
Diaconaal Platform Zwartebroek Terschuur tel: 06 – 83362635 

Het Diaconaal Platform Zwartebroek Terschuur is gevraagd of wij vanuit onze dorpen een 
voedsel/boodschappen actie willen organiseren voor de voedselbank “Hulp aan elkaar.” in 
Barneveld. Ook deze stichting ontkomt niet aan de economische gevolgen van de crisis rondom het 
COVID 19 virus. Zij merken dat het moelijker is om aan producten te komen, omdat er gewoonweg 
minder in de winkels overblijft. Laten we hen vanuit onze dorpen, met een warm hart ondersteunen.                         
Op Zaterdag 11 April zal de mogelijk geboden worden aan alle bewoners van onze dorpen, om 
artikelen in te leveren bij de “Belleman”. Dit kan tussen 10.00 uur tot en met 14.00 uur, houd u 
vooral rekening met elkaar en blijf 1,5 meter uit elkaar en volg de instructies bij de ingang. Volg ook 
de aanwijzingen op van diegene die u bij de deur zal ontvangen. 

Met deze actie geven we hen een steuntje in de rug, zodat zij hun prachtige werk kunnen voortzetten 
aan de allerarmsten in onze woongemeente. Wij zullen zorg dragen om de ingeleverde artikelen over 
te dragen aan de stichting “Hulp aan elkaar “ te Barneveld. Voedselartikelen die ingeleverd kunnen 
worden dienen houdbaar te zijn, natuurlijk zijn er ook vele non-food artikelen van harte welkom. Er is 
behoefte aan het volgende: Rijst, Pasta’s, Toiletpapier, Houdbare melk, Aanmaaklimonade, Koffie, 
Thee, Aardappelen, Wasmiddel, Blik/Pot-groenten, Jam, Hagelslag, Pindakaas, aan dat soort 
artikelen moet men denken. Wij willen u deze actie van harte aanbevelen en hopen dat u er massaal  
gehoor aan wilt geven. 

BIJ VOORBAAT HEEL VEEL DANK, NAMENS DEZE STICHTING UIT BARNEVELD 

 

Stichting Hulp aan Elkaar in één zin:                                                                                                                      
Wij zijn een organisatie die de allerarmsten voorziet in voedsel, kledij en een luisterend oor, een 
organisatie die onderdeel uitmaakt van de hulporganisatieketen die de Barneveldse samenleving 
helpt zelfredzaam te zijn door voor elkaar klaar te staan.                                                                                         
Hoe we dat doen:                                                                                                                                                       
Primair richten wij ons op het tijdelijk voorzien van voedsel en kledij voor de doelgroep niet-
zelfredzame Barneveldse burgers, zodat zij de ruimte ervaren zelf oplossingen te zoeken voor hun 
problematiek.                                                                                                                                                       
Door goede lokale samenwerkingsverbanden en een luisterend oor kunnen wij mensen naar andere 
hulporganisaties doorverwijzen.                                                                                                                                   
Door te werken met vrijwilligers creëren wij mogelijkheden voor burgers om bij te dragen aan de 
lokale samenleving. 

 

Een samenwerkingsverband van de drie diaconieën in Zwartebroek en Terschuur    

Hersteld Hervormde Gemeente Zwartebroek – Terschuur.                                                                  
Nederlands Hervormde Kerk Zwartebroek – Terschuur,                                                                          
Gereformeerde Kerk Zwartebroek.                                                                                                                                                                                                 


