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Zomervakantie Klusdagen
Ook zo’n lange zomervakantie en niet alle dagen weg? In het voorjaar of in het najaar op vakantie en meer tijd in de zomervakantie
omdat allerlei andere activiteiten stil liggen? Vindt u het ook leuk om
eens wat voor een ander te doen?
Present organiseert in de zomervakantie klusdagen. De klussen bestaan uit behangen, laminaat leggen, tuinieren, schilderen, opruimen, schoonmaken en allerlei kleine klusjes. De klusdagen zijn gepland op 21 en 24 juli, 1, 10, 18 en 21 augustus. U bepaalt hoeveel
tijd u wilt besteden, op welke tijd van de dag u beschikbaar bent en
wat u wilt doen.
Geef u op door een mail te sturen naar
info@presentzoetermeer.nl of te bellen met
algemeen coördinator Gerda Griffioen (0624975092). Dan sturen wij u een digitaal
formulier om te inventariseren wat uw wensen zijn. Wij koppelen de klussers dan aan
elkaar en organiseren de klus. Aanmelding per klusdag uiterlijk twee
weken van tevoren.

Voedselbank Zoetermeer zoekt vrijwilligers
De Voedselbank Zoetermeer, onderdeel van de Voedselbank Haag-

landen, zorgt ervoor dat iedere donderdag ruim 300 gezinnen van
een voedselpakket worden voorzien. Het uitdelen van die voedselpakketten gebeurt op een zestal kerklocaties in Zoetermeer.
De Werkgroep Transport zorgt voor de bevoorrading van deze locaties en is op zoek naar vrijwilligers. Het betreft werkzaamheden als
BIJRIJDER, GROENTERIJDER, BROODRIJDER en LOODSDIENST, die
op elke donderdag plaatsvinden.
De BIJRIJDER brengt samen met de chauffeur en een 2e bijrijder
tussen 8.15 en 12 uur of tussen 12 en 15.30 uur de voedselpakketten van Voedselbank Haaglanden naar 3 van de 6 verdeelpunten. De
werkzaamheden bestaan uit het laden van de vrachtwagen in Den
Haag en het uitladen in Zoetermeer.

De GROENTERIJDER haalt om circa 8.30 uur met de eigen auto kratjes groente bij het Proefcentrum voor de
Tuinbouw (WUR) in Bleiswijk (vlakbij de A12) en brengt deze voor 10.30 uur naar de Vredekerk in Zoetermeer.
Vandaar worden de kratjes met de vrachtwagen verder verdeeld.
De BROODRIJDER brengt met de eigen auto het brood van Bakkerij Jongerius (Industrieweg) volgens schema
naar de verdeelpunten. De tijden zijn van 8.30 tot 11.30 uur.
De LOODSDIENST is tussen 17.30 en 19 uur actief in onze loods aan de Goudstraat 77. Hij ontvangt daar de
lege kratten en koelboxen, die door vrijwilligers van de 6 verdeelpunten worden gebracht. Kratten en koelboxen
worden opgestapeld. Bij einde werkzaamheden worden de loods en het hek weer afgesloten. Voor alle werkzaamheden is een draaiboek en planning beschikbaar.
Uw inzet zal circa 4 uur per maand zijn of meer/minder indien gewenst. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Ronald Spaan (06-36347838 of spaanronald@gmail.com).

Balijwandelingen in de zomer
‘Wandelen is bidden met de benen’. Dat is een mooie uitspraak. Men zegt wel eens dat lopen loutert, dat het
een genezende werking heeft op lichaam en geest. Al lopend geniet je intenser van de natuur en van de stilte. Je
gaat het gesprek aan met jezelf en met een a(A)nder over een tekst of gedicht of over wat je bezig houdt.
Evenals vorige jaren gaan we in de zomerperiode op de woensdagmorgen wandelen in het Balijbos. De wandelingen duren drie kwartier op vier woensdagochtenden. Ieder kiest zijn/haar eigen tempo en afstand, ook staan
er overal bankjes als het lopen te veel wordt. De paden zijn geschikt voor rolstoelen en rollators. Na afloop praten we na onder het genot van een kopje koffie/thee bij restaurant Ada.
We verzamelen bij de ingang van het speelbos, even voorbij de kinderboerderij. Neem voor meer informatie contact op met Marga Schipper-Boven (06-3613403 of marga_boven@ziggo.nl).
Datum: 18 en 25 juli, 1 en 8 augustus
Tijd: 10:30 uur verzamelen
Plaats: Balijbos, ingang speelbos

