Een overzicht van
diaconale activiteiten
binnen en buiten de Bethelkerk
Wat wordt er allemaal gedaan op diaconaal gebied binnen de Bethelkerk en daarbuiten, dichtbij
en ver weg? Wat zijn de mogelijkheden om diaconaal actief te zijn? Waar kunt u terecht met uw
hulpvraag? Deze vragen worden beantwoord in het onderstaande overzicht.
Het overzicht is niet volledig. Het is een greep uit de vele vormen van omzien naar de medemens.
De voorbeelden kunnen je helpen om een keuze te maken om ergens aan de slag te gaan, je
(financiële) steun te geven, voor iets te bidden en te danken en ook om hulp te vragen als je dat
nodig hebt.
Heb je vragen of wil jij je ergens voor aanmelden? Dan kun je terecht bij een van de diakenen of
bij de organisaties die genoemd zijn.
Het overzicht is ingedeeld aan de hand van de werken van barmhartigheid (Mattheus 25: 31-46):
Te eten geven
Kleding verstrekken
Te drinken geven
Zieken bezoeken
Vreemdelingen opnemen
Zorg voor gevangenen
Praktische hulp algemeen
Het Diaconaal Platform Veenendaal verzorgt het Christelijk Vrijwilligers Netwerk. Daar kunt u ook
goed terecht om te zien welke hulpvragen er zijn en wat u als vrijwilliger kunt doen.
Voor meer info over diaconaat kunt u terecht op de site van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Te eten geven
Te drinken geven
Wat wordt er gedaan?

Wat kan ik doen?

Commissie Werelddiaconaat Bethelkerk

Geven m.n. bij collecten

Family Support en Jeugd voor Roemenië

Geven, vrijwilliger

Kerk en Minima Veenendaal

Geven o.a. met dankdag en 2e handsspullen.

Stichting NN Veenendaal

Geven voor voedselpakketten, vrijwilliger

Voedselbank Veenendaal

Geven van voedsel of sponsoren, vrijwilliger

GAiN

Geven, acties

Zipp your lip

Vastenactie jongeren, sponsoren

Dorcas, Tear, Woord en Daad, Compassion

Geven, sponsoren, vrijwilliger, diaconale werkvakanties

De Commissie Werelddiaconaat kiest doelen uit, die we als gemeente zullen steunen m.n. via de
collecten. Elk seizoen is er een avondmaalsproject, waarin we geld inzamelen voor één bepaald doel.
De commissie geeft informatie over organisaties en de projecten die we steunen. Ook zijn er
noodcollecten bij bijvoorbeeld een grote natuurramp,
Zie Bethelkerk Werelddiaconaat
Family Support en Jeugd voor Roemenië: Diverse acties vanuit de Bethelkerk voor de allerarmsten in
Roemenië o.a. hulptransporten.
Zie Family Support en Jeugd Voor Roemenie
Kerk en Minima Veenendaal biedt een helpende hand aan gezinnen of personen in (financiële) nood..
Bij de kerkdiensten op dankdag worden levensmiddelen ingezameld om eerste acute nood te kunnen
lenigen.
Zie www.kerkenminima.nl

Stichting NN Veenendaal verstrekt in december voedselpakketten aan mede-Veenendalers met een
minimuminkomen.
Zie www.stichting-nn.nl
Voedselbank Veenendaal verstrekt voedselpakketten aan mensen die voor kortere of langere tijd
financieel echt niet rond kunnen komen.
Zie www.voedselbankveenendaal.nl
GAiN (Global Aid Network) geeft noodhulp en structurele hulp aan mensen en organisaties in vele
landen. Acties via Henk en Elly Noppe
Zie www.gainhelpt.nu
Zipp your lip: Eet 24 uur niets en laat je daarvoor sponsoren. Met het geld worden leeftijdsgenoten in
Afrika geholpen die te maken hebben met de gevolgen van armoede. Ook de Betheljeugd heeft jaarlijks
haar Zipp your lip-actie.
Zie www.worldvision.nl/over-zip-your-lip
Organisaties voor het geven van hulp en ondersteuning in nood en armoede in vele landen.
www.dorcas.nl.
www.woord en daad.nl
www.tear.nl
www.compassion.nl
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Vreemdelingen opnemen
Wat wordt er gedaan?

Wat kan ik doen?

