Het bestuur van het Diaconaal Platform Westland (DPW) nodigt hierbij alle
geloofsgemeenschappen binnen de gemeente Westland uit voor het bijwonen van haar 25e
overlegvergadering op:
dinsdag 9 oktober 2018 aanvang 20.00 uur.
Dit overleg vindt plaats in het gebouw van de Protestantse Gemeente van Monster,
Burgemeester Kampschoerstraat 25, 2681 AB, Monster. Bij binnenkomst vragen wij u de
presentielijst te tekenen.
Bestuur DPW
Arie van Dijk (voorzitter), Arie Dijkhuizen (secretaris)

AGENDA
1. Welkom en opening.
2. Mededelingen.
3. Vaststellen verslag van de 24e vergadering DPW d.d. 13 maart 2018. Dit verslag is
als bijlage toegevoegd. Het staat ook op de website.
4. Presentatie Inloophuis Carma te Naaldwijk
Inloophuis Carma in Naaldwijk is de ontmoetingsplaats in Westland voor
volwassenen en kinderen die kanker hebben (gehad), hun naasten en nabestaanden.
Zij kunnen hier terecht voor praktische informatie en contact met lotgenoten, maar
ook voor het delen van hun emoties en een luisterend oor. Wij bieden met een groot
team van vrijwilligers allerlei activiteiten zoals yoga, creatieve workshops, meditaties
en koor. Er zijn activiteiten speciaal voor mannen en voor kinderen/tieners.
Mariska Bakker, Coördinator van het inloophuis, verzorgt een presentatie.
5. Pauze.
6. Voedselbank Westland.
Aart Quak brengt ons op de hoogte van de huidige stand van zaken en heeft een
vraag aan de kerken.
7. WW Café
Het WW Café Westland is een initiatief van een groep werkzoekenden die ervaringen
willen delen. Dit project is omarmd door de Protestantse Gemeente te Monster. Het
wordt volledig gerund door vrijwilligers en hebben geen verplichtingen naar overheid
of instanties. Initiatiefnemer Henk van der Hout zal ons iets over dit project vertellen
8. Armoedeplatform
Arie van Dijk geeft de laatste stand m.b.t. het platform, alsmede een toelichting op de
vorm te geven “Westlandse dialoog”. Voor verslagen van het Armoedeplatform: zie
website www.dpwwestland.nl
9. Schuldhulpmaatje Westland
Het project SchuldHulpMaatje Westland bestaat 5 jaar. Daarom wordt op 11 oktober
een symposium georganiseerd in De Lier: Focus op Preventie.
Samenspel Kerken en Schuldhulpmaatje Westland: hoe vinden we meer en eerder
de hulpvragers?
10. Vaststellen datum en plaats volgende vergadering.

11. Sluiting (rond 22.00 uur).
Bijlagen

