
Kerk en Minima 
 

 

 

Vandaag wordt er gecollecteerd voor het werk van de Stichting Kerk en Minima en wij willen u 

graag informeren over de hulp die wij dank zij u kunnen verstrekken. 

 

Door de crisis is de hulpvraag enorm toegenomen en wij kunnen de mensen nog steeds helpen 

dankzij uw giften. Doordat er meer mensen ontslagen worden is de groep die hulp nodig heeft  

groter geworden. Nog steeds zijn scheiding, ziekte, werkeloosheid en schulden er mede oorzaak 

van dat mensen in probleemsituaties terecht komen. 

 

Het huidige beleid van de overheid is mede een veroorzaker van de problemen. Omdat deze zich 

steeds verder terugtrekt en de mensen steeds meer op de eigen verantwoordelijkheid worden 

teruggedrukt zullen er meer mensen in de problemen komen. Lang niet iedereen heeft het 

vermogen om zich in deze keiharde maatschappij staande te houden. Dit kan nadelige gevolgen 

hebben voor de minst draagkrachtigen in onze samenleving. Door het ten onrechte niet toepassen 

van de beslagvrije voet en het niet meewerken bij afbetalingsregelingen voor teveel ontvangen 

toeslagen houden mensen geen of te weinig geld over voor voedsel. De tijd tussen  aanvragen en 

toekennen van een uitkering is 6 tot 8 weken en soms nog langer.  Deze tijd, zonder inkomsten, is 

voor de minima veel te lang. Voor hen kan de Stichting Kerk en Minima een hulp zijn bij het 

verkrijgen van een uitkering, het verzoek om tijdig een voorschot te verstrekken, het invullen van 

formulieren, het verder begeleiden naar instanties en het verstrekken van goederen en 

voedselbonnen.  De bezuinigingen van de overheid zullen naar verwachting ook de komende tijd 

de mensen met een uitkering raken. Wat Kerk en Minima steeds meer ziet is dat de vaste lasten 

de uitkering helemaal opslokken en dat men de zorg- en huurtoeslagen nog als voedselgeld over 

heeft. Sparen voor een koelkast of wasmachine is er niet of nauwelijks bij. 

 

Tot 1 juli van dit jaar heeft Kerk en Minima 100 hulpvragen behandeld. 

 

Wat doen de gezamenlijke kerken? 

 

Kerk en Minima is in overleg met het Diaconaal Platform Veenendaal, waarin de diaconieën van 

de Veenendaalse kerken zijn verenigd in een overlegorgaan om met de gemeente mee te praten 

over ondermeer de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Nu de overheid steeds meer taken bij  

vrijwilligers legt is het goed om te komen tot een kerkelijke samenwerking en klaar te staan voor 

de Bijbelse opdracht om voor de naaste te zorgen. Wij hopen dat deze samenwerking er gaat 

komen, zodat de kerken kunnen laten zien dat zij mensen in nood niet alleen laten staan.  

 

Verder heeft Kerk en Minima heel veel contacten met andere organisaties, waardoor er informatie 

uitgewisseld  kan worden en we sneller en daadkrachtig kunnen helpen. 

 

Er zijn veel voorbeelden van hulpverlening te noemen. In feite zijn het er teveel om op te noe-

men. We noemen er twee: 

 

1. Een gescheiden vrouw (44) met 2 kinderen. Veel geweld in het gezin heeft geleid tot een 

scheiding. Door verkeerde voorlichting heeft zij niet de juiste uitkering gekregen. 

Hierdoor bedroeg haar WW inkomen slechts € 550,00 per maand. Van dit geld heeft ze 

bijna een jaar geleefd. Hierdoor,  dat kan niet anders, ontstonden er schulden. In het begin 

hebben we hen met voedselbonnen kunnen helpen. Een uithuis zetting (met haar twee 

helpt de medemens in nood  



kinderen) stond voor de deur. Dit heeft Kerk en Minima kunnen voorkomen door haar te 

helpen bij het aanvragen van een aanvullende uitkering.  Zij kreeg geen voorschot op deze 

uitkering. Door de inbreng van Kerk en Minima is er uiteindelijk toch een voorschot 

verstrekt door de gemeente. Kerk en Minima heeft samen met een andere instantie tevens 

een gedeelte van de huur betaald waardoor dit gezin nu nog steeds in hun woning kan 

wonen.  

2. Een echtpaar (55), Door een organisatie werden voedselbonnen gevraagd voor een echtpaar. 

Wij hebben de familie hiervan voorzien. Probleem: Meneer had een WW-uitkering en was 

zogenaamd niet verschenen op drie oproepen die hij per  post zou hebben gekregen. Daarom 

werd zijn uitkering gestopt. Deze meneer en de begeleider hebben enige keren contact gehad 

met het UWV. Zij kregen het niet voor elkaar om de uitkering weer op te starten, ondanks dat 

inmiddels duidelijk was dat de drie oproepen niet naar het juiste adres waren gestuurd. Hij 

moest maar via de rechtbank een verzoek doen voor de opstart van zijn uitkering. Zo’n 

procedure duurt ook weer enkele weken. Ook de gemeente, die dan aan bod is, laat het 

afweten. Kerk en Minima heeft daarom  cliënt geholpen met zijn brief aan de gemeente. 

Daarnaast heeft Kerk en Minima ook een brief gestuurd aan de gemeente met het verzoek om 

deze zaak met spoed te behandelen, dit gelet op de zorgplicht van de gemeente. De volgende 

dag belde een ambtenaar van de gemeente en betrokkene heeft toen met spoed een voorschot 

gekregen. Door de snelle reactie van de gemeente behoefde K&M niet hogerop te gaan. 

 Samenwerking met  de schuldhulpmaatjes. 

 

Er zijn inmiddels zo’n 48 schuldhulpmaatjes werkzaam in de gemeente Veenendaal. Dit zijn 

allemaal vrijwilligers (sters) die mensen met schulden begeleiden en helpen. Daar is Kerk en 

Minima erg blij mee. Zij doen goed werk. Je merkt dat ze een steun zijn in de gezinnen. We  

hopen dat  nog meer mensen zich voor dit werk aanmelden. De samenwerking tussen Kerk en 

Minima en de schuldhulpmaatjes is erg goed. 

 

Vrijwilligers werkzaam bij Kerk en Minima 

 

Er zijn verschillende vrijwilligers die zich inzetten voor het werk van K&M, zoals chauffeurs 

voor het vervoer van de goederen, enige cliënten die meehelpen bij verplaatsen van de goederen 

en een team van vrijwilligers die altijd eerst de gezinnen bezoeken. 

 

Graag willen we u bijzonder bedanken voor uw steun en de giften die we van u mogen ont-

vangen. Daarmee kunnen we onze hulp nog beter inzetten en dit betekent ook een flinke steun in 

de rug voor onze vrijwilligers. U kunt er van op aan dat uw gift voor de volle honderd procent bij 

de hulpvragende terecht komt. Bovendien kunt u uw gift aftrekken van de belasting omdat de 

stichting een ANBI verklaring heeft. 
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