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Samen in Delft de winter door! 
Laat elkaar niet in de kou staan 

De energiekosten zijn zo gestegen dat jij misschien in de problemen bent 
gekomen. Je hebt de thermostaat al flink lager staan. En toch zit je in de 

kou.   

Als kerken en plaatselijke organisaties willen in samenwerking met de 
landelijke en plaatselijke overheid hulp bieden. We willen je niet in de kou 
laten staan. 

In deze brochure geven we je informatie en tips 

Hoe kan ik energie besparen? 
Is je huis niet zo goed geïsoleerd, en verlies je warmte en energie, denk dan aan manieren om je 
huis te isoleren. Wat je aan warmte behoud hoef je niet te stoken. 
Een energiecoach kan gratis tips geven om energie te besparen.  

Kijk op 015 Duurzaam www.015duurzaam.info/ 
Kijk op Energiehulp www.delft.nl/energiehulp (voor de coaches) 

De Rijksoverheid heeft een campagne om mensen te stimuleren met subsidies je woning 
energiezuiniger te maken. Dit kan door: betere isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer en ramen; 
zonneboilers; warmtepompen; ventilatie met warmteterugwinning; zonnepanelen. 

Kijk op Verbeterjehuis www.verbeterjehuis.nl/ 

Er zijn ook voordelige leningen beschikbaar voor energiebesparende maatregelen. De effectieve 
jaarrente varieert, maar is   van 3,95% voor 7 jaar tot 4,45% voor 20 jaar. 

Kijk op Warmtefonds www.warmtefonds.nl/particulieren 

Het energieloket Delft geeft advies over hoe je je energierekening omlaag kan krijgen. Ook kan je 
een cadeau van € 55 aanvragen. Deze bon kunt u inwisselen voor kleine energiebesparende 
producten. Zoals tochtstrips, radiatorfolie, ledlampen of een waterbesparende douchekop. U kunt 
hulp van een energiehulp vragen om deze materialen te bevestigen.  

Kijk op Energieloket Delft www.delft.nl/milieu/energie/energieloket-delft 

Prijscompensatie via je energieleverancier 
Iedereen met een energieaansluiting krijgt in november en december 2022 een korting van € 190 
per maand op de energierekening. In principe hoef je hier niets voor te doen. De verrekening loopt 
via de energieleveranciers. Sommigen doen dat direct, anderen doen dat bij de eindafrekening. 

Welke hulp biedt de gemeente Delft? 
• Huishoudens met een minimuminkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) kunnen een 

energietoeslag aanvragen van €1300. Mensen met een bijstandsuitkering hebben dit geld 
automatisch gekregen. 

• Huishoudens met een inkomen tot 130% kunnen € 500 energietoeslag aanvragen. 
• De energietoeslag over 2022 kun je aanvragen tot 1 juli 2023. 
• Huishoudens die niet voor deze 2 regelingen in aanmerking komen, of die hogere extra 

energiekosten hebben dan de € 1300 of € 500 kunnen een aanvraag doen voor bijzondere 
bijstand energiekosten over 2022. Dat kunt u doen nadat u de jaarafrekening over 2022 heeft 
gekregen.  

• Voor de bijzondere bijstand energiekosten 2022 gelden aanvullende voorwaarden  
• Komt u in aanmerking voor (aanvullende) bijzondere bijstand? Bij een inkomen tot 120% van de 

bijstandsnorm worden alle kosten vergoed (minus € 50). Voor mensen met een hoger inkomen 
berekent de gemeente een eigen bijdrage. 

• De twee vormen van energietoeslag gelden ook voor studenten met een eigen energiecontract. 
• Studenten zonder eigen energiecontract maar met aantoonbaar hogere energiekosten kunnen 

een aanvraag bijzondere bijstand indienen.  

Voor een actueel overzicht en aanvragen van toeslag 
Kijk op Energiecompensatie  www.delft.nl/energiecompensatie 
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Waar kan ik hulp krijgen bij het invullen van aanvragen? 
Weet je niet waar je moet zijn om hulp aan te vragen, vraag hulp bij de Formulierenbrigade van 
Delft voor Elkaar. 

Kijk op Formulierenbrigade Delft voor 
Elkaar  

www.delftvoorelkaar.nl/activiteit/formulierenbri
gade-delft-voor-elkaar/ 

ISOFA/SchuldHulpMaatje Delft kan ook hulp bieden bij het aanvragen van de energie subsidie. Zij 
kan ook een analyse maken van de financiële situatie om hulp aan te vragen bij kerken (indien 
mogelijk) of andere fondsen zoals kerkelijke fondsen, het Kansfonds of het Armoedefonds. Iedere 
woensdag is er van 9.30 tot 11.30 een inloopspreekuur “Poen en Papier” in de Vierhovenkerk.  

