
In het NDB worden de krachten 

gebundeld om als gezamenlijke 

kerken bij te dragen aan het wel-

zijn van alle mensen en die tijde-

lijk of chronisch in een moeilijke 

of kwetsbare situatie verkeren. 

De drijfveer om hulp te verlenen 

komt vanuit de Bijbelse Diaconale 

opdracht om diegene te helpen 

die geen helper heeft. Op deze 

wijze wordt er bijgedragen aan 

een samenleving waarin er zorg, 

liefde en aandacht is voor elkaar.

Vakantieproject
Een gezellige vakantie met het gezin is 

niet voor iedereen weggelegd. 

Speciaal voor kinderen die niet op  

vakantie kunnen, is er het vakantie-

project. Tijdens de zomervakantie 

worden er op de donderdagen leuke 

activiteiten georganiseerd voor kinde-

ren van vier tot twaalf jaar. De laatste 

donderdag van de zomervakantie is 

extra speciaal want dan nodigen we de 

ouders en verzorgers uit en sluiten we 

de gezellige periode af met een geza-

menlijke maaltijd. Aan de activiteiten 

zijn geen kosten verbonden. Het vakan-

tieproject wordt financieel ondersteund 

door de aangesloten kerken binnen het 

Nijkerks Diaconaal Beraad.

Noodfonds NDB
Het Noodfonds van het NDB heeft als 

doel het verlenen van individuele finan-

ciële ondersteuning aan hen die buiten 

de reguliere hulp vallen. Hulpvragers 

komen bij het Noodfonds na bemidde-

ling van een professionele hulpverlener. 

Een hulpverlener kan werkzaam zijn 

bij de gemeente, een hulpverlenende 

instantie, zorginstelling of ambtsdrager 

zijn van een van de aangesloten kerken.
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SchuldHulpMaatje
Onze opgeleide en gecertificeerde 

vrijwilligers bieden hulp aan men-

sen die financieel in zwaar weer 

zitten. Zij geven geen geld, maar 

helpen op krijgen van inzicht en 

overzicht. Daarnaast bieden zij 

een luisterend oor en denken mee 

in oplossingen.

Meldpunt
Lokale hulpverlenende instansties 

kunnen praktische hulpvragen 

indienen bij het meldpunt. Het 

meldpunt biedt praktische, sociale 

en administratieve ondersteuning 

aan degenen in de samenleving 

die het het hardst nodig hebben.

Verrassingspakketten actie
Onder verantwoordelijkheid van 

het Nijkerks Diaconaal Beraad 

worden er jaarlijks rond feestdagen 

(kerst, pasen) en de zomervakantie 

pakketten uitgedeeld aan mensen 

in de gemeente Nijkerk die leven 

op bijstandsniveau.  


