
 

Beste mensen, 

Wat een bijzondere tijd beleven we met elkaar. Een tijd waar omzien naar elkaar nog 

belangrijker is dan anders, maar waarbij de maatregelen het niet makkelijk maken om 

naar elkaar om te zien. Gelukkig worden er via social media veel tips gedeeld wat je wel 

voor elkaar kunt doen en betekenen. Ook ontstaan er allemaal initiatieven om elkaar te 

helpen. 

Ook in Capelle willen we omzien naar elkaar. Dit willen we op diverse manieren 

doen: 

• Via Stichting Welzijn Capelle  

We hebben contact gehad met Welzijn Capelle om na te gaan hoe we kunnen samen 

werken. We hebben afgesproken dat Welzijn Capelle het punt wordt om de hulpvragen te 

verzamelen en dat wij, leden van het Diaconaal Platform, gemeenteleden oproepen 

indien mogelijk hulp te bieden. 

• Via #nietalleen (www.nietalleen.nl) 

We geven ons, het Diaconaal Platform, ook op bij #Nietalleen. Met #Nietalleen worden 

de talloze lokale en kerkelijke hulpinitiatieven aan elkaar en aan hulpvragers verbonden. 

De hulpvraag wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en 

doorgestuurd 

Hopelijk zorgen we er op die manier voor dat alle hulpvragen in Capelle die we kunnen 

oppakken ook bij ons terecht komen. 

Om te weten wie welke hulp kan en wil bieden, hebben we de kerken in het systeem van 

HipHelpt gezet (www.hipcapelle.nl). Hierin kun je aangeven waar je ingezet wilt worden 

(alleen Capelle of ook in andere plaatsen) en welke klussen je kunt aanpakken voor een 

ander. We horen het graag als jouw kerk mist, dan kunnen we deze nog toevoegen. 

Vanuit Samen 010 kan middels het systeem van HipHelpt een match tot stand komen. 

Het matchen vraagt best wat tijd. Het zou fijn zijn als er ook één of meer vrijwilligers 

daarbij willen helpen. Het systeem van HipHelpt is makkelijk toegankelijk en werkbaar. 

Als de vrijwilliger een computer en internet heeft, kan er in het systeem gewerkt worden. 

Onze vraag: 

Voorgangers: We willen alle voorgangers vragen, als je komende zondag een preek 



houdt, wil je aandacht besteden aan dit initiatief. Zodat we zoveel mogelijk hulpbieders 

vanuit de kerken kunnen koppelen aan hulpvragen die er wellicht al zijn en nog komen.  

Diaconieën: Ook willen we de diaconieën vragen dit initiatief onder de gemeenteleden 

bekend te maken. Laten we met z’n allen zorgen dat iedereen in Capelle die hulp nodig 

heeft in deze spannende tijd, deze ook kan krijgen. 

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen via DPC@samen010.nl of 010-466 

67 22. 

 

Met vriendelijke groet, 

Elske Thomassen en Jan Bezemer 
namens Diaconaal Platform Capelle 
Doorgaans werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.  


