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Uitnodiging feestelijke bijeenkomst 
op 18 november in Zoetermeer

vanwege de start van het 60e project 
van SchuldHulpMaatje in Nederland

Deze uitnodiging is 
verstuurd aan:

Landelijke en lokale 
bestuurders en politici

Beleidsambtenaren 
verantwoordelijk voor 
schuldhulpverlening

Landelijke en plaatselijke 
kerken en geloofs-
gemeenschappen

Bestuurders en coördinatoren 
van lokale projecten van 

SchuldHulpMaatje

Fondsen die het project 
SchuldHulpMaatje fi nancieel 

ondersteunen

Deskundigen op terrein van 
onderzoek en uitvoering 

van de schuldhulpverlening 

Andere beroepsmatig 
geïnteresseerde 

belangstellenden

Dit symposium wordt 

georganiseerd door 

het plaatselijke project 

in Zoetermeer in 

samenwerking met de 

landelijke Projectalliantie 

SchuldHulpMaatje. 

Daarin werken landelijke 

diaconale en christelijke 

organisaties samen met 

als doel plaatselijke 

kerken te ondersteunen 

om effectief en preventief 

mensen te helpen hun 

schulden te voorkomen 

of verminderen.

SchuldHulpMaatje 

wordt mede mogelijk 

gemaakt door:

Beste betrokkene, 

Hierbij nodigen we u van harte uit voor de feestelijke bijeenkomst op 

maandag 18 november a.s. in de Oude Kerk, Dorpsstraat 59 te Zoetermeer. 

(website: www.oudekerkgemeente.nl)

Tijdens deze bijeenkomst staat de start van het 60e plaatselijke project van 

SchuldHulpMaatje centraal. Zoetermeer is een stad die op de 22e plaats staat 

van gemeenten in Nederland met schuldenproblematiek. Jaarlijks melden 

1300 mensen zich bij de schuldhulpverlening. Ook de kerken in Zoetermeer 

hebben de krachten gebundeld om een bijdrage leveren aan het bestrijden 

van deze groeiende maatschappelijke problematiek. Op 18 november zullen de 

eerste SchuldHulpMaatjes hun certifi caat ontvangen omdat ze met succes de 

basistraining doorlopen hebben.

De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 16.30 uur. Inloop vanaf 13.30 uur. 

Naast de hieronder genoemde inhoudelijke bijdragen zal er ook ruimte zijn 

voor een ludieke bijdrage en uw eigen vragen en ervaringen op het terrein van 

schuldhulpverlening. Na afl oop is er onder het genot van een hapje en drankje 

ruimte voor onderlinge ontmoeting. 

Namens de landelijke Projectalliantie SchuldHulpMaatje

Carla van der Vlist (Kerk in Actie) Peter Rijsdijk

Voorzitter Projectalliantie   Project Manager

SchuldHulpMaatje   Landelijk Service Punt SchuldHulpMaatje

Aan het symposium zal een bijdrage geleverd worden door:

In de landelijke Projectalliantie SchuldHulpMaatje werken samen Kerk in Actie, het Landelijk Katholiek 
Diaconaal Beraad, de Evangelische Alliantie, Perki Nederland, lokale PCOB afdelingen, de Vincentius 
Vereniging Nederland, Diaconale Steunpunten van de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland, 
Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

De uitvoerende organisaties zijn Stichting De Budgetteer, Parmenas en Stichting Encour.

Wilt u deze feestelijke bijeenkomst meemaken dan 
kunt u zich opgeven tot en met 10 november via 
 

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail en een week voor aanvang het defi nitieve 
programma en een routebeschrijving. 

Aanmelden www.schuldhulpmaatje.nl

Een officiële vertegen-

woordiger  van de 

burgerlijke gemeente 

motiveert waarom 

een lokaal project voor 

Zoetermeer belangrijk 

is evenals de plaatselijke 

initiatief nemers diaken 
Jan de Vries en voor-

ganger Albert den 

Dekker. 

Carola Schouten, 

lid van de Tweede 

Kamer namens de 

Christen Unie. Zij zal 

verwoorden wat er in 

beleid en uitvoering 

noodzakelijk is om de 

schulden problematiek 

in  Nederland grondig 

aan te pakken. 

Henriëtte Hulse-

bosch, Directeur 

Skanfonds legt uit 

waarom Skanfonds 

het belangrijk vindt 

om SchuldHulpMaatje 

op landelijk en lokaal 

 niveau fi nancieel moge-

lijk te maken.

Hub Crijns, Directeur 

landelijk bureau DISK 

en lid Dagelijks Bestuur 

van de Projectalliantie 

SchuldHulpMaatje, over 

trends in het diaconale 

werk van de kerken op 

het terrein van armoede 

en schulden.

Peter Rijsdijk, 

Project manager van 

het Landelijk Service 

Punt van Schuld-

HulpMaatje, met 

een overzicht van de 

belang rijkste resultaten 

sinds de start van 

SchuldHulpMaatje in 

Nederland.

http://schuldhulpmaatje.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=807:aanmelden-18-november-zoetermeer&catid=8:actualiteiten

