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Wanneer je de hongerigen schenkt wat je zelf nodig hebt en de
verdrukten gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je

duisternis wordt als het licht van het middaguur. 

Jaarverslag 2019
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Beste lezer,

 

Dit jaarverslag is enigszins later aan u

voorgelegd dan gepland. U zult begrijpen

welke reden dat heeft. De coronacrisis

heeft op alle onderdelen van ons leven zijn

stempel gedrukt. Ook de Voedselhulp

moet hierop inspelen. Vergeeft u mij dat ik

dit in het jaarverslag van 2019, toen corona

nog niet bekend was, toch even benoem. 

 

Op dit moment in begin 2020 moeten we

verschillende keuzes maken om mensen in

financiële nood te dienen met goede en

voldoende voeding. Ik ben diep onder de

indruk dat we toch door blijven gaan met

onze wekelijkse uitgifte. Zeker nu onze

vrijwilligers een verhoogd risico hebben op

een besmetting. Verschillende vrijwilligers

zijn namelijk ook persoonlijk getroffen

door het coronavirus.

dat de welvaart toenam, maar helaas bleek

ook dat de groep armen groter werd. Als

christenen moeten wij in onze

maatschappij waken voor het materialisme

en de ‘graaicultuur’ die zo gemakkelijk

weer zijn kop op steekt (dat maken we nu

in 2020 ook weer mee). De verschillen in

rijkdom en armoede kunnen wij als

Voedselhulp niet oplossen. Wel kunnen we

onze bijdrage blijven leveren om de acute

noden van onze klanten op te lossen. 

 

Onder onze vrijwilligers zijn er het

afgelopen jaar de nodige wisselingen

geweest. We hebben

gezondheidsproblemen gehad bij onszelf

of bij onze geliefden. Dit zorgde voor een

behoorlijke verandering voor onze

vrijwilligers en had daarbij een effect op de

organisatie. Toch heeft onze Hemelse

Vader ook dit jaar weer voorzien. Zo

hebben we dit jaar afscheid genomen van

coördinator Janet Dollekamp, na 7 jaar

trouwe en voortreffelijke dienst. Dit

verdient lof en die hebben we haar ook

gegeven. Haar opvolgster is Anja Mulder.

Ook aan haar hebben we, zo blijkt, een

heel geïnspireerde en bekwame

medewerkster. 

 

Ik wil alle vrijwilligers en andere

betrokkenen bij de Voedselhulp bedanken

voor hun bijdrage. Wij danken als bestuur

God voor Zijn blijvende zegen op dit jaar!

EEN WOORD VAN
DE VOORZITTER

TON BROSKY
VOORZITTER
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"De Nunspeetse samenleving
reageert solidair: geweldig!"

Als Voedselhulp zijn wij de uitdaging

aangegaan om voldoende producten te

krijgen voor onze klanten. U zult begrijpen

dat er weinig producten uit de supermarkten

overblijven vanwege hamstergedrag. Moed,

solidariteit en creativiteit zijn nu de

sleutelwoorden om onze bewogenheid met

de ander gestalte te geven. De Nunspeetse

samenleving reageert solidair: geweldig!

 

2019 werd gekenmerkt door een kleine

stijging van klanten bij de Voedselhulp.

Weliswaar was de trend in heel Nederland



De arme mensen in onze

samenleving verdienen onze speciale

zorg. Dat is niet alleen een

verantwoordelijkheid die we dragen,

het is ook een christelijke plicht. We

moeten ons bewust zijn van al het

goede dat we van God ontvangen,

maar tegelijkertijd mogen we ook

nadenken over het uitdelen. Al het

goede dat ons gegeven wordt,

moeten we delen met onze naaste.

Dat is zelfs essentieel. Daarmee

ontfermen we ons niet alleen over

onze naaste, we dienen er op een

belangrijke manier God mee. De

Voedselhulp is wat dat betreft een

prachtige instelling: de direct

gegeven steun biedt verlichting aan

de armen en meest kwetsbaren in

onze samenleving.

