
 
Hierbij een kort verslag van de eerste diaconale ontmoeting nieuwe stijl waarbij diverse projecten zich 

mochten presenteren. Wij hebben veel positieve reacties gekregen over de opzet van de avond.  

23 september 2019  

Thema: Wie is mijn naaste? Of liever gezegd: Voor wie kan ik een naaste zijn? 

113 Zelfmoordpreventie 

Kees van Zanten van de gemeente Hardenberg geeft voorlichting over het Supranet Hardenberg. Via 

het telefoonnummer 0900-0113 kunnen mensen hulp krijgen en praten over hun gevoelens. Door 

middel van artikelen in de krant en via andere kanalen zal er aandacht besteed worden aan de 

website en het telefoonnummer. 

IJslands model 

In Dedemsvaart is de gemeente Hardenberg begonnen om aandacht te besteden aan jongeren en 

hoe om te gaan met alcohol en drugs. Via o.a. voorlichting aan de ouders en extra aandacht voor vrije 

tijd besteding wil men jongeren helpen de aandacht te richten op sport of andere vrije tijdsbesteding 

om een alternatief te bieden om niet verslaafd te raken aan soft of harddrugs. (alcohol is een hard 

drug)      www.dphardenberg.nl of via www.hardenberg.nl 

Stichting Present 

Stichting Present wil een brug slaan tussen mensen en via een hulpvraag en hulpaanbod mensen aan 

elkaar koppelen. Zo worden mensen geholpen.    www.stichtingpresent.nl/hardenberg 

Samen aan Tafel 

Iedere 3
de

 vrijdag van de maand is er een restaurantavond in de CGK aan de Kerkstraat 7 te 

Dedemsvaart. De avonden zijn speciaal bedoeld voor mensen die een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken. Het is helemaal gratis en men krijgt een 3-gangen menu. 

Meer info: www.samenaantafel@ziggo.nl 

Tafel van Hoop 

De ZWO van de PKN Hardenberg/Heemse heeft een Tafel van Hoop georganiseerd en afgelopen 

zomer een BBQ van Hoop. 120 mensen hebben elkaar ontmoet rondom een BBQ en een 

springkussen voor de kinderen. Volgend jaar wordt er gehoopt op 200 mensen en de oproep is om dit 

in meer wijken te organiseren.  Meer info: www.kerkinactie.nl/deel-je-tafel 

Verjaardagstasjes  

Via de GGD – SamenDoenteams – Voedselbank komen er mensen achter de voordeur. Als er 

behoefte aan is dan kan er een verjaardagstasje opgehaald worden bij de diaconie. De 

verjaardagstasjes zijn voor kinderen van 4 – 12 jaar. Sinds deze zomer heeft de gemeente Stichting 

Jarige Job in het leven geroepen die voor een bon van 35 euro zorgen waarmee een taart – tractatie 

en een cadeau kan worden gekocht. 

Voor 12 – 16 jarigen heeft de diaconie een bon voor een taart en een stadHardenbergbon klaar 

liggen.  Informatie: Tinus Meilink diaconie Hardenberg-Heemse 

Woonruimte 

Voor mensen in acute nood  is er een lijst met campings die tijdelijke woonruimte kunnen bieden. 

Maximaal 2 tot 3 maanden. Ook de gemeente heeft 2 opties voor tijdelijke huisvesting. 

Informatie: Tinus Meilink diaconie Hardenberg-Heemse 

BuddyProject 

Ayold roept om voor statushouders en mensen in het AZC te bidden. 

Bij deze een oproep aan diaconieën om het BuddyProject uit te nodigen om wat te komen vertellen in 

de eigen gemeente over het project. www.buddyprojecthardenberg.nl 
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