
 

 

 

 

Beste Lezer,  

 

Al geruime tijd hebben we te maken met allerlei prijsstijgingen, die naar alle waarschijnlijkheid voorlopig zullen 

aanhouden. Dit kan voor sommigen leiden tot een uitdaging om de financiële balans op orde te houden. Zeker 

nu tegelijkertijd op diverse terreinen (levensmiddelen, brandstof, energie, etc) de prijzen fors hoger zijn 

geworden. 

 

Mocht dit voor u of uw gezin tot problemen gaan leiden omdat er simpelweg geen keuzes meer te maken zijn 

en uw dagelijks levensonderhoud in het gedrang komt willen we u informeren over de mogelijkheden die 

beschikbaar zijn om dit (gedeeltelijk) te compenseren. 

- Als eerste willen we u wijzen op energietoeslag, een landelijke regeling van een eenmalige 

tegemoetkoming van 1300,- euro die beschikbaar wordt gesteld voor mensen met een laag inkomen 

(niet te verwarren met de landelijke bijdrage vanuit de overheid voor 190,- euro die aan iedereen wordt 

uitgekeerd). Deze energietoeslag wordt voor inwoners van gemeente Vijfheerenlanden (waar Meerkerk 

onder valt) door Avres beheerd. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze uitkering zijn 

te vinden op de website van Avres en te bereiken via onderstaande link. 

 

https://www.avres.nl/eenmalige-energietoeslag 

telefoon Avres: (0183) 650 200 

 

Mocht u om wat voor reden dan ook problemen ondervinden bij het aanvragen van de energietoeslag 

dan zijn we als diaconie van harte bereid u hierbij te helpen. 

- Als u in de financiële problemen komt en deze toeslag niet voldoende is, of u buiten deze regeling valt 

willen we als diaconie hierin ondersteunen. Neem in dat geval contact met één van de diakenen op. 

Ook als het niet uzelf maar iemand in uw omgeving betreft helpen we graag. 

 

Anderzijds hebben enkele mensen uit onze gemeente aangegeven dat ze de tegemoetkoming van 190,- euro 

niet nodig hebben en deze willen delen met hen die dit harder nodig hebben. 

 

De diaconie juicht dit initiatief toe en wil het mogelijk maken om de landelijke compensatie op zorgvuldige wijze 

te kunnen verdelen in Meerkerk onder de mensen die het nodig hebben. 

De diaconie geeft u dan ook de mogelijkheid om het bedrag te storten op de rekening van de diaconie o.v.v. 

Energie 2022, zodat we deze bijdragen een juiste bestemming kunnen geven. Naast dit bedrag heeft de 

diaconie in de begroting voor komend jaar een apart bedrag gereserveerd om hulpvragen op te kunnen 

vangen. Het is onze wens en gebed dat diegenen die deze hulp kunnen gebruiken ons weten te vinden.   

 

Mocht u bij het lezen van dit bericht nog andere ideeën hebben om de praktische zorgen van mensen om ons 

heen te kunnen verlichten, staan we als diaconie open voor suggesties. 

 

Hartelijke groet,  

 

De diaconie 

 

Het banknummer van de Diaconie is: NL61RABO0341302090 

https://www.avres.nl/eenmalige-energietoeslag

