DIACONAAL PLATFORM VEENENDAAL
Verslag van de themabijeenkomst ‘Kerk & vluchteling’ op dinsdag 5 april 2022 aanvang 19.30 uur, in het
Mozaïekcentrum, Storkstraat 33.
Aanwezig: Petra de Bruijn (HHK), Dick van Dam (CGK), José Engel (PGV), Henk van de Hoef (HG),Cor van
Kleef (RKK), Kees Ottevanger (GKV) en Marijke Versteeg (Moz).
Vanuit de aangesloten kerken waren 30 diakenen/betrokkenen aanwezig op deze avond.
1) Welkom en opening
Voorzitter Dick heet iedereen welkom op deze vergadering. In het bijzonder de nieuwe gezichten
waaronder ook nieuwe ambtsdragers. Twee jaar lang zijn de themabijeenkomsten van het diaconaal
platform online gehouden, fijn dat het nu weer fysiek kan. Hij leest uit Filippenzen 2 vers 1 t/m 8.
Daarna deelt hij een stukje van David de Vos over een man in put. Verschillende typen komen langs
en ieder heeft een mening over de situatie. Alleen Jezus redt en helpt de man uit de put. Laten wij
zijn zoals Jezus en dienstbaar zijn aan de medemens in nood.
2) Dick legt uit welke rol het DPV in het maatschappelijk leven vervult. Ooit ontstaan op verzoek van de
gemeente Veenendaal bij het oprichten van het WMO forum. De gemeente Veenendaal wilde graag
één aanspreekpunt vanuit de kerken hebben. Het DPV neemt met twee zetels deel aan het WMO
forum. Het DPV bestaat uit 7 vertegenwoordigers van de deelnemende kerken. Dat zijn Christelijk
Gereformeerden kerken, Evangelisch cluster (Baptisten/ICF/Kerk van
Nazarener/Mozaiek/Regenboog), Gereformeerde kerken vrijgemaakt/Nederlands gereformeerd,
Hersteld Hervormd/Gereformeerde gemeente, Hervormde gemeente, Protestantse gemeente
Veenendaal en Rooms Katholiek. Er zijn contacten met de politiek en met andere organisaties, zoals
Centrum voor Jeugd en gezin, Kerk en Minima, HipHelpt. Het DPV is ook aanwezig bij de
bijeenkomsten met alle vrijwilligersorganisaties die de Gemeente Veenendaal organiseert. Ook
heeft het DPV aan de wieg gestaan van organisaties zoals HipHelpt en Schuldhulpmaatje.
3) Riette Vonkeman van Platform Veenendaal voor Oekraïne legt uit hoe het platform is ontstaan en
wat de taak van het platform is. Het platform wil graag organisaties verbinden, schakelen met
gemeente Veenendaal en Vluchtelingenwerk en activiteiten voor vluchtelingen vermelden op de
website. De website (https://veenendaalvooroekraine.nl/) kent een vertaling naar het Oekraïns. Het
platform is blij met het enorme aanbod aan hulp en initiatieven maar vraagt ook geduld. Het is ook
belangrijk om na te gaan waar de vluchtelingen behoefte aan hebben. De kerken willen graag
regelmatiger van nieuws of updates worden voorzien.
4) Conny van Kooten van Vluchtelingenwerk houdt een indrukwekkende presentatie over
vluchtelingen. Wereldwijd zijn er 82 miljoen mensen ‘op drift’. Veel vluchtelingen worden in de
regio opgevangen. In Nederland verblijven circa 37.000 vluchtelingen en Vluchtelingenwerk helpt
statushouders (mensen die minimaal 5 jaar in Nederland mogen verblijven) te integreren in de
maatschappij. Zij bieden (door voornamelijk vrijwilligers) praktische hulp bij het zoeken naar
huisvesting, aanvragen van toeslagen, inburgering etc.etc.. Vanuit de kerken kwam de concrete
vraag naar Vluchtelingenwerk wat de kerk kan betekenen voor vluchtelingen. In het verleden was er
een ‘maatjesproject’ waarbij een vluchteling-gezin werd gekoppeld aan een gezin in Veenendaal om
zo de integratie te bevorderen. De presentatie van Conny wordt bij dit verslag gevoegd.

5) Na de beantwoording van de vragen sluiten we de avond af. Mochten er nog meer vragen zijn, die
kunnen altijd gemaild worden naar diaconaalplatformveenendaal@gmail.com . Na afloop is er nog
een hapje en een drankje.
Verslag Petra de Bruijn

