HWK - NIEUWS
om door te sturen aan elke diaken,
ieder lid van de PCI en andere
geïnteresseerden!

Diaconaal platform Binnenstebuiten
Binnenstebuiten staat in de kinderschoenen,
maar kan uitgroeien tot iets moois voor alle
mensen die armoede kennen, zich vaak alleen
voelen of in een of andere crisis verkeren.
Kortom de mensen waar mensen met een
diaconale hart naar omzien. Want laten ze wel
zijn:
Haken jullie

ook aan?

Onder deze paraplu kunnen alle gemeenten
en parochies in Westfriesland hun
activiteiten op het gebied van
Hulpverlening en
eenzaamheidsbestrijding
onder de aandacht brengen van de bevolking van
onze regio. Dat gebeurt via een maandelijkse
advertentie in huis-aan-huis-blad “Zondag”
en via de website

www.binnenstebuiten-wf.nl
**********************
De website heeft een mooie zoekfunctie.
Wat voor soort activiteit?
Maaltijden / Hulp / Levensverhalen/Inloop
Waar?
Jouw kerkgebouw/ De Kapel/ Foreestenhuis
Wanneer? Datum? Volgende week?
Zie ook: info voor lokale kerken
Zorg dat jouw parochie/gemeente te vinden is bij
de kerkgemeenschappen.

DE KERK IS ER OOK NOG!
Voor iedereen
Op ons diaconaal platform kan elke inwoner van
Westfriesland terecht. Hij of zij vindt daar alle
activiteiten die door de Westfriese kerken of
aanverwante stichtingen worden georganiseerd.
Ter inspiratie
Maar ook je collega’s in andere gemeenten en
parochies kunnen zien wat en hoe jullie je taak in
de samenleving vorm geven.
Meld je activiteiten aan!
Dat lukt alleen als die plaatselijke activiteiten ook
daadwerkelijk op de site en in de advertentie
verschijnen. Ze moeten daartoe worden aangemeld via info@binnenstebuiten-wf.nl of via
0229-238450 (Ton Heijboer – ook voor meer info)
Op langere termijn
Als het platform van de grond komt, hopen we
een groep mensen bijeen te brengen, die samen
het idee, dat de helaas overleden diaken Jan de
Boer uit Enkhuizen ooit lanceerde op de HWK jaarvergadering, tot volle bloei willen brengen.
We zijn vast begonnen
Mede door de pandemie heeft het lang geduurd,
maar het is nu of nooit. Dus doe mee!
Heb je tips? Graag! info@binnenstebuiten-wf.nl

