


Diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht

Motto: “Helpen waar geen helper is”



De diaconie werkt:

vanuit het geloof en dankbaarheid, 

zonder onderscheid, 

om anderen te helpen die in problemen zijn 

om zo het welzijn van anderen te bevorderen

door verwijzing naar de juiste instanties en/of door zelf hulp te verlenen



Wat doet de diaconie?

• Zusterdienst en Hervormde Vrouwendienst (HVD): ruim 90 dames die o.a. 
alleenstaanden, zieken en ouderen bezoeken;

• Ondersteuning en participatie in vluchtelingenberaad en vluchtelingenplatform;

• Ondersteuning bij schuldhulpverlening en noodhulp in Barendrecht en directe 
omgeving;

• Kerstgift voor alle mensen in Barendrecht die in schuldhulpverleningtraject
zitten (> 200);

• Jaarlijkse schoenendoosactie voor kinderen in Polen (in 2015 > 500 dozen);

• Vastenactie in 40-dagentijd voor Pasen;

• Ondersteuning in geld en daad via allerlei stichtingen, waaronder Kerk in Actie



Zusterdienst en Hervormde Vrouwendienst

• Contact onderhouden met zieken, alleenstaanden en ouderen

• Signaleren van probleemsituaties

• Indien gewenst: contact leggen 

met predikant of anderen



Schuldhulpverlening en noodhulp

• Overleg met gemeente Barendrecht

• Verstrekken van lening of gift

• Oplossing zoeken van materieel knelpunt

• maatjesproject



Schoenendoosactie
voor POLEN

in Barendrecht
en omgeving







































Ondersteuning stichtingen en organisaties

Diaconie ondersteunt:

• Stichting Present

• Voedselbank Barendrecht

• Zorgnijverij

• Stichting Het Nieuwe Leven

• Blije Kring

• Elf Ranken

• Huize Meliom

• Pauluskerk in Rotterdam

• Hart voor Barendrecht

• Studentenpastoraat Erasmusuniversiteit

• Diaconaal Havenproject Rotterdam

• Kerk in Actie in binnen- en buitenland





Een brug slaan tussen mensen die willen 

geven en mensen die daarmee geholpen

kunnen worden.















Meer informatie bij:

Pia van Dalen

COÖRDINATOR  

Postbus 44

2990 AA  Barendrecht

06-11.333.830

info@presentbarendrecht.nl

www.presentbarendrecht.nl



Voedselbank

• Wekelijkse voedselpakketten voor 70 à 80 clienten/gezinnen in 
Barendrecht en omgeving

• Vaste toeleveringsbedrijven als Makro en AH

• Voedselbank krijgt hulp van kerken, verenigingen, scholen en 
particulieren

• Verjaardagsfeestjes voor kinderen van clienten

• Financieel extraatje voor clienten met Kerst

• In enkele gevallen: sportabonnement, vakantiefaciliteit



Zorgnijverij Barendrecht:  “voordoen – samendoen – nadoen – zelfdoen”

Dagbesteding voor jongeren en 

jongvolwassenen met beperking

Individuele begeleiding

Stimuleren van ontwikkeling

Dagbesteding van kinderen met 
een verstandelijke beperking 
en/of psychiatrische stoornis

Diverse groepsactiviteiten











Stichting 
“Vrienden van De Elf Ranken” 

Dit kunstwerk, in de vorm van 11 druiventrossen, 
symboliseert  de 11 diaconieën die de Elf Ranken 
hebben opgericht.



De Stichting stelt zich als doel de bewoners van  
het verpleeghuis Laurens ”De Elf Ranken” te 
ondersteunen, daar waar van overheidswege 
geen gelden beschikbaar worden gesteld.



Een mooie wand is 
aangebracht op de 
afd. palliatieve zorg. 

In de kerkruimte 
is het liturgisch 
centrum ingericht.



Maar ook gezellig een 
dagje uit met de 
rolstoelbus, 

of gebruik maken van de    
rolstoelfiets met 
motorondersteuning.



.  
Een recent project is de    
SilverFit Alois. 

Dit is een beweegplan, speciaal ontwikkeld voor 
mensen met dementie. 
Onze ouderen bekijken met heel veel plezier foto’s. 
Wanneer ze meerdere foto’s willen zien, moeten ze 
het scherm aanraken, dus bewegen. De camera 
houdt bij wat de cliënt nog kan.



