die trillen op de snaren van je gemoed, 
de melancholie die zweeft rond de droesem van het leven... 
 
Je riskeert dat vele mensen met vuile voeten binnentreden, 
zich nestelen in je zachte zetels van begrip en medevoelen, 
een tijd lang een lange teug genegenheid genieten 
en peuzelen aan je hart... 
 
Je riskeert voor de buitenwereld een clown te zijn, 
een schouwspel, een veroordeelde, 
een stuk sensatienieuws, een open huis, 
een mens van vlees en bloed, 
een Jezus die van God en mensen houdt 
en aan die liefde stuk voor stuk Zijn leven geeft.... 
 
“Maar terwijl Zijn lichaam stierf,  
werd Zijn geest tot leven gebracht” 
schrijft Petrus aan allen die met  
hart en ziel geloven in die Jezus. 
 
Als je de deuren van je hart openzet 
riskeer je mens te worden 
naar Gods beeld en gelijkenis van Jezus Christus. 
 

http://diaconaalplatformede.nl/jaarstukken


Diaconaal Platform Ede – DPE 
 

De platformbijeenkomsten (fysiek) zijn nu niet mogelijk.  
In het bestuur is daarmee geen punt gezet. Misschien is juist nu door de corona-situatie het contact 
met andere diakenen wel meer dan anders nodig. We gaan dat proberen.  
Daarvoor zullen we een andere (digitale) vorm voorbereiden. Een online bijeenkomst, waarmee we 
wel contact hebben en diaconale ervaringen kunnen uitwisselen. Het is voor het DPE een nieuw 
fenomeen en het vraagt nieuwe deskundigheid. Met deskundigen zijn we daarover in gesprek.  
In mei zullen we een eerste online ontmoeting houden. De uitnodiging komt binnenkort. 
 

DPE - projecten 
We houden rekening met de richtlijnen van corona. Daardoor kunnen sommige dingen niet of moeten ze anders. 
Dat is één kant van de situatie. 
Tegelijk is er een andere kant. Zoals een vrijwilliger het zei: ‘Het voelt niet goed als we niet bereikbaar zijn. We 
hebben wel te maken met mensen, die om steun en hulp verlegen zitten. Die kunnen we niet in de steek laten…’ 
Tussen die twee belangen door gaat het werk door. Aandacht voor veiligheid van de vrijwilligers en zorg voor de 
mensen, die met hun vraag bij ons komen. 
 
Op bijgaand blad staat iets over de projecten. Dit keer staat het op een apart blad. Misschien goed om het aan de 
kerkenraad of aan de bezoekmedewerkers door te sturen. Zij komen voor bezoeken bij mensen thuis of spreken ze 
online. Het is goed dat ze weten op welke ‘hulpmiddelen’, die namens de kerken opgezet zijn, ze kunnen 
terugvallen. 
 

Onderweg ontmoeten 

Inloopcentrum Meet-Inn (onze buren) hebben een loempiakar aangeschaft. Deze wagen 
is opgeknapt. Zij overwegen hoe ze deze kar kunnen inzetten voor ontmoetingen in de 
wijk… 
Daarnaast weet ik dat de wagen ook te lenen (huren?) is. 
De wagen heeft een grote klep met balie – te gebruiken als uitgiftepunt van iets. 
Een kar, die bruikbaar is bij een wijkgemeente om een ‘koffie-to-go’ in de wijk wil 
houden. Of bij een kinderspelmiddag op een grasveld is deze kar het limonade 
uitgiftepunt. Of met deze wagen is een startpunt voor een puzzeltocht in de wijk te 
markeren. Interesse? Bij Meet-Inn kunnen ze u verder helpen. 
 

PCOB – ouderenbond 

Kees Lommers (vz bestuur) en Jan de Kluijver (alg coördinator) 
hebben een gesprek gehad met het PCOB. De kerken hebben 
activiteiten voor ouderen. De PCOB heeft ook bijeenkomsten 
voor ouderen en kunnen ouderen op diverse terreinen advies 
geven.  
Daarnaast heeft het PCOB een rapport opgesteld over ouderenhuisvesting onder de titel: 
“Zorgen voor morgen”. Het rapport geeft tips aan de overheid en andere instanties om de 
woningbouw voor ouderen beter op de toekomst gericht te maken.  www.pcob.nl  
Wat we (het DPE) en de PCOB meer samen kunnen doen, zullen we nog verder bekijken. 
 

Voedselbank Ede 

In 2019 hebben we vanuit het DPE aandacht gevraagd voor de zorgen bij de Voedselbank in Ede. 
De diaconieën is gevraagd om te kijken of ze een (extra) gift voor de voedselbank over hebben. Aan B en W van 
Ede hebben we een brief gestuurd om de huisvestingszorgen van de voedselbank onder de aandacht te brengen. 
 
Afgelopen tijd kregen we een brief van het bestuur van de Voedselbank. Ze sturen ons de voorlopige jaarcijfers 
2020 door. Een goed bericht omdat ze ondanks het coronajaar een vrij goed jaar hebben kunnen draaien. 
Maar ook een puntje van aandacht… in de brief staat dat ze op een brief met verzoek om bijdrage van vorig jaar 
weinig reacties zijn gekregen. Het bestuur van de Voedselbank hoopt dit jaar wel (weer) op bijdragen van de 
kerken te kunnen rekenen. We sturen de brief en jaarrekening ter kennisname mee.  
Misschien wilt u een bijdrage voor de Voedselbank Ede alsnog overwegen? 
 
Tenslotte 

Genoeg leesvoer – we hopen u voldoende te hebben bijgepraat. 
Wilt u meer weten, op de website staat meer en vindt u de jaarrekening en het jaarverslag.  
Geeft u de bijlage bij deze nieuwsbrief door aan de bezoekmedewerkers in uw gemeente.  
Zij ontmoeten mensen, die met deze projecten wellicht geholpen kunnen zijn.  
 
Namens bestuur en coördinatoren,  
Jan de Kluijver. 
 

http://www.pcob.nl/