Gezocht: Nieuwe SchuldHulpMaatjes
Rots in de branding voor medemensen in financiële nood.
In Zoetermeer hebben we te maken met een grote groep mensen in financiële nood die begeleiding nodig hebben. Door toename van het aantal hulpvragers zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers als uitbreiding. In september 2018 start een nieuwe 3 daagse opleiding voor SchuldHulpMaatje in Zoetermeer. Geplande cursusdata
zijn de zaterdagen 15 september 2018, 29 september 2018 en 6 oktober 2018 (van 9:30–16:30 uur).
Een SchuldHulpMaatje is een goed toegeruste vrijwilliger die mensen met
financiële problemen begeleid, met als doel dat de mensen zelf weer de
draad oppakken om zelfstandig hun financiële huishouding op orde te
houden. Uitgangspunten voor de werkwijze van SchuldHulpMaatje zijn:
Iedereen wordt geholpen ongeacht ras, geslacht, taal of levensovertuiging.
Nieuw is ook begeleiding bij vroegtijdige meldingen bij huurachterstand, om huisuitzettingen te voorkomen.
Wij vragen:





Uiteraard is een maatje eerlijk, betrouwbaar, zorgvuldig en heeft zijn eigen financiën op orde.
Een maatje is bereid een training van drie dagen te volgen en regelmatig te overleggen met de coördinator en deel te nemen aan de intervisie/maatjes bijeenkomsten.
Een maatje is bereid om zich minimaal twee jaar in te zetten.
Een maatje moet een verklaring omtrent het gedrag (VOG) in leveren. De opleidingskosten en VOG komen ten laste van de Stichting.

Spreekt je dit vrijwilligerswerk aan en wil je meer informatie, neem dan contact op met coördinator Jan de Vries
(06-39405015). Ook kun je voor meer informatie kijken op www.shmzoetermeer.nl en
www.schuldhulpmaatje.nl. Als je je wilt aanmelden als maatje kan je via deze laatste website doorklikken naar
locaties – Zoetermeer (ik wil maatje worden).

Zfm Op de hoogte zoekt vrijwilligers
Het programma Op de hoogte op zfm is u allicht bekend. Na ruim 20
jaar dreigt het nu te stoppen omdat er te weinig vrijwilligers zijn. In het
programma worden dagelijks in circa 3 minuten alle kerkelijke activiteiten genoemd van Zoetermeer. Tevens is er op zondagavond een modern
muziek en info programma met de wat meer jongeren gerichte activiteiten genaamd Gtime. ook hiervoor zijn we
op zoek naar radio talent.
Op de hoogte werd door Janneke Plooij jarenlang draaiende gehouden. Op dit moment is Henk Koning eindredacteur. Hij heeft aangegeven te stoppen met dit werk.
Daarom wordt er nu gezocht naar nieuwe vrijwilligers die graag bij de radio willen of eventueel ook de redactie
willen ondersteunen. En ook naar radiotalent dat zich wil inzetten voor Gtime zijn we op zoek!
Bij deze een oproep aan alle kerken om een verzoek te plaatsen in de kerkbladen en/of bij de mededellingen op
de beamer voor vrijwilligers.
Neem voor meer informatie contact op met Eelco van Duijne van Zfm (eelcovanduijne@gmail.com).

Hulpvragen Halte2717
Halte2717 heeft via haar samenwerkingspartner Middin Buytenwegh de volgende hulpvragen ontvangen:
Welke vrijwilliger, jong of oud, ziet het zitten om op zaterdag- of zondagmiddag
een uurtje met bewoners met een beperking een bordspel te spelen, uiteraard
onder het genot van een kop koffie of thee. Je bent dan meteen aanspreekpunt
voor de bewoners. Het idee is dit wekelijks te doen. Uiteraard mag het ook met
zijn twee.
Eens in de week houden dezelfde bewoners op een avond (bijvoorbeeld donderdag) een uurtje catechese. Laagdrempelig, in gesprek over Pasen, ziekte, blije gebeurtenissen etc. Daarbij wordt met de bewoners eenvoudige
liedjes gezongen (Elly en Rikkert-achtig) en koffie met cake genuttigd. Dit wordt samen gedaan met 1 van de
ouders van de bewoners. Ook hier zoekt Middin een enthousiaste vrijwilliger voor.
Lijkt het je leuk je op deze manier voor de bewoners van Middin Buytenwegh in te zetten
of wil je meer informatie hebben, neem dan contact op met Johan Roest
(buurtpastor@halte2717.nl of 06-82637362/bgg: 06-23504948).

Open Ichthus inloopactiviteiten
Op 25 september er weer een inloopmiddag, u kunt dan genieten van een High Tea. Deze zal
plaatsvinden in de Chagallruimte van de Ichthuskerk, tussen 14:00 en 16:00 uur. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Jenny van den Berg (079-3512240) of mailen naar
inloopmiddag@openichthus.nl.

Aanmelden /afmelden en kopij
Stuur een email naar: beraadvankerkenzoetermeer@gmail.com of nieuwsbrief@bvkzoetermeer.nl.
Uw gegevens zullen alleen worden bewaard voor zover dat benodigd is voor het toezenden van de nieuwsbrief. Wij zullen uw persoonlijke
gegevens nooit delen met anderen.

