
 

Bijdrage vanuit de Diaconie/ZWO 

Vanuit de dienst der liefde steunt de diaconie/ZWO jaarlijks diaconaal werk in binnenland en 
buitenland (werelddiaconaat). 

Daarnaast heeft de diaconie afgelopen jaar een aantal plaatselijke, regionale en landelijke 
projecten gesteund zoals;  

• Voedselbank Stichtse Vecht, helpt mensen/gezinnen die door allerlei 
omstandigheden (tijdelijk) niet voldoende geld hebben voor voedsel met een 
wekelijks voedselpakket.  

• Het Smulhuis in Utrecht, verzorgd maaltijden voor dak- en thuislozen in Utrecht  
• Het Johannes Hospitium in Vleuten, een huis voor mensen dat in hun laatste 

levensfase ze een gastvrij verblijf biedt met deskundige en liefdevolle verzorging en 
begeleiding.  

• De Herberg / Stichting De Pietersberg, Pastoraal en diaconaal centrum, een gastvrij 
huis voor iedereen die beschutting zoek in de storm van het leven. Een geopende 
bijbel, professionele begeleiding en liefdevolle aandacht met verschillende 
mogelijkheden die aansluiten op de zorgbehoefte.  

• Het Vergeten Kind, zet zich in voor kinderen in Nederland die het moeilijk hebben 
omdat er thuis veel problemen zijn zoals mishandeling en verwaarlozing. Het doel is 
om deze kinderen op een veilige en stabiele plek te laten wonen en ze te helpen 
zodat ze hun eigen plek in de maatschappij vinden.  

• Achter de Regenboog, deze Stichting is er voor kinderen en jongeren in Nederland 
die te maken krijgen met de dood. Zij ondersteunen hen, hun ouders en de verdere 
omgeving in het zelfhelend vermogen van kind en gezin.  

• Zonnebloem, afdeling Maarssen, vrijwilligers ondersteunen vele activiteiten in 
Maarssen o.a. de inloopmiddag Gewoon Gezellig op de eerste zondag van de maand 
in de Open Hof.  

• Kledingbank Stichtse Vecht, slaat een brug tussen kledingoverschot en (verborgen) 
armoede door kleding in te zamelen, te sorteren en aan te bieden.  

• Clothing4U, helpt mensen die het financieel moeilijk hebben en maakt op aanvraag 
een box met nieuwe kleding.  

• Vluchtelingenwerk Nederland, komt op voor de belangen van mensen op de vlucht 
voor oorlog en geweld, die in Nederland asiel aanvragen.  

 

 
 



 
De Projecten Wereldwijd welke in 2021 gesteund zijn;  

• Connecting Churches (Tear), de afgelopen jaren zij er vele niet westerse christenen in 
Nederland komen wonen, Connecting Churches heeft als doel contact te leggen 
tussen migrantenkerken en andere internationale kerken enerzijds en gevestigde 
kerken anderzijds.  

• Kinderfonds MAMAS, steunt de mama’s van Zuid-Afrika. Sterke indrukwekkende 
vrouwen die opstaan voor kinderen in ernstige armoede. Deze vrouwen organiseren 
zelf structurele dagelijkse zorg, bescherming, eten, warmte en vooral veel liefde voor 
heel veel kinderen. Zo geven zij de meest kwetsbare kinderen weer een toekomst.  

• Voedselpakketten Oost-Europa, de Stichting Dorcas heeft afgelopen jaar geld 
ingezameld om in Oost-Europa voedselpakketten te kopen voor de allerarmsten die 
een zware winter tegemoet gaan. Het geeft deze mensen hoop, te weten dat er 
mensen om hen geven.  

• Save the Children, zet alles op alles om het leven van kinderen te verbeteren. Ze zijn 
de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld en beschermen 
kinderen tegen misbruik, verwaarlozing en uitbuiting. Zo geven zij de kinderen een 
gezonde start en de kans om te leren.  

• No Yellow Beans Day, een project van Marieke Ramp, lid van onze wijkgemeente. 
Met de donaties draagt zij zorg voor een voedzame en veelzijdige maaltijd voor vele 
Birmese kinderen in een vluchtelingenkamp in Thailand. Daarnaast steunen ze drie 
weeshuizen en een middelbare school in noord-west Thailand  

• Kindertehuis Childrens Path in de Oekraïne, met dit tehuis is al jarenlang een band. 
Jongeren uit onze gemeente hebben geholpen met de bouw. Inmiddels worden er al 
ruim zes jaren kinderen opgevangen. Kinderen die weer een thuis krijgen hier. Geld 
wordt gebruikt o.a. voor voedsel, medicijnen, onderwijsmateriaal etc.  

• Stichting Steun Polen, deze Stichting steunt kindertehuizen in Polen. Bijdrage is 
gebruikt voor het realiseren van een belevingstuin ivoor een kindertehuis in Brzesko.  

• Amnesty International, internationale mensenrechtenorganisatie.  
• Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen), helpt wereldwijd vervolgde christenen 

met praktische hulp, toerusting en evangelisatie.  
• Zending over Grenzen, een internationaal netwerk van christenen, dat mensen die 

buitengesloten of eenzaam zijn en in armoede leven, praktische en geestelijke hulp 
biedt en in staat stelt en bemoedigt om uit de armoede te komen.  

• Stichting Mensenkinderen, helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in 
Albanië, Armenië en Modavië voor wie niemand anders zorgt. Ze werken uitsluitend 
via kerken en lokale organisaties  

• Stichting Mukwano in Oeganda, zet zich in om de levensomstandigheden van 
kansarme mensen in Oeganda te verbeteren en hen betere toekomstmogelijkheden 
te bieden door het verlenen van financiële, materiele en emotionele steun, 
gebaseerd op een christelijke levensovertuiging.  

• Stichting Happy Caravan, biedt onderwijs en sociale steun aan kinderen en hun 
families in vluchtelingenkampen in Griekenland.  

Leden van onze wijkgemeente bezochten het  
kindertehuis Children’s Path in Oekraïne in 2021  

 


