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Dit jaar heeft de diaconie van Wijkkerk De Open Hof gekozen voor een lokaal doel, te weten, Netwerk 

voor Jou en vervolgens is de 40-dagencommissie gevormd. Deze bestaat uit Marga Schoeman, Scott 

Beijer, Eveline Roseboom, Erna Slok en Welmoed Klomp.  

Hieronder vertelt Netwerk voor Jou zelf wie ze zijn, wat ze doen en wat ze met de opbrengst van ons 40-

dagenproject kunnen gaan doen. 

 

 
Beste lezer, 
 
Wat ontzettend gaaf dat Stichting Netwerk voor Jou het doel mag zijn van het 40 – dagenproject van Wijkkerk 

de Open Hof. Bedankt daarvoor! 

 

Netwerk voor Jou creëert verbinding. Wij inspireren jongeren en volwassenen om van betekenis te zijn voor 

kwetsbare mensen in Veenendaal. Eigenlijk is het kerk zijn met handen en voeten. Wij weten dat één van jullie 

leden al jaren een hondje uitlaat voor een echtpaar met gezondheidsproblemen. Dat klinkt misschien simpel 

maar omdat dit hondje door een groep mensen wordt uitgelaten heeft dit echtpaar iedere dag aanspraak én 

kunnen zij dit gezellige hondje houden.    

 

Inwoners van Veenendaal zonder eigen netwerk en zonder financiën worden 

geholpen. Jongeren en volwassenen zetten zich in voor een ander, ontdekken hun 

talenten en breiden netwerk uit. Dit doen zij door mee te doen met eenmalige- en/of 

structurele (hulp)projecten, zich te verbinden aan een maatje, aan te haken bij 

ontmoetingsavonden en betrokken te zijn in binnen ons netwerk. Via Netwerk voor 

Jou word je gematcht aan vrijwilligerswerk dat bij je past. Iets doen voor een ander 

is leuk en iedereen kan op zijn/haar eigen manier meedoen. Netwerk voor Jou lost 

per jaar ongeveer 350 hulpvragen op. Dit is mogelijk omdat een team van acht 

personen actief is. Vier personen parttime in dienst, twee vrijwillige coördinatoren 

en twee stagiaires. Benieuwd naar onze gezichten? Ontmoet ons op: 

https://netwerkvoorjou.nl/info/even-voorstellen/   

 

 

Met de opbrengst van het 40- dagenproject wordt een bijdrage 

geleverd aan de verschillende projecten die Netwerk voor Jou 

realiseert in 2021. Dit zijn: maatjesprojecten, praktische 

hulpprojecten, sociale hulp, ontmoetingsavonden voor (kwetsbare) 

jongeren, diverse creatieve acties tegen eenzaamheid. (Belmaatjes, 

kaarten sturen, boodschappen doen, leuke presentjes uitdelen etc.) 

Heel graag willen we ook het wandelen met ouderen en wandelen met 

mensen met een beperking weer oppakken. Dit kan alleen als de 

maatregelen weer versoepeld kunnen worden. Kortom, we zijn enorm 

geholpen  

 

 

Tijdens de dienst op zondag 21 februari mogen we meer komen vertellen 
over alle projecten. Mocht u vragen hebben over de stichting en ons werk 
laat het gerust weten via 40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl. Wij nemen 
uw inbreng mee in de presentatie.  
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Hoe kunt u meedoen/helpen? 
Wij vragen u om gedurende de 40-dagen tijd geld te sparen voor de Stichting Netwerk voor Jou, 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 wijk DOH  

 

U kunt ook via Givt geven. Daartoe is speciaal 
voor het 40-dagenproject deze aparte QR-code 
aangemaakt. 
 
 
 
 
 
 
Als u toch liever contant of via een eenmalige machtiging Netwerk voor Jou 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 zondagsbrief 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 de Stichting Netwerk voor Jou - diaconie De Open Hof en commissie 40-dagenproject 2021 
 

Alvast hartelijk bedankt! 
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