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Inleiding 
In de statuten van het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) wordt het doel als volgt omschreven:  

• het namens de diaconieën van de aangesloten kerken gestalte en uitvoering geven aan de 
taken die de respectieve diaconieën aan haar overdragen dan wel overlaten 

• het namens deze diaconieën waar nodig vormen van een aanspreekpunt voor 
hulpzoekenden en voor andere partijen in het veld van hulpverlening 

 
Binnen dit kader initieert en onderhoudt het NDB diverse projecten voor alle inwoners van de 
gemeente Nijkerk.  
 
Na goedkeuring door het Diaconaal Platform Nijkerk (DPN), als toezichthoudend orgaan waarin 
afgevaardigden van de deelnemende kerken zitting hebben, geeft het NDB nader vorm aan die 
verschillende projecten en rapporteert daarover regelmatig aan het DPN. Het aantal lopende 
projecten hangt af van genomen initiatieven. Bestuurlijk worden de projecten in eerste instantie 
gedragen door de betreffende portefeuillehouder in het NDB bestuur. 
 
 
 
NDB als koepel 
Hoewel de projecten binnen het doel vallen is er nogal een diversiteit tussen de projecten qua 
kosten, inzet van vrijwilligers, doelgroep etc. Daarom heeft het NDB ervoor gekozen om per activiteit 
een beleidsplan te maken en niet voor de koepel als geheel. Daar waar zaken overkoepelend 
geregeld kunnen worden is er algemeen beleid. Hieronder volgen de projecten die het NDB heeft 
lopen. 
 
 
Projecten van het NDB 
Schuldhulpmaatje     
De vrijwilligers van Schuldhulpmaatje helpen bij financiële problemen om de geldzaken weer onder 
controle te krijgen.  
Klik hier voor het beleidsplan van dit project. 
 
HipHelpt Nijkerk 
Als er geen familie, vrienden of kennissen zijn die kunnen helpen en als er niet voldoende geld is om 
praktische hulp te betalen dan zijn er de hulpbieders van HipHelpt.    
Klik hier voor het beleidsplan van dit project. 
 
 
 

https://ndbnijkerk.nl/media/uploads/file/Beleidsplan%20SHM%202019%202022.pdf
https://ndbnijkerk.nl/media/uploads/file/Beleidsplan%202022%20HipHelpt%20Nijkerk.pdf
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Vakantieproject kinderen 
Voor kinderen die niet op vakantie kunnen worden leuke gratis activiteiten georganiseerd in de 
zomervakantie.   
Klik hier voor het beleidsplan van dit project. 
 
Stacaravan Mariënberg 
Speciaal voor gezinnen voor wie het financieel moeilijk is om een tijdje weg te gaan is er een 
stacaravan beschikbaar in een prachtige omgeving in Overijssel. Buiten de schoolvakanties is deze 
ook beschikbaar voor ouderen, mantelzorgers, alleengaanden en gezinnen met kleine kinderen die 
niet aan de schoolvakanties gebonden zijn.  
Klik hier voor het beleidsplan van dit project. 
 
Lichtpuntjes 
Gedurende het jaar worden mensen in de gemeente Nijkerk die leven rond het sociaal minimum 
verrast met een extraatje. 
 
Noodfonds 
Dit fonds biedt financiële steun als die dringend nodig is en de andere hulpbronnen zijn uitgeput 
Klik hier voor het beleidsplan van dit project. 
 
 
Nijkerk, september 2021  

https://ndbnijkerk.nl/media/uploads/file/Beleidsplan%20vakantieproject%202021-2025.pdf
https://ndbnijkerk.nl/media/uploads/file/Beleidsplan%20vakantieproject%202021-2025.pdf
https://ndbnijkerk.nl/media/uploads/file/Uitgangspunten%20Noodfonds%202021.pdf