ICF

Geven, niet-Nederlanders meenemen naar ICF-diensten,
praktische hulp

New Dutch Connections

Maatje of coach voor asielzoekers o.a. in ACZ-Overberg,
geven

Verder met taal

Taalmaatje, geven

Vrouwen Ontmoetingsgroep

Vrijwilliger

VluchtelingenWerk Nederland

Steun vanuit een bedrijf, donateur, vrijwilliger

Stichting Gave

Vrijwilliger, geven

ICF (International Christian Fellowship) Veenendaal: Ontmoeting van mensen met een nietNederlandse achtergrond. Netwerk - ICF Veenendaal bestaat uit groepen die elke week op zondag
samenkomen. Eén keer per maand is er een centrale viering.
Zie www.icfveenendaal.nl
New Dutch Connections stoomt 'Met Ondernemen in je Eigen Toekomst' jonge asielzoekers klaar om
met hun talenten aan de slag te gaan en kansen te herkennen. Hiervoor worden mensen en bedrijven
gemobiliseerd en een community gecreeërd die de asielzoekers ondersteunt, zodat zij verder kunnen
werken aan hun toekomst.
Zie www.newdutchconnections.nl
Verder met taal bevordert integratie en participatie van allochtone Veenendalers. Taalmaatjes helpen
om Nederlands te gebruiken in het leven van alledag door bijvoorbeeld samen boodschappen te doen.
Zie www.verdermettaal.nl
De Vrouwen Ontmoetingsgroep voor buitenlandse en Nederlandse vrouwen komt op dinsdagmiddag
bij elkaar in buurthuis het Panorama. Voor informatie kunt u terecht bij Frineke Hardeman en Maaike
Schoonderbeek-van Braak.
VluchtelingenWerk Nederland geeft vluchtelingen en asielzoekers maatschappelijke en juridische
begeleiding en verzorgt cursussen.
Zie www.vwmn.nl
Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in
Nederland. Christenen en kerken worden begeleid bij hun lokale werk onder asielzoekers. En Stichting
Gave is op diverse andere manieren actief in het leggen van contacten tussen Nederlandse christenen
en asielzoekers.
Zie www.gave.nl

naar boven ▲

Kleding verstrekken

Wat wordt er gedaan?

Wat kan ik doen?

Kledingbank Veenendaal

Aanbieden van kleding en schoenen, vrijwilliger, geven

Gain

Aanbieden van kleding en schoenen, vrijwilliger, geven

Dorkas

Vrijwilliger, acties, geven , aanbieden kleding, Dorcas
winkel Scherpenzeel

Kledingbank Veenendaal richt zich op het bieden van praktische hulp aan inwoners van Veenendaal,
waarvoor geen standaard hulp beschikbaar of toereikend is.
Zie www.voedselbankveenendaal.nl/helpen/kleding-doneren/
GAiN (Global Aid Network) geeft noodhulp en structurele hulp aan mensen en organisaties in vele
landen. Inzamelpunt kleding, schoeisel ed. Henk en Elly Noppe, Havikhorst 20, Veenendaal. Ook
kledingssorteer acties.
Zie www.gainhelpt.nu
Stichting Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede. Er zijn hulp- en
ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa en Afrika.
Zie www.dorcas.nl
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Zieken bezoeken

Wat wordt er gedaan?

Wat kan ik doen?

Bezoek en praktische hulp aan zieken/ouderen

Vrijwilliger, mantelzorg, wijkcontactpersoon (via
wijkteam en wijkdiaken)

Interkerkelijke Stichting Vrijwillige Thuiszorg

Vrijwilliger

Hospices

Vrijwilliger, geven

Egodeni: Tehuizen in Zuid-Afrika voor
meervoudig gehandicapten

Geven, voor jongeren: ter plaatse helpen in een van de
centra

Light for the World: voor blinden en
slechtzienden

Geven

Interkerkelijke Stichting Vrijwillige Thuiszorg: ISVT Veenendaal biedt praktische hulp, ondersteuning
en kortdurende oppas in gezinnen met een dementerende, chronisch of terminaal zieke en vangt
kinderen op bij de uitval van verzorgers. Doel is het verlenen van tijdelijke hulp aan hen, die in de
thuissituatie zorg nodig hebben, waar de professionele hulpverlening niet in kan voorzien
Zie www.isvt.nl
Hospices voor palliatieve terminale zorg: Tijd, aandacht en ondersteuning bieden aan een ieder in de
laatste levensfase en diens naasten door opgeleide vrijwilligers.
Zie www.hospiceberkenstein.nl en www.zorggroepcharim.nl/dewingerd
Egodeni geeft in Zuid-Afrika hulp, scholing en onderdak aan meervoudig gehandicapten kinderen, die
thuis in een uitzichtloze situatie zaten. In totaal worden in drie Egodeni tehuizen meer dan 300 kinderen
opgevangen.
Zie www.vriendenvanegodeni.nl
Light for the World geeft zorg aan blinden en slechtzienden en ondersteunt lokale organisaties in
ontwikkelingslanden die zich inzetten voor bestrijding van vermijdbare blindheid en voor mensen met
een handicap.
Zie www.lightfortheworld.nl
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Zorg voor gevangenen

Wat wordt er gedaan?