 

In het bijbelboek Ruth komt de zorg

voor de arme mensen ook zeer

duidelijk naar voren. Zoekend lopen

zij over de akker om de gevallen

korenaren op te rapen. Juist voor hen

worden de hoeken van de velden

niet gemaaid.

 

Matteüs 25 spreekt over het eten geven aan de

hongerigen. Jezus zegt erover:

“Alles wat jullie gedaan hebben voor

één van de onaanzienlijkste van mijn broeders

en zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan”.

Oog hebben voor elkaar en delen van je

rijkdom: als christen, als medemens kun je er

simpelweg niet omheen.

 

"Al het goede dat
ons gegeven wordt,
moeten we delen
met onze naaste."
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Elke donderdag om 8.30 uur zijn de

eerste vrijwilligers, de mensen van het

voorbereidingsteam, er om de locatie

zo in te richten dat de klanten

‘s middags met het uitgifteteam de

boodschappen kunnen halen. We zijn

altijd blij en dankbaar dat er steeds

voldoende producten zijn om te

delen. De klanten zijn vaak verrast

door het gevarieerde aanbod van

levensmiddelen waaruit men elke

week kan kiezen.

ONZE MISSIE

In het afgelopen jaar is dit ook weer

waarheid geworden, ook bij de

Voedselhulp Nunspeet. We mochten

daadwerkelijk hulp bieden aan onze

medemens, onze dorpsgenoten.



We hebben elke week ongelofelijk veel te

doen bij de Voedselhulp Nunspeet en

maken daarom ook dankbaar gebruik van

onze vrijwilligers. Iedere donderdagochtend

staat er een groep enthousiaste vrijwilligers

klaar. Vanaf dat moment moet er namelijk al

heel wat werk verzet worden.

 

We werken bij de Voedselhulp met erg

gemotiveerde en enthousiaste

medewerkers. Deze vrijwilligers hebben

allemaal verschillende leeftijden en

achtergronden. Dit maakt het werk niet

alleen dankbaar, maar ook nog eens erg

gezellig. Vrijwilliger zijn bij de Voedselhulp

is niet vrijblijvend, er wordt echt op je

gerekend. Hierdoor weet je precies waar je

het voor doet en dat geeft voldoening.

Iedereen heeft zijn eigen reden om bij ons

vrijwilliger te zijn.

 

Om ervoor te zorgen dat alles soepel

verloopt hebben we denkers en doeners

voor nodig. Zo hebben we vrijwilligers die de

producten uitstallen en een ‘over-datum

tafel’ inrichten, vrijwilligers die het

administratieve proces regelen en

vrijwilligers die hun mouwen opstropen en

helpen laden, lossen, inpakken en

schoonmaken. Daarnaast zorgt onze planner

er altijd voor dat het maandelijks en

wekelijks inroosteren van de vrijwilligers

soepel verloopt.

 

Door al onze vrijwilligers kunnen we onze

cliënten elke donderdag zo goed mogelijk

helpen. Ook het bestuur zag dit en liet hun

waardering blijken. Op de Dag van de

Vrijwilliger werden alle vrijwilligers blij

verrast met een kaart van het bestuur.

WIJ ZIJN VOEDSELHULP
NUNSPEET
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De chauffeurs staan elke week klaar om

de producten bij de winkels en bedrijven

op te halen.

CHAUFFEURS

KIJKJE BIJ VOEDSELHULP
NUNSPEET

Het bestuur is verantwoordelijk voor het

goed verlopen van onze mooie opdracht:

ons brood te delen met de hongerigen

en om te zien naar de behoeftigen in ons

dorp.

BESTUUR
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De coördinatoren sturen onze

vrijwilligers aan en onderhouden diverse

contacten.

COÖRDINATOREN

Het uitgifteteam begeleidt mensen ’s

middags tijdens het boodschappen

doen.

UITGIFTETEAM

Het gespreksteam zorgt voor de intakes

en de evaluaties. Het team kijkt of

klanten in aanmerking komen voor de

Voedselhulp. Ook houden zij

veranderingen in de situatie van de

klanten bij.

