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Bespreekbaar maken

Samen      voor mensen
met geldzorgen

Samenspel
Kerken & SchuldHulpMaatje

Hoe doorbreek je als kerk het taboe op geldzorgen 
of schulden?
Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft schulden. Dat is 
veel. Uit schaamte vragen veel mensen te laat om hulp. Het taboe moet 
doorbroken worden, zodat meer mensen met geldzorgen eerder bereikt en 
geholpen worden. We gunnen iedereen een hoopvolle toekomst, zoals God 
het leven bedoeld heeft.

Wat kun je als kerk in eigen kring doen?
Verstandig met geld omgaan blijkt meer bescherming te bieden tegen 
financiële problemen dan een hoog inkomen (Nibud). Er is daarom alle 
reden om in de kerk met elkaar te praten over onze financiën en wat 
het Evangelie ons daarin wil leren. Met maar liefst 2.000 teksten over 
geld en bezit biedt de Bijbel voldoende concrete gespreksstof.
Er zijn artikelen voor het kerkblad beschikbaar op bit.ly/kerkblad 
en video’s met ervaringsverhalen van mensen in schulden op 
bit.ly/hulpvragers.

Signaalkaart

Wat je kunt doen om geldzorgen bespreekbaar 
te maken:
• Let op non verbale signalen
• Win vertrouwen
• Ga meerdere malen in gesprek
• Durf te vragen of iemand het financieel redt
• Stel open vragen
• Luister met aandacht
• Geef aan dat we er zijn om elkaar te helpen
• Vertel wat je wel en niet kunt bieden en hoe 

je bereikbaar bent
• Zoek samen hulp via de helpknop 
 op https://samenhartvoormensen.nl/hulp/

Op www.samenhartvoormensen.nl  zijn diverse 
materialen te vinden om in kerken het taboe te 
doorbreken en het gesprek op gang te brengen. 

Inspiratie: inspirerende materialen voor 
bezinning en gesprek, zoals 
preekschetsen, Medemens bundels van 

Kerk in Actie en gesprekskaartjes van stich-
ting Encour. 

Informatie: interessante informatie over 
oorzaken en gevolgen van schulden, 
postcodecheck van SchuldHulpMaatje 

en handzame brochures van Diaconaal 
Steunpunt GKV/NGK 

Ideeën: allerlei materialen om aan de 
slag te gaan als kerk, netwerk of 
individueel, zoals bijbelstudies, verhalen 

van hulpvragers en een handig signaalkaartje 
(55x85 mm) om signalen van geldproblemen 
te leren herkennen.

http://bit.ly/kerkblad
http://bit.ly/hulpvragers
https://samenhartvoormensen.nl/hulp/
http://www.samenhartvoormensen.nl 


Hoe maak je schulden bespreekbaar?
Een kerk hoeft niet groot en professioneel georganiseerd te zijn en opgeleide 
diakenen en een fors budget te hebben, om mensen met financiële 
problemen te helpen. Met het stappenplan kan elke kerk direct aan de slag: 

1. Doorbreek het taboe
2. Wees alert bij levensgebeurtenissen 
3. Luister met aandacht
4. Geld geven is vaak niet de oplossing 
5. Werk samen met andere kerken, gemeente en organisaties

Hoe win je vertrouwen?
Wie in de schulden zit, heeft iemand nodig die oprecht in hem of haar als 
persoon geïnteresseerd is. Iemand die een luisterend oor biedt en zonder 
verwijten praktisch helpt. Durf je eigen kwetsbaarheid te laten zien. En kom 
terug! Lees meer over gespreksvoering op bit.ly/gespreksvoering

Wat kunnen mensen zelf 
doen aan hun situatie?
Het belangrijkste van hulp 
bieden aan mensen in schulden 
is dat ze niet afhankelijk, maar 
juist zelfredzaam worden. Op 
www.uitdeschulden.nu staan 
diverse tips en testjes die men-
sen helpen om hun geldzaken 
weer de baas te worden. Er 
wordt ook eerlijk aangegeven 
wanneer mensen hulp moeten 
inschakelen. 

In de ‘Top 10 Schuldenvrij 
blijven of worden’ staat het 
advies om tijdig hulp in te roe-
pen zelfs op nummer 1. 

Op de campagnepagina www.samenhartvoormensen.nl/doemee/ 
staan laagdrempelige acties die helpen om het taboe op schul-
den te doorbreken: het Groeilied, de bemoedigende Lichtkaart, 
het Open Kaart Spel en het Signaalkaartje. Doe mee met je kerk, 
kring, familie of netwerk.

TOP 10 schuldenvrij blijven of worden 

1 - Vraag hulp! Hoe eerder je hulp 
inroept, hoe gemakkelijker de 
achterstand is op te lossen

2 - Open alle ongeopende post 
3 - Leg 3 bakjes aan: Bewaren, 

Behandelen, Bestuderen 
4 - Houd je administratie wekelijks bij 
5 - Maak geld je dienaar, niet je 

meester 
6 - Wapen je tegen verkopers 
7 - Raak je statusangst kwijt 
8 - Buig belemmerende gedachten om 

naar helpende gedachten 
9 - Zorg voor financiële weerstand 

om tijden van crisis te kunnen 
doorstaan 

10- Leer je kind, de volgende generatie, 
financiëel uit te komen met geld 

Vraag hulp!

Download de uitgebreide 
Top 10 op:
bit.ly/top10-schuldenvrij

Kijk op bit.ly/stappenplan-kerk

CONTACT

samenhartvoormensen.nl

info@samenhartvoormensen.nl

071-2000 100

Samen Hart voor Mensen is een inititatief van SchuldHulpMaatje samen met de kerken 
in Nederland en wordt mede mogelijk gemaakt door:

http://bit.ly/gespreksvoering
http://www.uitdeschulden.nu
http://www.samenhartvoormensen.nl/doemee/
http://bit.ly/top10-schuldenvrij
http://bit.ly/stappenplan-kerk
https://www.legerdesheils.nl
https://cgk.nl
https://www.gkv.nl
https://www.kansfonds.nl
https://www.kerkinactie.nl/
http://www.rkdiaconie.nl/
http://www.welstand.nl/home
https://www.missienederland.nl/
https://ngk.nl
http://www.perki-nl.org
https://schuldhulpmaatje.nl
https://www.stichtingrotterdam.nl
http://vpe.nl
http://www.vincentiusvereniging.nl
https://diaconaalsteunpunt.nl/
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