
 31 oktober - DIACONALE ZONDAG  VOOR TEXELGEZINNEN. 

Op 31 oktober is de diaconale zondag die in het teken staat van TEXELGEZINNEN. 

We hebben besloten, ondanks de versoepelingen van de Corona maatregelen, het één en ander in een 

aangepaste vorm te organiseren.  

Er is een viering om 10.00 uur in de kerk van Den Burg. 

Tijdens de viering zal Cintha Stiekema ons meer vertellen over wat “Texelgezinnen” betekent voor onze 

Texelse samenleving. Om een steentje daaraan bij te dragen is de collecte op deze zondag bestemd 

voor Texelgezinnen. 

 

Na de viering drinken we samen koffie in de kleine Johannes maar willen we ook iets extra’s doen om 

wat meer geld te genereren naar dit mooie initiatief.  

We willen daarvoor diverse zaken verkopen achter in de kerk. Tijdens de koffie kunt u dan bijvoorbeeld 

de vermaarde koekjes van onze bakgroep kopen. Verder zijn we nog bezig om meer interessante en 

leuke artikelen te verkopen. Via de mededelingen en de media houden we u op de hoogte. 

 

We hopen dat u Texelgezinnen wilt steunen door uw financiële bijdrage bij de collecte en de aankoop 

van de diverse artikelen die we zullen aanbieden.  

Want onze kleine beetjes kunnen een groot verschil maken voor Texelse Gezinnen. 

 

WANNEER: 31 oktober 2021  

VOOR:   Alle belangstellenden  

LOCATIE: H. Joh. de Doper kerk Den Burg  

TIJD:   10.00 uur 

 

TEXELGEZINNEN BIEDT ONDERSTEUNING VOOR ALLE TEXELSE KINDEREN 
 

Texelgezinnen is opgezet om gezinnen waar het eventjes niet gaat tijdelijk te ondersteunen door 

vrijwilligers uit de buurt.  

Het is een vrijwilligerspoule van Texelaars met een groot hart die graag helpen bij de begeleiding van 

andere gezinnen. De vrijwilligers hebben de tijd en ruimte voor de begeleiding en ondersteuning van 

Texelse kinderen. Het gaat om een extra steuntje in de rug. Dat kan op verschillende gebieden. 

• Zo beheert Texelgezinnen een kledingdepot in Oudeschild waar pleeggezinnen en minder 

bedeelden kleding of speelgoed kunnen ophalen om te behouden en/of te lenen.  

• Er worden activiteiten georganiseerd om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen gezinnen 

en ervaringsdeskundigen en professionals, zoals het onderwijs.  

• Daarnaast is er een groep vrijwilligers die ingezet kan worden om gezinnen die zich net op 

Texel hebben gevestigd, wegwijs te maken op het eiland.  

• Het kan ook nodig zijn om gezinnen te ondersteunen wanneer er geen sociaal netwerk is,  

• Of omdat een gezin een moeilijke tijd doormaakt door bijvoorbeeld ziekte of scheiding.  

• Soms kan een jonge moeder, of een alleenstaande ouder met puberende kinderen, best wat 

‘raad en daad’ gebruiken van een ervaringsdeskundige.  

• Of kan een gezin tijdelijk ontzorgd worden doordat er een middagje op de kinderen wordt 

gepast, huiswerkbegeleiding is of een nachtje logeren bij een bonus oma of bonus oom en 

tante. 

 

De laagdrempelige ondersteuning is steeds maatwerk op vrijwillige basis, waarbij gezinnen zelf de 

regie houden.  

Niemand hoeft het alleen te doen. Samen maken we het verschil.  

 

Kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken? Wilt u zelf vrijwilliger worden? Neem dan contact op met 

de coördinatoren van Texelgezinnen: Cintha Stiekema tel. 06-30328467 of Bianca Polderman  

e-mail: info@texelgezinnen.nl Of kijk op www.texelgezinnen.nl of op de Facebookpagina 

@Texelgezinnen voor meer informatie over de activiteiten. Tips zijn van harte welkom. 
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