GESPREKSTEAM

Het voorbereidingsteam treft de

voorbereidingen om de verdeling van de

producten in goede banen te leiden.

VOORBEREIDINGSTEAM

De financiele man controleert de

ingeleverde financiële gegevens van de

klanten om te zien of mensen in

aanmerking komen voor de

voedselondersteuning.

De planning zorgt ervoor dat er elke

week voldoende mensen aanwezig zijn

voor de diverse taken.

PLANNING

De ondersteuner ICT en AVG ondersteunt

bij diverse problemen met de computers

en waarborgt de privacy van onze

klanten en vrijwilligers.

ONDERSTEUNER ICT & AVG

FINANCIËLE MAN



Sinds november ben ik regelmatig te vinden

bij de Voedselhulp. Aanvankelijk zou ik op

dinsdagavond helpen bij het brood snijden,

maar tijdens het kennismakingsgesprek bleek

dat er ook een vacature was bij het

gespreksteam. Ik ben nu dus af en toe op

dinsdagavond en op donderdagmiddag met

beide taken bezig. Dit bevalt me erg goed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens mijn studietijd in Amsterdam en

Utrecht heb ik veel gereisd en stages

gelopen in het buitenland. Dit

avontuurlijke zit een beetje in de familie,

want ik heb al aardig wat ooms en tantes

overzee gehad.

 

Rond mijn dertigste ben ik tot geloof

gekomen in de Here Jezus. Ik was altijd

wel op zoek en ben daarom een Alpha

cursus gaan volgen. Deze cursus heeft mij

heel veel inzicht gegeven in het ontstaan

van de Bijbel en de waarheid die daarin te

lezen is. Ik vond het moeilijk om de stap te

zetten om Jezus in mijn hart te laten en

om alleen op Hem te vertrouwen. Ik vond

het lastig om daarmee ook te zeggen dat

andere geloven de verlossing van Jezus

misten. Gelukkig kon ik dit loslaten door

ook dit bij God neer te leggen. >>
 

 

 

 

 

 

VRIJWILLIGER
SANDRA MARSMAN
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Sinds 4 jaar woon ik samen met mijn man

Gert-Jan in Vierhouten. We wilden graag in

een mooie omgeving en een beetje centraal

in het land wonen. Uiteindelijk kochten we

een klushuis aan de rand van de heide, met

een vakantiehuisje op het erf. Dit was ook een

wens van ons.

 

Tijdens de verbouwing van zeker 3 jaar heb ik

me vaak verwant gevoeld met de mensen uit

“Ik Vertrek”. Vaak weet je niet waar je aan

begint. Er is een tijd geweest dat ons huis

beneden bestond uit een woeste zandvlakte…

Gelukkig zijn we daar nu klaar mee en

kunnen we genieten van het huis en de

prachtige omgeving.

 

Oorspronkelijk kom ik uit Heerhugowaard,

vlak boven Alkmaar. Toen ik er 52 jaar

geleden werd geboren was het dorp

ongeveer net zo groot als Nunspeet.

Inmiddels is het dorp meer dan

vertienvoudigd en herken ik het bijna niet

meer als ik mijn familie bezoek.

 

 

"Tijdens onze
verbouwing voelde ik
me erg verwant met de
mensen uit 'Ik Vertrek'"



Vanaf dat moment is mijn leven behoorlijk

veranderd. Ik kreeg veel nieuwe christelijke

vrienden, werd 2 jaar uitgezonden als

leerkracht naar Tanzania en ontmoette mijn

man. Ook heb ik in verschillende kerken

kunnen merken dat ik broers en zusters over

de hele wereld heb. Het blijft bijzonder om te

merken hoe snel je ergens thuis bent als je

christen bent.

