
 

Novembermaand                                                     Voedselestafette 
 

De voedselbank Veenendaal verzorgt wekelijks pakketten voedsel aan gezinnen die onder het absolute 
minimum leven. Echter het is voor hen nauwelijks mogelijk goede pakketten samen te stellen omdat ze 
bijna geen goede artikelen meer in het magazijn hebben staan.  D.m.v. een voedselestafette hopen zij de 
voorraad weer op peil brengen. Elke maand neemt een volgende meelevende organisatie of (kerkelijke) 
gemeente het stokje voor inzameling weer over. 

In de maand november willen wij als Wijkkerk De Open Hof onze bijdrage leveren. 

Doet u /doe jij mee? 
 
De estafette start op zondag 7 november. In de hal van De Open Hof staat dan 
een ‘(voedsel)bank’ waar u / je de tassen met de producten in kunt leveren.  

Wat u / je moet weten: 

• De ingezamelde artikelen zullen gedurende het komende kwartaal worden uitgedeeld.  
Daarom is het belangrijk dat alle artikelen in elk geval tot eind volgend kwartaal een tenminste-
houdbaar-tot-code hebben! Het spreekt voor zich dat we geen producten inzamelen die (bijna) 
over de datum zijn! 

• Alle ingezamelde producten moeten buiten de koelkast bewaard kunnen worden. 

• Er worden natuurlijk het liefst voedzame gezonde producten meegegeven. 

• U /je mag ook geld doneren in de collectebus voor de voedselbank in de kerk, zodat de producten 
door ons ingekocht kunnen worden. 

• Of u / je kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 14RABO 039.51.38.906   t.n.v.  
Diaconie Prot. Gem. Veenendaal met als omschrijving: Voedselestafette. 

Op zondag 31 oktober delen we leentassen uit met daarin een boodschappenlijstje waarin staat 
aangegeven welke producten de voedselbank het beste kan gebruiken. Neem ook een tas mee!!  
 
Producten: 

 

• Coffee creamer 

• Tandenborstels voor volwassenen  

• Kilo pak suiker 

• Zakken soep: geen blikken 

• Pot/blik bruine bonen 

• Pot of blik witte bonen met snijbonen 

• Champignons in pot of blik 

• Asperges in pot of blik  

• Witte bonen in pot of blik  

• Boerenkool in pot of blik  

• Spinazie in pot of blik  

 

• Veldertjes in pot of blik  

• Kapucijners in pot of blik  

• Peer in pot of blik  

• Ananas in pot of blik  

• Perzik in pot of blik  

• Mandarijn in pot of blik  

• Abrikoos in pot of blik 

• Kleine blikjes fruit cocktail  

• Houdbare melk 

• Vuilniszakken 

 

 
De tas met artikelen kunt u / kun je in de hal van de kerk inleveren op zondag 7, 14, 21 en 28 november.  
Eveneens kan dit op maandag- en vrijdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur als de koster in de kerk is. 

Bent u / ben je niet in de gelegenheid om op deze dagen voedsel in te leveren of doet u dit liever niet op 
zondag, dan kunt u / kun je ook bellen of mailen zodat we een andere tijd kunnen afspreken. En 
eventueel komen we de artikelen bij u / jou thuis ophalen. Neem dan contact op met: 

• Marga Schoeman, tel. 06-30531355,  : diakenschoeman@gmail.com  
 

Ook kunt u / kun je kleding brengen voor de kledingbank. Dit kan iedere maandag tot en met donderdag 
tussen 09.00 en 12.00 en iedere dinsdagavond tussen 18.30 en 20.30 uur geopend (adres: Gilbert van 
Schoonebekestraat 75). Zie voor meer informatie ook www.voedselbankveenendaal.nl. 
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