Kijk op ISOFA-Delft www.isofa.nl/wat-is-isofa/ 

Help! Ik kan het niet meer betalen? 
Als je in financiële problemen komt en je geen uitweg ziet, is het goed om tijdig aan de bel te 
trekken.  Voorkom dat je in schulden raakt 

Als je toch in de schulden komt klop aan bij ISOFA. Bij ISOFA is veel expertise beschikbaar. Deze 
vrijwilligers ondersteunen mensen die in de schulden dreigen te komen, schulden hebben, of die 
graag schuldhulpverlening willen, maar er niet in slagen dit zelfstandig aan te vragen. ISOFA helpt 
niet met geld, maar met hulp bij het ordenen en zelfstandig beheren van de administratie, 
persoonlijke begeleiding, raad, daad en aandacht.  

Kijk op Isofa - Delft www.isofa.nl/ 

De Voedselbank Delft kan je helpen met een voedselpakket. Bel ons klantennummer:  06 30 32 22 
55 

Kijk op Voedselbank - Delft www.voedselbankdelft.nl/ 

Op de website Samen Hart voor mensen is veel informatie over het bespreekbaar maken van en 
helpen bij geldzorgen en schulden. 

Kijk op Kennisbank - Hart voor Mensen www.samenhartvoormensen.nl/kennisbank 

Waar vind ik een warm(t)e plek? 
Als je de verwarming lager zet, zit je eerder in de kou 
In Delft zijn de volgende buurthuizen en kerken open waar je warm zit en ook nog eens gezellige 
mensen tegen komt. Vaak is het ook nog eens gratis. Ook bij veel kerken dan je warmte vinden. 

Warme kamers kan je ook vinden  op de lijst van het Leger des Heils. 
Kijk op Leger des Heils www.legerdesheils.nl/warmekamers 

Hoe kan ik een ander helpen? 
Niet iedereen heeft de energietoeslag nodig. 

Heb jij de energietoeslag van € 190 niet nodig, help dan een ander die het wel kan gebruiken.  
a. Geef jou energietoeslag aan het Interkerkelijk Sociaal Fonds te Delft of aan het Ursulafonds 
b. De pci St. Ursulafonds deelt een boodschappenkaart vrij te besteden is bij de plaatselijke 

supermarkt uit die mensen die net buiten alle regelingen vallen of beschroomd zijn hulp te 
vragen. 

 
NL14 INGB 0006 7291 43 t.n.v. ISF Interkerkelijk Sociaal Fonds te Delft 
NL25 INGB 0004 6717 69 t.n.v. pci St. Ursulafonds 
NL36 RABO 0316 0746 83 t.n.v. ISOFA Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij 

Financiën en Administratie 
NL 62 INGB 0004 2769 92 t.n.v. Stichting Voedselbank Delft 
NL37 RABO 0373 7366 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Delft o.v.v. 

energiearmoede 
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De Delftse kerken willen een warme plek zijn voor een gezellige ontmoeting, 
een goed gesprek, of een maaltijd 

Gewoon een plek om op adem te komen en energie op te doen 

Ontmoetingen en Maaltijden 
 

Hofkerk 
Cort van der Lindenstraat 1 

Open koffie ochtend 
Elke dinsdagochtend van 10-12 uur is 
koffieochtend en bieb in de Hofkerk. 

Aanmelden hoeft niet. U mag komen als u 
daar zin in heeft. Ook kunt u op deze ochtend 
boeken lenen uit de vernieuwde bibliotheek 
en is er een predikant beschikbaar voor een 
gesprek. 

Wandelen vanaf de Hofkerk 
Dinsdag om 14:00 uur en vrijdag om 10:30 uur 
start een wandeling vanaf de Hofkerk. 
Iedereen is welkom! Opgeven is niet nodig, 
sluit gewoon aan als je zin hebt in een praatje 
en een frisse neus! 

Vierhovenkerk 
Obrechtstraat 50 

Koffie inloop 
In de Vierhovenkerk is er koffie-inloop op 
elke 1e en 3e donderdag van de maand 10:00-
11.45 uur. 

Ontmoeting onder het genot van een kopje 
thee of koffie. Aanmelden is niet nodig. 

Lunch in de Vierhovenkerk 
1ste dinsdag van de maand 12.00 - 13.30 uur. 
Gezellige lunch voor ieder die samen wil eten 
en anderen wil ontmoeten. De lunch is gratis, 

een vrijwillige bijdrage is welkom. 

Aanmelden via h.melis@kpnmail.nl of 015 
261 87 96. 

Listzflat 
Koffieochtenden Lisztflat 10 uur tot 11.30 uur 
elke vrijdag. Koffie is gratis. 

 

Lutherse kerk 
Noordeinde 4 

Op donderdag marktdag is de Lutherse kerk 
open van 12:30 tot 13:30 uur. Geregeld met 
orgelspel van een van onze organisten. Ds. 
Smit is er voor een pastoraal gesprek. 

Taste! 
Roland Holstlaan 751, via de tuinzijde. 