 

Op dit moment ben ik niet betaald

werkzaam. Ik heb in het onderwijs en welzijn

gewerkt, maar daar ben ik na 20 jaar mee

gestopt. Het werk paste niet meer bij mij. Ik

ging er te lang mee door, waardoor ik burn-

out klachten kreeg. Dit ging allemaal samen

met de eerder genoemde verbouwing ;)

 

P A G I N A  7

"Het blijft bijzonder hoe
snel je ergens thuis bent
als christen"

Sinds kort staan mijn man en ik geregistreerd

als pleegouders voor de crisisopvang. We gaan

dus een nieuw avontuur en een nieuwe

uitdaging aan. Daarnaast ben ik op zoek naar

een leuke baan voor zo’n 2 à 3 dagen in de

week en hoop ik gewoon te kunnen blijven

werken bij de Voedselhulp.



Ook in 2019 zijn er veel hoogtepunten

geweest. We merkten dat er veel begrip is

voor ons werk. Naast een grote inbreng en

de maandelijkse inzamelingen van onze

kerkelijke gemeentes, weten ook steeds

meer ondernemers en winkelbedrijven de

weg naar de Voedselhulp Nunspeet te

vinden. Ook komen veel particulieren

regelmatig op donderdag hun producten

brengen. Alle bijdragen, in welke vorm

dan ook, zijn hartverwarmend.

 

We krijgen vaak de opmerking te horen:

“De Voedselhulp zou toch niet nodig

moeten zijn?”. Ook wij wensen natuurlijk

dat er in de toekomst geen Voedselhulp

Nunspeet meer nodig is,  maar helaas zijn

er nog steeds een groot aantal gezinnen

en personen die met moeite de eindjes

aan elkaar kunnen knopen. We gaan er

dus vanuit dat we te maken hebben met

een blijvend fenomeen en blijven ons

daarom inzetten voor de Voedselhulp.

 

De Voedselhulp voorziet in een behoefte.

Het is een laagdrempelige manier van  

hulpverlening. De financiële

huishouding kan soms zo in de knel

komen, dat de benodigde eerste

levensbehoeften niet meer

vanzelfsprekend zijn. Wij willen helpen

om deze situatie van betrokkenen en

dorpsbewoners te verbeteren.
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OVER 2019

Maar ook in 2019 ging het werk bij de

Voedselhulp af en toe met wat zorgen

gepaard. Soms liepen bijvoorbeeld de

producten terug, maar gelukkig

hebben we ook dit jaar ervaren dat er

altijd oplossingen op ons pad komen.

We mogen weten en geloven dat we

dit werk doen in afhankelijkheid van

God.

 

We kregen dit jaar regelmatig vlees

aangeboden door Voedselbanken uit

de omgeving en werden gesteund

door particulieren, bedrijven,

instellingen en kerkelijke gemeentes. 

"Alle bijdragen zijn
hartverwarmend"

>>
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Wilt u zelf iets organiseren voor de

Voedselhulp, heeft u een opmerking

of heeft u een vraag? We horen het

graag

via info@voedselhulpnunspeet.nl. 

 

Daarnaast vindt u de meest actuele

informatie op onze Facebookpagina:

@voedselhulpnunspeet.

Zij organiseerden inzamelacties of

kwamen producten brengen. Zonder al

deze steun redden wij, of liever gezegd

onze cliënten, het niet. Juist zij kunnen

wat extra ondersteuning gebruiken en

mede dankzij u kunnen wij dit bieden.

 

De Voedselhulp is en blijft nodig, ondanks

dat het in 2019 beter ging met de

Nederlandse economie. We hebben in

2019 de criteria om gebruik te kunnen

maken van de Voedselhulp verruimd, u

vindt deze op onze website. Wij willen u

hartelijk daken voor alle steun in 2019!



2019 IN CIJFERS

In 2019 kwamen er 47 nieuwe

klanteenheden voor langere of

kortere tijd bij de Voedselhulp.

De grootte van de

klanteenheden varieerde van 1

tot 9 personen.

47 
In 2019 steeg het aantal monden

dat gevoed moest worden van 97

naar 111. Dit betekende een

toename van 14 personen. 

