
DIACONAAL PLATFORM ZWIJNDRECHT 

Afgelopen dinsdag 17 januari vergaderde het Diaconaal Platform Zwijndrecht weer. Omdat dit 

platform wellicht niet bij iedereen even goed bekend is, lijkt het me nuttig om wat informatie hierover 

te delen.  

Het Diaconaal Platform Zwijndrecht (DPZ) is het diaconale samenwerkingsverband en overlegorgaan, 

waarmee de kerken en geloofsgemeenschappen in Zwijndrecht gemeenschappelijk naar buiten treden 

als belangenorganisatie. Het doel van het DPZ is om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de 

positie van de medemens in nood. Aan deze doelstelling wordt onder meer vormgegeven door steun te 

verlenen aan- en contacten te onderhouden met diverse organisatie waaronder de volgende zes: 

1. Graag Gedaan. Deze stichting begeleidt mensen met problemen waar ze zelf niet uit komen en slaat 

een brug tussen hen en hulpinstanties. In de wirwar van regelgevingen vormt deze stichting een spin in 

het web.   

2. Voedselbank. De Voedselbank stelt zich ten doel om personen en gezinnen die in een (tijdelijke) 

financiële noodsituatie te verkeren te helpen aan (met name) voedsel. De Voedselbank heeft in 

Zwijndrecht afhaalpunten aan de Grote Beerstraat 1 en de Develweg 28. 

3. Schuldhulpmaatje. De vrijwilligers van Schuldhulpmaatje bieden hulp aan mensen die te maken 

hebben met (dreigende) schulden. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich 

voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. 

4. HiP Zwijndrecht. HiP is een netwerk van kerkleden in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht die in 

hun eigen buurt vrijwillig praktische hulp bieden aan mensen in nood. Via de Helpdesk (078 780 23 

42) kunnen mensen een hulpaanvraag indienen die vervolgens wordt gekoppeld aan een van de 

vrijwilligers.  

5. Kledingbank. Sinds enige tijd is er ook een kledingbank in Zwijndrecht. Hier kunnen mensen 

terecht voor gratis kleding. De kledingbank is gevestigd aan de Sumatralaan 60. 

6. WMO platform. De burgerlijke gemeente Zwijndrecht voert de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) uit. Deze wet heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om 

deel te nemen aan de samenleving en heeft met name ook oog voor de zwakkere mensen. Vanuit het 

DPZ is er iemand afgevaardigd naar dit Platform om de geloofsgemeenschappen te vertegenwoordigen 

en mee te denken met maatschappelijke en sociale vraagstukken. 

Door regelmatig als geloofsgemeenschappen samen te komen, informatie uit te wisselen en steun te 

verlenen aan eerdergenoemde organisaties, geven we handen en voeten aan het bijstaan van de 

medemens in nood. Hiermee vormt het DPZ een nuttig overlegorgaan en verbindt het de diverse 

geloofsgemeenschappen in hun gezamenlijke diaconale roeping. 

Namens de diaconie van de Oude Kerk, 

Peter van de Poel 

PS 1: Grote stukken tekst zijn (geparafraseerd) overgenomen uit het ‘Convenant voor de 

totstandkoming van het Diaconaal Platform Zwijndrecht’. Dit convenant is op 17 februari 2016 

ondertekend door een groot aantal geloofsgemeenschappen waaronder de Gereformeerde Kerk 

(vrijgemaakt) (Maranatha en Vaste Burchtkerk), Gereformeerde Kerk (Develhof en Bethelkerk), 

Hervormde Gemeente Zwijndrecht (Hoeksteen, Oude Kerk, Open Hofkerk, Lindtse Kerk), Heilig 

Hartkerk, Gereformeerde Gemeente (Eben-Haëzerkerk). Mocht u meer informatie willen over het DPZ 

en het convenant, vraag er eens naar bij een van uw diakenen. 



PS 2: Veel van bovengenoemde organisatie zijn regelmatig op zoek naar vrijwilligers. Iets voor u? 

Neem eens een kijkje op de website van deze organisaties. 


