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Theo Hogeveen is een van de vijf leden van de 
nieuwe kerngroep van het Noodfonds. Hij vertelt: 
“Het is belangrijk dat we deze hulp binnen een 
goede structuur aanbieden, want op die manier 
kun je je goed presenteren aan en in de gemeen-
schap. Wij zijn er voor het verlenen van individuele 
financiële ondersteuning voor inwoners van 
Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken die buiten 
de reguliere hulp vallen en geen lid zijn van een 
van de aangesloten kerken. De doelgroepen zijn: 
55-plussers met een inkomen rond het sociaal 
minimum zonder eigen huis, spaarrekening of 
pensioen, met een onvolledige AOW, soms met 
hoge extra kosten als gevolg van een chronische 
ziekte of een beperking. Gezinnen met een inkomen 
tot 120 procent van het wettelijk minimum. Plus 
zelfstandig wonende jongeren tot 18 jaar die in 
armoede leven, langdurig werklozen, vluchtelingen 
en asielzoekers.”

Geen geld maar goederen
Het fonds biedt geen structurele hulp, maar 
helpt eenmalig of tijdelijk. Dat gebeurt door het 
betalen van een rekening of door goederen te 
leveren. Hogeveen: “We geven geen geld – je 
weet niet of dat opgaat aan drank, drugs of een 
of ander feestje. Onder armoede verstaan wij 
ook de onmogelijkheid om in het sociale leven 
mee te doen. Het kan daarom voorkomen dat we 
bijvoorbeeld sportkleding of het lidmaatschap 
van een club betalen.”

Verder helpt het Noodfonds door te bemiddelen 
tussen de hulpvrager en instanties. Het is al een 
paar keer voorgekomen dat een beroep werd 
gedaan op het fonds, maar dat na wat doorvragen 
en doorzoeken de oplossing door anderen kon 
worden geboden. “Zo was er een uitgeprocedeerde 
man die geld voor een blindedarmoperatie nodig 
had. Je kunt zeggen: dat betalen we. Maar je 
kunt ook even achter je oor krabben en bedenken: 
daar zijn al instanties voor. Wij zochten uit hoe 
hij via de reguliere zorg geholpen kon worden. 
En we kregen een hulpvraag van iemand die in 
een scheiding lag, verslaafd was, in een caravan 
woonde en de huur niet kon betalen. Als je dan 
even verder kijkt, ontdek je dat er nog een huis  
is dat op twee namen staat en niet verkocht is. 
Het Noodfonds betaalt dan niet, maar verwijst 
naar andere instanties die kunnen helpen in de 
afwikkeling van dit soort zaken.”
Ook bij twijfelgevallen verwijzen de leden van 
het fonds terug naar de instanties. Die kennen 
immers de omstandigheden van hun cliënten. 
Hogeveen: “Wij weten niet wat er allemaal achter 
zit als iemand zich bij ons meldt. Het kan zijn dat 
iemand naar een afkickcentrum moet, dat het 
wachten is op het vrijkomen van een erfenis, dat 
er een echtscheidingsprocedure gaande is of dat 
er een huis is dat nog verkocht moet worden. 
Dat maakt dat een zaak er anders uit komt te zien.”

Tien protestantse en rooms-katholieke kerken in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken hebben in 

2013 de handen ineen geslagen en samen het Nijkerks Diaconaal Beraad opgericht. Dat is actief 

in SchuldHulpMaatje, een vakantieproject, een meldpunt voor acute praktische hulp en een 

jaarlijkse kerstactie. Daarnaast is het beraad in 2015 begonnen met het Noodfonds.

Nijkerk richt Noodfonds op

“Hiermee kun je iets  
betekenen voor de ander”

m Uit de praktijk

   Als bankmedewerker is Theo Hogeveen goed op zijn plek in het Noodfonds: “Ik weet wat 

er speelt.” (Foto: Margot C. Berends)
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Meer uitgaven dan inkomsten
Een andere manier van hulp is dat het Noodfonds, 
in samenwerking met SchuldHulpMaatje Nijkerk, 
een persoonlijke budgetbegeleiding biedt.  
Hogeveen wordt duidelijk enthousiast als hij erover 
vertelt. Zelf werkt hij bij de ABN AMRO-bank, 
waar hij ook gesprekken voert met mensen van 
wie de bank heeft gesignaleerd dat ze veel meer 
uitgaven dan inkomsten hebben: “Ik weet wat er 
speelt, daarom ben ik op mijn plek in dat Nood-
fonds. Het is fijn dat we een oplossing kunnen 
bieden, maar we willen ook zoeken naar de  
oorzaak van de problemen: waar gaat het fout? 
Als we dat weten, kan vervolgens SchuldHulp-
Maatje helpen om de boel op orde te krijgen.”