14
H U I S H O U D E N S M O N D E N
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In 2019 hebben we 55 intakes

gehad. Hiervan hebben we 47

klanteenheden toegelaten. 8

eenheden moesten we afwijzen,

omdat ze niet voldeden aan de

criteria. 

55
In 2019 schreven 42

klanteenheden zich uit. De

meesten van hen kwamen boven

onze criteria en konden zichzelf

financieel weer redden. 

42
U I T S C H R I J V I N G E N I N T A K E S



nemen dit mee naar de kerk of kunnen

dit inleveren in het Kerkelijk Centrum

‘De Wheme’.

 

Daarnaast brengen we mensen ook in

contact met de Voedselhulp. Hierdoor

is er een wisselwerking ontstaan die erg

waardevol is voor mensen die deze

extra hulp goed kunnen gebruiken.

 

Naast het inzamelen van producten,

ondersteunen we de Voedselhulp ook

incidenteel met financiële hulp. Dit

doen we met name als er concrete hulp

nodig is. Sinds kort kunnen mensen ook

een gift meenemen naar de kerk in

plaats van een product. Met dit geld

kan de Voedselhulp de producten

kopen die het meest nodig zijn. Ook

sparen we via gemeenteleden

verschillende boodschappenpakketten

bij diverse supermarkten. Een deel van

deze pakketten komt ten goede aan de

Voedselhulp.

 

Binnen de diaconie is er een diaken die

in gevallen van acute hulp of vragen het

contact onderhoudt met de

Voedselhulp. Zo houden we de lijntjes

kort en kunnen we snel op vragen

reageren of op behoeftes inspelen. Als

diaconie zijn we erg blij met deze

goede en vruchtbare samenwerking

van de afgelopen jaren. Hier danken we

God voor. We mogen vertrouwen dat

we deze samenwerking mogen blijven

voortzetten, zodat we mensen op een

barmhartige manier kunnen blijven

helpen.

Al sinds de oprichting van de Voedselhulp

is er een trouwe samenwerking tussen de

Nunspeetse Voedselhulp en de centrale

diaconie van de Hervormde Gemeente

Nunspeet. Hier is de diaconie blij en

dankbaar voor. Vanuit de Bijbelse roeping

zien wij het als onze taak om zorg te

dragen voor onze naasten. Het maakt niet

uit of deze ver weg zijn of dichtbij.

 

De diaconie wordt geïnspireerd door

Jezus. In Mattheüs 25 leg hij ons de

werken van barmhartigheid uit:    

 

VANUIT DE
SAMENLEVING
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H E R V O R M D E  G E M E E N T E  N U N S P E E T

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten
gegeven;    
Ik had dorst en u hebt Mij te drinken
gegeven;     
Ik was een vreemdeling en u hebt Mij
gastvrij onthaald.    
Ik was naakt en u hebt Mij gekleed;     
Ik ben ziek geweest en u hebt Mij
bezocht;    
Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij
gekomen.

Op basis hiervan willen wij er vanuit de

diaconie ook voor onze naasten zijn. Een

concrete manier waarop we dat doen is

door middel van de Voedselhulp

Nunspeet. We zamelen als gemeente elke

maand een product in. Mensen  



BEGROTING
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www.voedselhulpnunspeet.nl
info@voedselhulpnunspeet.nl
@voedselhulpnunspeet

KLEURRIJK 

Mensen hebben vele kleuren 
rood en groen en wit en blauw. 
En de kleuren die jij hebt
horen helemaal bij jou. 
 
En die duizend en één kleuren
reiken bijna hemelhoog, 
want ze passen allemaal 
in Gods grote regenboog. 
 
Houd dus maar van alle mensen, 
blank of zwart of groot of klein. 
En probeer voor al die mensen 
steeds een kleurrijk licht te zijn. 
 
Al die mensen leven samen
bij jou, de familie en in de straat. 
In een prachtig kleuren blijspel 
als jij er maar voor openstaat. 

Chris Lindhout 


