
 
 

Marco (47) krijgt tas vol boodschappen van 

de kerk: ‘Aan mij zul je nooit zien dat ik het 

moeilijk heb’ 

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we vooral in 

de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - 

boodschappen doen? Marco Nuis (47) uit Zutphen redt het met zijn 50 euro in de week niet en 

dus krijgt hij iedere maandag een goed gevulde boodschappentas bij de Evangelische 

Gemeente Zutphen (EGZ). 

Marco Nuis komt nu ongeveer een jaar bij de kerk die hem behalve van boodschappen ook 

van spirituele voeding voorziet. De kerk is zijn tweede thuis geworden en de gemeenschap 

een nieuwe familie. Hij heeft naar eigen zeggen een ‘behoorlijke rottijd’ achter de rug, een 

verbroken relatie die hem ook nog met een berg schulden achterliet. Vanwege de 

schuldsanering heeft hij momenteel maar 50 euro in de week te besteden en daar redt hij het 

niet mee. ,,Je komt neem ik aan zelf ook in de supermarkt, je kent de prijzen”, grinnikt Nuis. 

Soberder 

Iedere maandag krijgt hij dus een goed gevulde boodschappentas, waar hij de hele week mee 

vooruit kan. Behalve Nuis komen iedere week nog zo’n dertig à veertig mensen/gezinnen 

voor een tas vol boodschappen. Die verzorgt predikant Rob de Boer nu al elf jaar. De 

boodschappen worden deels ingekocht en deels gedoneerd door de kerkgemeenschap of een 

enkele lokale ondernemer. ,,We delen uit wat we hebben, maar door de gestegen prijzen is het 

de laatste tijd wel wat soberder”, zegt De Boer. ,,Terwijl het in deze moeilijke tijd 

noodzakelijker is dan ooit.” 

,,De boodschappen van Rob zijn wel mijn redding geweest”, zegt Nuis. ,,Daarnaast ben ik 

heel blij met mijn plekje dat ik in de kerkgemeenschap heb gevonden. Ik ben onlangs zelfs 
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voor het eerst gedoopt. Daarnaast is het heel sociaal, de kerk is mijn tweede thuis. We hebben 

bijvoorbeeld een koffie inloop. Ik ben echt een koffiemens en dat scheelt mij ook weer een 

pak koffie in de week, haha.” 

 
 

Alle boodschappen die Nuis op maandag niet in zijn tas vindt, koopt hij bij de Jumbo of de 

Aldi. ,,Dingen als koffie, suiker of kattenvoer. Bij de Jumbo hebben ze altijd leuke 1+1 gratis 

acties en de Aldi is gewoon altijd goedkoop. Maar sommige dingen zijn zo duur geworden, 

dat ik ze tegenwoordig laat staan. Vlees, een plakje worst, een blokje kaas of chips. En ik 

kocht altijd cornedbeef voor op brood, maar dat is niet meer te betalen. En dus eet ik nu 

vooral zoetigheid. En ik schrok laatst van de prijs van frituurolie. Toen dacht ik wel: blij dat 

ik een airfryer heb.” 

Laatst ben ik voor het eerst naar een museum geweest 

Maar soms blijft er ook wel wat geld over, bijvoorbeeld als op maandag de boodschappentas 

extra goed gevuld is. ,,Dan trakteer ik mezelf op een ijsje of een patatje in de stad. Laatst ben 

ik voor het eerst naar een museum geweest, het kaartje kostte 3 euro. Dat zijn dingen die ik 

zonder de boodschappen van het EGZ niet zou kunnen doen.” 

Verzorgd 
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Kleding is ook al zo’n luxe die hij zich eigenlijk niet kan veroorloven. Maar dankzij de 

kringloopwinkel die vanuit het EGZ wordt gerund, en waar Nuis zelf ook helpt, loopt hij er 

altijd meer dan verzorgd bij. ,,Aan de buitenkant zal je bij mij nooit zien dat ik het moeilijk 

heb. Maar zwaar is het natuurlijk wel. Een hele andere uitdaging wordt het als ik over 

anderhalf jaar van mijn schulden af ben. Dan heb ik straks ineens vier of vijf keer zoveel te 

besteden. Geen idee hoe dat gaat zijn. Dan ga ik in ieder geval mijn moeder in Rotterdam 

opzoeken, die heb ik nu al twee jaar niet gezien. Een trein kaartje kost mij 48 euro.” 

TIP: ,,Voor mij als fervent koffieliefhebber loont het dubbel en dwars om naar de koffie 

inloop van de kerk te gaan. Een pak koffie kost tegenwoordig al gauw vijf euro. En naast 

voordeliger is het ook nog eens heel gezellig.” 

 


