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Informatiebrief 40-dagenproject 2023 

Dit jaar is de opbrengst van het 40-dagenproject voor Stichting Bliss to Shine. Aangedragen door, en de 
meeste stemmen ontvangen van de gemeente, waarna de diaconie Bliss to Shine als project heeft gekozen. 
De 40-dagencommissie 2023 is gevormd en bestaat uit: Alie de Leeuw, Marian van den Heuvel, Erna Slok, 
Kees Kloet, Klara Wielink, Marjan Bottinga, Ada Coppoolse en Welmoed Klomp.  
Wie Bliss to Shine is, wat ze doen én wat ze met de opbrengst van ons 40-dagen-project kunnen gaan doen, 
vertellen ze u hieronder zelf. 

 
Beste lezer, 
 
Wat superfijn dat Stichting Stichting Bliss to Shine het doel mag zijn van het 40–dagenproject van Wijkkerk de 

Open Hof. Ontzettend bedankt daarvoor! In het kort leggen we graag uit wie we zijn en wat we doen. 

 

Bliss to Shine is in 2017 opgericht. Ons kantoor staat in Veenendaal en wordt bestuurd door ons management 

team onder leiding van onze directeur – oprichter Arieta Hoek. Alle teamleden hebben hun eigen expertise en 

passie. Met elkaar realiseren we de Blissi Special Day en de jaarlijkse Shine Day dit doen wij samen met ruim 

150 vrijwilligers en stagiaires. Benieuwd wie we zijn? Kijk dan op: https://blisstoshine.nl/het-team/. 
 

Onze missie is:  

Het creëren van onbetaalbare momenten voor thuiswonende kinderen uit gezinnen die te maken 

hebben met kanker.  

 

Dit doen wij door het jaarlijks organiseren van de Shine Day én wensen in 

vervulling laten gaan tijdens een Blissi Special Day voor de kinderen/gezinnen 

uit de doelgroep. Deelname aan de Shine Day en het beleven van het vervullen 

van de wens levert een positieve bijdrage aan de mentale veerkracht van het 

hele gezin. Dit zorgt ervoor dat ze sterker in het ziekteproces, het dagelijks 

leven en in de maatschappij staan. 

  

Blissi Special Day  

Een mooie titel voor de dag waarop we een wens vervullen voor een 

thuiswonend kind dat te maken heeft met kanker. Deze wensdag kan via 

onze website door nagenoeg iedereen aangevraagd worden, inclusief het 

kind waar het allemaal om draait. Tijdens de Blissi Special Day draait alles 

om het kind, en de rest van het gezin geniet mee. Even een dag niet bezig 

zijn met kanker, maar met kind-zijn. Samen genieten en herinneringen 

maken voor het leven, hoe lang dat ook mag duren.  

Shine Day  

De Shine Day is een jaarlijks terugkerend evenement van stichting Bliss to 

Shine. Iedereen is hierbij van harte welkom. Niet alleen de kankerpatiënt en 

naasten, maar ook buren, vrienden en desnoods die ene collega die altijd 

boodschappen voor je doet! Tijdens de Shine Day zijn er allerlei activiteiten, 

maar bijvoorbeeld ook informatiekraampjes. Je kunt er met gemak een dag 

mee vullen, met wat er allemaal te doen is!   

Het doel van de Shine Day is vooral om er even lekker uit te zijn.  

 
Steun  

Zowel de Shine Day als de Blissi Special Day organiseren en verzorgen wij geheel belangeloos. Het kost de 

mensen waar het om draait helemaal niets. Dat betekent dat wij volledig afhankelijk zijn van sponsoren en 

donateurs. Iedere bijdrage is meer dan welkom. Samen creëren we onbetaalbare momenten en herinneringen. 

 

We zijn daarom ontzettend blij met de bijdrage vanuit het 40-dagenproject!  

Heeft u vragen over de stichting en ons werk, laat het gerust weten via 40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl.  
 

Een stralende groet namens het team van Bliss to Shine 

https://blisstoshine.nl/het-team/
mailto:40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl
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Hoe kunt u meedoen/helpen? 
Wij vragen u om gedurende de 40-dagen tijd geld te sparen voor Bliss to Shine, door mee te doen aan de 
georganiseerde acties of een bedrag apart te leggen.  
 
Het gespaarde geld vragen wij u via een overboeking over te maken.  

Naam Diaconie Prot. Gem. te Veenendaal 
IBAN NL 14 RABO 0395 1389 06 
Onder vermelding van 40-dagenproject 2023 DOH  

 

 
U kunt ook via de PGV-app geven. Open de app, klik op het icoontje geven          , vervolgens staat 

bovenaan naast Collectes: DOH 40-dagenproject, klik daarop. Of via deze QR-code.  

                               
  
Als u toch liever via een eenmalige machtiging Bliss to Shine wilt steunen, dan is dat natuurlijk mogelijk. Neem 
hiervoor contact op met de 40-dagen commissie via onderstaand e-mailadres of telefoon. 
 
Via de website, Samen Eén en de Weekinfo zullen we u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de 
georganiseerde acties en de vorderingen van het 40-dagenproject.  
 
Heeft u vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op. Wij zijn bij voorkeur bereikbaar via e-mail 
op 40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl. Als dat niet lukt bel dan (na 18.30uur) gerust met Welmoed Klomp 
op 06-24618850. 
 

Namens Bliss to Shine, diaconie De Open Hof en 40-dagencommissie 2023 
 

Alvast hartelijk bedankt! 
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