Contact met overheid
Het Noodfonds staat in de kinderschoenen, er 
moeten nog foldertjes gemaakt worden die in de 
wachtkamers van de plaatselijke zorginstanties 
komen te liggen. De pers wordt nog benaderd. 
Aan het Noodfonds is al bekendheid gegeven 
tijdens een presentatie van hulporganisaties.  
Er is overleg met de wethouder van Welzijn.  

Met name de christelijke partijen hebben contact 
gezocht met de diverse diaconieën in het kader 
van de versobering die de overheid op het gebied 
van zorg en welzijn moet doorvoeren. 

Verder kunnen hulpverleners hun cliënten 
doorverwijzen. Zo iemand kan werkzaam zijn 
bij de gemeente, een hulpverlenende instantie 
of zorginstelling of ambtsdrager zijn van een 
van de aangesloten kerken. De hulpvraag kan 
gemaild worden naar een e-mailadres dat alleen 
toegankelijk is voor de leden van het kernteam 
van het Noodfonds. Daarna gaan twee leden op 
bezoek bij de betreffende persoon. Hogeveen: 
“Die gaan thuis langs, zodat ze kunnen zien hoe 
de leefsituatie is en ze de sfeer kunnen pakken. 
Met z’n drieën vullen ze een intakeformulier in, 
waarop echt alles over de financiële situatie aan 
bod komt. Het team gaat vervolgens overleggen 
en binnen twee weken nemen we een beslissing 
over de hulp. In acute situaties kan binnen  
24 uur de eerste hulp geboden worden.”

Schenking
Het beschikbare geld is afkomstig van de kerken, 
maar ook worden stichtingen benaderd. Een 
stichting die zich bezighoudt met ouderen heeft 
voor dit jaar al zesduizend euro geschonken.  
Hogeveen is er blij mee. Hij houdt van dit werk: 
“Je hebt warm contact, daar krijg ik energie van. 
Het Noodfonds is geïnspireerd op de zeven  
werken van barmhartigheid. En op het verhaal 
van de Barmhartige Samaritaan. Elk mens is 
boeiend. Je kunt iets betekenen voor een ander. 
Daar doen we het allemaal voor!” 

Margot C. Berends, freelance journalist en fotograaf

Armoedebestrijding met hulp  
van een kerkelijk noodfonds

Op meer dan 100 plekken in Nederland is er 
al een (inter)kerkelijk noodfonds. Zo’n nood-
fonds biedt tijdelijk financiële of materiële 
hulp aan mensen in armoede en werkt heel 
laagdrempelig. De meeste noodfondsen zijn 
interkerkelijk en werken samen met de  
voedselbanken, SchuldHulpMaatje of het 
Maatschappelijk Werk. Ook is een noodfonds 
een goede manier om contacten te leggen en 
onderhouden met de lokale overheid, om zo 
te overleggen, naar elkaar door te verwijzen 
en knelpunten aan de orde te stellen. 

Kerk in Actie biedt in 2015 en 2016 diaconieën 
(gratis) begeleiding aan als zij een nieuw 
kerkelijk noodfonds willen starten. Nijkerk is 
één van plaatsen die hier dankbaar gebruik 
van heeft gemaakt. Met ondersteuning van 
een van de projectteamleden zijn de ideeën 
waar al circa een jaar over gesproken werd 
in ongeveer zes maanden omgezet in een 
concreet plan. Daarmee is het Noodfonds  
nu feitelijk van start gegaan.

Wilt u informatie? Of een oriënterend 
gesprek? Neem dan contact op met Meta 
Floor, m.floor@kerkinactie.nl, 06 488 09 550. 
Meta Floor behartigt armoedebestrijding 
namens Kerk in Actie.

   Een vorm van hulp die het Noodfonds biedt is een persoonlijke budgetbegeleiding  

binnen het project SchuldHulpMaatje (Foto: Henny Nagelhout)