Een huiskamer midden in de wijk Voorhof, 
iedere vrijdag open van 10.00 - 12.00 en van 
15.00 - 22.00 uur. Met koffie en huisgemaakt 
gebak. Het is mogelijk om ’s avonds gezellig 
te komen mee-eten. Vrijwillige bijdrage voor 
wat je eet en drinkt. Voor het diner geldt een 
vaste prijs: €3,50. Opgeven voor de maaltijd 
kan ter plekke of online via 
www.tastedelft.nl/taste-friday/ 

Nieuwe Kerk 
Markt 80 

Woensdagmiddaggebed 
Elke woensdagmiddag is er van 12.00 - 13.30 
uur inloop in de Nieuwe Kerk met koffie en 
thee, met om 12.30 uur een middaggebed, 
met de mogelijkheid een kaarsje aan te 
steken, als symbool van een gebed, en - als je 
wilt - daarbij uit te spreken waar je dat voor 
doet. 

Zaterdagmiddaggebed 
Ook iedere zaterdagmiddag een 
middaggebed om 12:00 uur in de Nieuwe 
Kerk. Hartelijk welkom om aan te sluiten. 

Marcuskerk 
Roland Holstlaan 755  

Koffieochtend  
Elke zaterdag 10.00 - 12.00 uur. Aanmelden is 
niet nodig. 

mailto:h.melis@kpnmail.nl
http://www.tastedelft.nl/taste-friday/
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RK kerken 
Viering en daarna koffie 
Doordeweekse viering om 9.30 u en daarna 
koffie in de Rooms-katholieke kerken 

- dinsdag: St Antonius en Corneliuskerk, 
Hoornseweg 12. Den Hoorn 

- woensdag:  
Adelbertkerk, Minervaweg 7, Delft 

- donderdag:  
Sacramentskerk, Nassaulaan 2, Delft 

- vrijdag:  
Maria van Jessekerk, Burgwal 20, Delft 

Maaltijd viering 
Jozefzaal van Maria van Jessekerk en de 
Mariakapel (ingang Jozefsteeg) 

Elke 3e zaterdag in de maand maaltijdviering 
Opgeven niet nodig 
16.30 uur Inloop met koffie in de Jozefzaal  
17.30 uur Viering in de Mariakapel  
18.00 uur Maaltijd in de Jozefzaal 

De Jessehof 
Hoek Burgwal en Oude Langedijk 

De Jessehof is een “huiskamer” voor mensen 
die ontmoeting, inspiratie, bezinning of stilte 
zoeken. Persoonlijke aandacht is ons 
belangrijkste aanbod. In het hart van de stad 
worden bezoekers met koffie en thee 
ontvangen door onze enthousiaste 
vrijwilligers. Veel van onze bezoekers 
behoren tot de groep sociaal kwetsbare 
mensen. Zij vinden in de Jessehof een plaats 
waar niets hoeft en waar naar behoefte vrij 
kan worden gesproken over lief en leed, 
levensvragen en geloof. 
 
 

Wijkcentrum De Wending 
Raamstraat 65.  

Open maaltijd 
Woensdag 17.45 - 19.30 uur. Samen aan tafel, 
met een driegangenmenu en koffie/thee na 
afloop,  

Aanmelden via 
openmaaltijddewending@gmail.com of 06-
170 08 025 (René Strengholt). Maximaal 30 
deelnemers. Kosten: € 6. 

 “Het Boek” in Tanthof 
 (CGKDelft) Het Boek, Sandinoweg 151 (naast 
buurthuis De Hofstee in Tanthof). 

Koffieochtend 
Elke vrijdag: koffieochtend van 10.30 tot 12.00 
uur. Met gezellige en goede gesprekken. 
Vertel wat u wilt vertellen en luister naar de 
ander.  

Aanmelden via Tineke Algra. Opgeven via 
inloop@cgkdelft.nl 

Oude Kerk 
Heilige Geestkerkhof 

Pastoraal inloopgesprek  
Iedere week op vrijdag van 12 tot 13:30 houdt 
stadspastor René Strengholt in de kapel van 
de Oude Kerk (Heilige Geestkerkhof, 
toeristeningang) een pastoraal 
inloopspreekuur voor wie even een luisterend 
oor wil of het hart wil luchten. Je kan bij de 
balie van de kerk (toeristeningang) melden 
dat je voor een gesprek met de 
stadspredikant komt en daar wijzen ze je 
verder de weg.  
Heeft u vragen naar aanleiding van deze 
informatie vanuit de Delftse kerken, dan kunt u 
mailen of bellen met stadspredikant René 
Strengholt, 06 1700802 stadspastor@pgdelft.nl, 

Meer warme kamers Wijkcentra en Buurthuizen 

DOK Centrum 
Vesteplein 100 

DOK Voorhof 
Duke Ellingtonstr.203 

Brasserskade 
Brasserskade 77 

De Vleugel 
Aart v/d Leeuwlaan 4 

De Wending 
Raamstraat 67 

DOEL 
Van Adrichemstraat 
10a en 12 

Bibliotheek Den 
Hoorn 
Fluitekruid 62 

De Parel 
V. Beresteynstraat 99 

De Wipmolen 
Prof Krausstraat 50 

Voorhof Delft 
Herman Gorterhof 
165 
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