Diaconaal Platform Westland
Samenwerkingsverband geloofsgemeenschappen in gemeente Westland

Verslag van de vergadering d.d. 9 oktober 2018. Locatie: Protestantse Gemeente de Hoeksteen,
Burgemeester Kampschoerstraat 25, 2681 AB Monster.

Aanwezig: 22 personen volgens presentielijst, inclusief bestuur DPW
Afwezig(mk): geen afmeldingen
1. Welkom en opening.
Arie van Dijk opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een bijzonder welkom aan de
sprekers van vanavond: Mariska Bakker, Aart Quak en Henk van der Hout. We houden een
voorstelrondje en daarna lees Arie een gedicht voor met als titel: “Laat ons verandering zijn” van
Mahatma Ghandi. Dit gedicht is opgenomen in de uitgave “Medemens”. Deze uitgave van Kerk in
Actie bevat diaconale gebeden en gedichten.
2. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.
3. Vaststellen verslag van de 25e vergadering DPW d.d. 13 maart 2018.
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
4. Presentatie Inloophuis Carma.
Mariska Bakker vertelt ons aan de hand van een presentatie over het inloophuis Carma. Het
inloophuis is gestart in 2011 en is een ontmoetingsplaats voor mensen die zijn geraakt door
kanker. Bijgaand de presentatie van het inloophuis. Voor nader info: www.inloophuiscarma.nl
5. Pauze.

6. Presentatie Voedselbank Westland.
De presentatie wordt verzorgd door Aart Quack. De voedselbank bestaat ongeveer 14 jaar. Op dit
moment maken 143 gezinnen hiervan gebruikt. Er zijn 26 vrijwilligers voor de stichting werkzaam.
Doelstelling is om iets te doen tegen verspilling maar uiteraard een bijdrage leveren aan de
bestrijding van armoede. Er zijn 170 voedselbanken in Nederland. Er is een goed contact met
levensmiddelenbedrijven (belangrijke sponsoren in natura). Voor nadere informatie:
www.voedselbankwestland.nl.
7. WW Café Westland.
Voor dit onderdeel is Henk v.d. Hout aanwezig. Hij is coördinator van het ww-café Westland. Het
ww-cafe Westland is een ontmoetingsplek voor werkzoekenden. Een keer in de 14 dagen wordt
een bijeenkomst gehouden in de Protestantse Gemeente te Monster. De gemeente Westland, Vitis
Welzijn en het UWV zijn partners van het project. Per bijeenkomst zijn er 40 tot 50 deelnemers, die
in de loop van de tijd ook weer werk vinden. Voor meer info: www.wwcafewestland.nl.
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8. Armoedeplatform.
Het armoedeplatform is een paar maanden actief. Inmiddels begin het platform vorm te krijgen.
Voor nadere inhoud wordt verwezen naar de website van DPW.
9. Schuldhulpmaatje.
Op 11 oktober 2018 is er een symposium waarbij Annemarie van Gaal aanwezig zal zijn. Het
symposium wordt gehouden vanwege het eerste lustrum van het project. Voor meer info:
www.schuldhulpmaatjewestland.nl.
10. Vaststellen datum en plaats volgende vergadering.
De datum voor de volgende vergadering is vastgesteld op 19 oktober 2019. Locatie is de
Protestantse Gemeente van Maasdijk.
11. Sluiting.
Onder dankzegging van ieders inbreng sluit Arie vervolgens de vergadering.
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