
DIACONAAL PLATFORM VEENENDAAL 

 

Uitnodiging: Themabijeenkomst  

Diaconaal Loket en het Budget Advies Centrum- BAC  

 
Aan de diakenen en diaconaal betrokkenen van de kerken/gemeenten in Veenendaal, 

 

Het Diaconaal Platform Veenendaal nodigt u hierbij van harte uit voor een themabijeenkomst 

over het Diaconaal Loket en het BAC, Budget Advies Centrum. 

 

Wanneer:  D.V. dinsdag 5 november,  

inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur; aanvang 20.00 tot 21.30 uur 

Locatie:     Pniëlkerk, Ghandistraat 2, Veenendaal.  

 

Er zijn mensen die de juiste hulpinstantie niet weten te vinden in Veenendaal. Dit kan zijn op 

financieel gebied, maar ook voor praktische klussen, vervoer, gezelligheid, enz. 

Medewerkers van ons gezamenlijk Diaconaal Loket aan de Markt 10 zoeken samen met de 

hulpvrager naar de juiste instantie. Dat levert ook waardevolle gesprekken op. Aan de hand 

van een eigengemaakte film willen de medewerkers vertellen over hun werk bij het Loket. 

Het BAC -Budget Advies Centrum- adviseert en begeleidt mensen bij vragen of problemen 

rond schulden of financiële problemen waar men op eigen kracht of met hulp van familie of 

vrienden niet meer uitkomt.  

Op deze themabijeenkomst willen wij meer gelegenheid geven voor doorpraten over de 

onderwerpen en onderlinge ontmoeting. Uit de reacties op de vorige themabijeenkomst is 

gebleken dat er behoefte is aan onderling contact. Er zullen ook mensen van 

Schuldhulpmaatje aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen.  

 

Programma: 

1. Vanaf 19.30 uur inloop met koffie en thee 

2. Om 20.00 uur welkom en opening door Dick van Dam, voorzitter Diaconaal Platform 

3. 20.05 uur Presentatie Diaconaal Loket door de eigen medewerkers  

4. 20.30 uur Presentatie BAC 

5. Vanaf 21.00 uur gelegenheid tot doorpraten en onderlinge ontmoeting met een hapje 

en drankje 

6. 21.30 uur afronding 

 

In verband met de voorbereiding vernemen wij graag vóór 1 november a.s. met hoeveel 

personen u uit uw kerk/gemeente wilt deelnemen op onderstaand mailadres:  

diaconaalplatformveenendaal@gmail.com t.a.v. het secretariaat. 

 

Wij zien uit naar een mooie bijeenkomst met u. 

 

Met vriendelijke groet, 

stuurgroep Diaconaal Platform Veenendaal 

mailto:diaconaalplatformveenendaal@gmail.com

