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ARMOEDE 
 
Wat is armoede? 
Wanneer noem je iemand of jezelf arm? 
In vergelijking met Afrika zijn we in West-Europa 
allemaal rijk. Maar er kunnen grote verschillen 
zijn tussen kinderen in dezelfde klas. 
 

 
 
1.3 miljoen Nederlanders (8% van de bevolking) 
leeft onder de armoedegrens.  
Er worden bedragen genoemd, maar dat is lastig 
om omdat het niet alleen om inkomen gaat, 
maar ook schulden betreft 
 
Onder het basisbehoeftencriterium vallen basale 
zaken als voedsel, kleding en onderdak. Maar ook 
moeilijk te vermijden kostenposten zoals 
verzekeringen en persoonlijke verzorging.  
Het niet-veel-maar-toereikendcriterium is iets 
ruimer. Daar horen ook een korte vakantie of een 
lidmaatschap van een sportclub bij. 
 

ARMOEDE IN DE BIJBEL 
 
Ook al zouden er altijd armen zijn, het was in 
Israël ‘een klap in Gods gezicht’ om mensen te 
zien die in ontbering van het meest basale 
moesten leven. 
 
‘daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn 
tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft 
of er slecht aan toe is’ Dt. 15, 11 (slot) 

 
.  men moest diep in de buidel tasten en geven  
van de eigen rijkdom Dt.15, 7-11 
.  er moest graan op het veld blijven liggen, 
bestemd voor de armen Ex.23,11 
.  men kende het sabbatsjaar en het jubeljaar, 
met daarin speciale rechten voor armen. 
 
De eerste christelijke kerk (Jeruzalem) pakt de 
nood op van Grieks sprekende weduwen.  
Het wordt de aanleiding om diakenen te zoeken 
en aan te stellen. Ha.6 
 
Jezus was ook duidelijk geweest in zijn rede:  
 
‘alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken 
niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor Mij niet 
gedaan.’ (Mattheüs 25) 

 
 
 
 
 
 



ARMOEDE EN DE KERK 
 

 
 
Iedere kerk had/heeft wel een diaconie. 
Vroeger was dat zelfs een belangrijke reden om 
bij een kerk te horen en er lid te blijven. 
Want….. als er armoede kwam (door ziekte, 
werkeloosheid of anderszins) kon je bij de 
diaconie aankloppen om steun. 
Je moest dan wel lid zijn van die bewuste kerk. 
Sommige diaconieën gaven zelfs een eigen 
broodpenning uit, die de kerkganger na de 
kerkdienst kon ophalen bij de diakenen en die hij 
op maandag kon inleveren bij de bakker (die ook 
kerklid moest zijn) in ruil voor een brood (wel iets 
kleiner en soms ook van ‘minder soort’ graan) . 
Later werd de diaconale hulp professioneler, 
werden de eisen anders en kwam er zelfs 
Werelddiaconale hulp. 
Toen kerken in de wereld ons land te hulp 
schoten vanwege de watersnood in 1953, kwam 
het belang van deze vorm van hulpverlening 
ineens een stuk dichterbij! 
 
 

ARMOEDEBELEID  
 
In veel gevallen doen kerken niet aan het voeren 
van een armoedebeleid. 
Veel zaken waar de diaconie vroeger werd 
aangesproken waren door de overheid 
overgenomen en was wettelijk geregeld. 
Daarin is veel aan het (ver)schuiven. 
Omdat veel zorgtaken nu naar de locale overheid 
zijn overgeheveld, is het armoedebeleid van de 
ene plaats niet vergelijkbaar met dat van een 
buurgemeente. 
Er zijn schrijnende situaties. Het Leger des Heils 
en andere hulpverleners hebben de handen vol. 
De rol en taak van de kerken komt hierin weer 
nadrukkelijker naar voren.  
 

 
 
Wisten diaconieën van kerken lange tijd niet wat 
ze moesten doen, nu zullen ze zich moeten 
bezinnen op armoedebeleid van de kerk(en) en 
daarop de activiteiten aanpassen. 
 

‘GRIP OP DE KNIP’ 
 

Ook in Heerde en omgeving komen mensen in 
financiële problemen en wordt een beroep 
gedaan op de voedselbank.Omdat er soms een 
onoplosbaar probleem lijkt te liggen en er 
structurele veranderingen moeten komen in de 
geldstroom van mensen, worden er mensen 
opgeleid die daarbij kunnen en willen  helpen. 

 
De missie van SchuldHulpMaatje en Grip op de 
Knip is als volgt: 
·         Voorkomen en samen oplossen van 
schuldproblematiek 
·         Bijdragen aan financiële vrijheid van mensen 
en een rechtvaardiger samenleving 
·         Goed opgeleide vrijwilligers die de 
medemens helpen 
·         Hulp vanuit verbondenheid tussen  mensen 
·         Gedreven door naastenliefde en de Bijbelse 
motivatie en – opdracht om op te komen voor 
alle kwetsbaren 
Voor info: 
www.eerstehulpbijschulden.nl 
www.uitdeschulden.eu 
www.schuldhulpmaatje.nl 
de coördinator is te bereiken via email: 
coordinator@gripopdeknip.nl 
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