
Informatie over Diaconaal platform voor in kerkblad en website 

Het Diaconaal Platform De Ronde Venen is een platform waar alle kerken in De Ronde Venen bij zijn 

aangesloten. Wij bieden hulp aan mensen die geen helper hebben en zijn daarvoor een samenwerking 

aangegaan met de servicepunten in de Ronde Venen, De Voedselbank  en met de NPV. Uit de praktijk blijkt 

dat vele mensen in de Ronde Venen de organisatie ’t Servicepunt en de NPV niet kennen. Vandaar dat wij 

dit bericht schrijven naar alle kerken om alle kerkleden te informeren watte doen als zij mensen 

tegenkomen die in armoede leven. 

Indien u of jij iemand tegenkomt die financiële nood heeft en daardoor met andere welzijnsproblemen te 

maken krijgt,  verwijs ze dan door naar ’t Servicepunt. Of,  nog beter,  ga met ze MEE naar ’t Servicepunt .  

In iedere dorpskern is een servicepunt aanwezig en wij hebben al vele malen ervaren dat daar goed 

geholpen wordt. Kijk eens op de website www.diaconaalplatformderondevenen  naar:        

“ik zoek hulp bij financiële problemen”. 

De andere samenwerking is met de NPV. Zij geven praktische hulp in en rondom het huis. Zij doen dat met 

kerkleden die zich hebben opgegeven wat voor een ander te willen doen. U kunt dat ook op onze website 

lezen bij “ik zoek hulp bij praktische problemen”. Indien u zich nog niet heeft opgegeven om hulp bij zulke 

mensen te bieden dan kan dat door u zich op te geven middels  onderstaande informatie naar uw diaconie 

te mailen of te schrijven. 

Wij hopen zo met elkaar de ander te kunnen helpen die geen helper heeft uit liefde voor de naaste zoals 

Jezus Christus dat ook gedaan heeft. Maar u kunt natuurlijk zelf ook een steentje bijdragen! Wilt u graag 

een steentje bijdragen? Dat kan. Vul dit strookje in en lever het in bij Peter de Leeuw.               

Mailen kan natuurlijk ook: p.de.leeuw@casema.nl  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam: 

Adres: 

 

Ik wil graag vrijwillig met de NPV hulp bieden aan mensen die geen helper hebben met 

Huishoudelijke hulp / Boodschappen doen / Wandelen / Administratie / Tuin / Technische klussen / 

Vervoer  

Omcirkel waarmee u een ander zou mee willen helpen.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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