Een stukje meerwaarde 
toevoegen aan het 
verblijf.

www.vrienden11r.nl



Kerk in Actie

Kerk in Actie organiseert en ondersteunt een groot aantal binnenlandse en 
internationale projecten op gebied van:

• Zorgzame samenleving
• Noodhulp en structurele hulp voor lokale gemeenschappen wereldwijd
• Kindervakantieweken
• Defence for children
• Stichting de Vrolijkheid (kinderactiviteiten in asielzoekercentra)
• Vluchtelingenhulp
• Tegengaan mensenhandel
• Bevorderen van bestaansrecht van minderheden wereldwijd



Paasgroetactie

Versturen van kaarten met een Paasgroet aan gedetineerden in 
Nederland en buitenland



Bethelbazaar

Wat:

Wanneer: 20 en 21 mei 2016

Waar: Parkeerterrein Bethelkerk

Waarvoor: 1.  Hulp aan kleine boeren in Pakistan via stichting NOAD

2.  Hulp aan Sri Lanka via de (Barendrechtse) stichting Priyanthi

3.  Hulp in Sierra Leone



Team Bethelbazaar







Stichting 
Priyanthi





Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking (ZWO-groep)

• Aandacht bevorderen voor Zending en Werelddiaconaat

• Dienstbaar zijn aan de wereld

• 2 langlopende projecten worden ondersteunt:

1.  NOAD Pakistan Project ter bevordering van kleinschalige landbouw van 
arme boeren, duurzame landbouw, samenwerking, 
rechten van arme boeren, plattelandsontwikkeling, hulp 
aan ouders van gehandicapte kinderen en 
watervoorziening op het platteland

2.  Project Pakistan: Kor Grit werkt vanuit Kerk in Actie als bruggenbouwer 
tussen de verschillende religies in Pakistan, tevens 
contactpersoon voor project NOAD

• World Servants: stimuleren dat jongeren een zomervakantie lang daadwerkelijk 
concrete hulp bieden in ontwikkelingslanden  

• Schrijfactie Amnesty International





Kor Grit
Onderzoeker en bruggenbouwer

• Versterking van minderheden door interreligieuze 
dialoog
Sinds voorjaar 2014 is Kor Grit door Kerk in Actie 
uitgezonden naar Pakistan. Hij werkt afwisselend in 
Pakistan en Nederland. In Nederland werkt hij als 
assistent onderzoeker aan de universiteit in Utrecht 
(religiestudies). In Pakistan onderzoekt hij de relaties 
tussen Pakistaanse christenen en Pakistaanse moslims. 













Het zijn niet alleen de kinderen die
groeien!
We hebben laatst een groententuin gemaakt, waar 
we onze eigen groenten en moringa verbouwen. Op 
deze manier kunnen de vrouwen leren hoe ze dit ook 
in hun eigen dorp kunnen doen.

48% van de kinderen onder de 5
in het Gushegu district is
ondervoed. Minimaal 10% is in
ernstig levensgevaar



Het Khaki Fonds 
betaalt schoolgeld 
Khartoum en
Kinshasa

ONZE STEUN DRINGEND NODIG!

Besteladres via ZWO : 
g.benschop89@gmail.com

http://www.khakifund.org/wp-content/uploads/2012/12/Lelo_600.jpg
http://www.khakifund.org/wp-content/uploads/2012/12/Lelo_600.jpg


ZWOcommissie Protestantse Gemeente Barendrecht

Ontmoet Pakistaanse leden Urdu Gemeente

PAKISTAANSE MAALTIJD
Gasten: leden van de URDU Gemeente

John William en Kor Grit

24 juni 2016
Focus Beroepsacademie

Dierensteinweg 4
Barendrecht 

Ontvangst om 17:45 uur in de hal van de school.
Kosten per persoon € 20.

(Eventueel budgetoverschot is bestemd voor NOAD)

Bent u ook geïnteresseerd, meldt u zich dan voor 22 mei aan via e-mail      
zwobarendrecht@gmail.com. Betaling  aan de zaal.

mailto:zwobarendrecht@gmail.com


Vluchtelingenberaad en vluchtelingenplatform

• Deelname brainstormgroep Barendrecht

• Platform kennisuitwisseling en afstemming

• Cursus vluchtelingenhulp door vrijwilligers

• Ontmoetingen met vluchtelingen i.s.m. stichting Het Nieuwe Leven


