
DIACONAAL PLATFORM VEENENDAAL 
 
 

Uitnodiging: Diaconale Markt 21 april 

 

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

 

Tijdens de Diaconale Markt krijgen verschillende Chr. vrijwilligersorganisaties uit Veenendaal 

gelegenheid om kort over hun activiteiten te vertellen.  

Steeds meer mensen zijn aangewezenen op vrijwillige hulp en ondersteuning. Veenendaal 

heeft wat dat betreft heel wat te bieden voor mensen met hulpvragen. Maar bij welke 

instantie moet je dan aankloppen? Bij wie kunnen we terecht bij financiële problemen? Wie 

kan helpen met klussen of verhuizen? Of bij problemen in het gezin? Waar kan iemand naar 

toe voor aanspraak en gezelligheid?  

Op deze vragen kunt u tijdens deze bijeenkomst een antwoord krijgen. 

 

Na de korte presentaties is er volop gelegenheid om met de organisaties in gesprek te gaan, 

informatie te vragen en nader kennis te maken. Bij de Diaconale Markt zijn ook enkele 

hulporganisaties van de gemeente Veenendaal aanwezig voor het geven van informatie. 

 

Het Diaconaal Platform Veenendaal nodigt u hierbij van harte uit voor de Diaconale Markt, 

een unieke gelegenheid om op één avond uw kennis over lokale hulporganisaties bij te 

spijkeren. 

 

Wanneer:  D.V. dinsdag 21 april  

inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur; aanvang 19.30 tot 21.30 uur 

Locatie:     Dit keer zijn wij te gast bij Baptistengemeente De Verbinding, De Schutterij 2, 

Veenendaal.  

 

Programma: 

• Vanaf 19.00 uur inloop met koffie/thee 

• 19.30 uur welkom en opening door Dick van Dam, voorzitter Diaconaal Platform 

• 19.35 Chr.vrijwilligers organisaties vertellen over hun werk.   

• 20.10 uur plenaire ronde voor vragen en opmerkingen 

• 20.20 pauze voor een 2e kop koffie/thee 

• 20.30 informele Diaconale Markt met gelegenheid tot doorpraten en onderlinge 

ontmoeting. 

• 21.30 uur afronding 

 

In verband met de voorbereiding vernemen wij graag vóór 12 april a.s. op onderstaand 

emailadres met hoeveel personen u uit uw kerk/gemeente wilt deelnemen:  

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

 

Wij zien uit naar een informatieve bijeenkomst met u. 

 

Met vriendelijke groet, 

stuurgroep Diaconaal Platform Veenendaal 
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