Wat kan ik doen?

Gevangenenzorg Nederland

Vrijwilliger gevangenenbezoek, contact met gezin van
gevangenen, geven

Exodus Nederland

Maatje van (ex-) gedetineerden, contact met gezin van
gevangenen, geven

Amnesty International

Handteken- en schrijfacties, geven

Gevangenenzorg Nederland zet zich in om vanuit een Bijbelse roeping hulp te bieden aan gevangenen
en hun familie. Vrijwilligers gaan op bezoek de gevangenis. Zij bieden morele steun en een luisterend
oor. Ook denken ze mee over het zoeken naar woonruimte, opvang of werk..
Zie www.gevangenenzorg.nl
Exodus Nederland biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de
laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen.
De (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen of bij een maatje uit het Exodus
vrijwilligersnetwerk. Vrijwilligers geven ook hulp aan familieleden van (ex-)gedetineerden.
Zie www.exodus.nl
Amnesty International is een onafhankelijke beweging die zich inzet voor slachtoffers van schendingen
van mensenrechten.
Zie www.amnesty.nl
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Praktische hulp algemeen

Wat wordt er gedaan?

Wat kan ik doen?

Hulp in de Praktijk (HiP)

Vrijwilliger, geven

St.Hulpdienst in Zicht (HiZ)

Vrijwilliger

Inloophuis De Zevensprong

Vrijwilliger voor begeleiding en koken

Diaconaal Centrum Markt 10

Allerlei vrijwilligerswerk, ook ramen zemen, gordijnen
wassen etc.

Kerk en Minima Veenendaal

Geven ook meubilair of huishoudelijke apparaten

Schulphulpmaatje

Maatje, geven

Netwerk voor Jou

Vrijwilliger

Stichting Present Veenendaal

Vrijwilligerswerk als groep,
geven (als 'fannoot' of als bedrijf)

NLdoet

Vrijwilligerswerk

Hulp in de Praktijk: Mensen kunnen bij HIP aankloppen met een praktische hulpvraag zoals klusjes,
wandelen en een bezoek aan een arts. HIP zoekt een vrijwilliger bij de vraag.
Zie www.stichtinghip.nl
Hulpdienst in Zicht helpt mensen die de weg zijn kwijtgeraakt in het doolhof van ingewikkelde regels en
regelingen op het gebied van inkomen, opleiding, werk, budgettering.
HiZ-vrijwilligers hebben kennis van bijhouden kasboek/huishoudboekje, sociale verzekeringen,
juridische-en fiscale zaken e.d.
Zie www.hulpdienstinzicht.nl

Inloophuis De Zevensprong is in Diaconaal Centrum Markt 10 te Veenendaal. Hier vinden mensen een
rustpunt en kunnen elkaar ontmoeten. Vreugde, maar ook zorgen worden gedeeld.
Zie www.markt10 > inloop > de zevensprong
Diaconaal Centrum Markt 10 is een verzamelplaats voor allerlei Veenendaalse diaconale activiteiten
en organisaties. Mensen zijn er welkom voor ontmoeting met anderen, met een gerichte hulpvraag en
om na te denken over Jezus Christus.
Zie www.markt10.nl
Kerk en Minima Veenendaal biedt een helpende hand aan gezinnen of personen in (financiële) nood.
Zie www.kerkenminima.nl
Schulphulpmaatje begeleidt mensen om financieel weer orde op zaken te stellen.
Zie www.schuldhulpmaatje.nl
Netwerk voor Jou is een lokaal vrijwilligersnetwerk van jongeren en volwassenen. Zij bieden hulp en
netwerk aan mensen die weinig of geen netwerk hebben. Het gaat om hele simpele dingen, zoals een
kopje koffie bij iemand drinken, samen wandelen of helpen met een klusje.
Zie www.netwerkvoorjou.nl
Stichting Present biedt als makelaar in vrijwilligerswerk de mogelijkheid om je als groep in je eigen
woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een
sociaal isolement. Dat kan eenmalig, waardoor je met elkaar een zinvolle en goed bestede dag beleeft of
op structurele basis.
Zie www.stichtingpresent.nl/veenendaal/
NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de
mouwen te steken. Organisaties kunnen hun klussen aanmelden.
Jaarlijks organiseert het Oranje Fonds, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de
grootste vrijwilligersactie van Nederland.
Zie www.nldoet.nl

Werken van barmhartigheid
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