
 

 

Dienen in de Zaanse samenleving 

Hoe kunnen we dienen?  

In Mattheüs 25 vers 35 tot en met 40 spreekt Jezus de bekende woorden hoe wij kunnen dienen in 

het dagelijkse leven. Je hoeft er niet rijk of superhandig voor te zijn. Het zijn eenvoudige 

mogelijkheden om de naaste te helpen. Jezus roept ieder mens op om iemand die honger heeft eten 

te geven, iemand die dorst heeft drinken te geven. Maar ook de vreemdeling op te vangen of iemand 

die gevangen zit te bezoeken. Want, zegt Jezus, wat je voor de minste hebt gedaan, heb je voor Mij 

gedaan. Dat is nogal wat! Het gaat erom dat we mensen helpen waar dat nodig is. Het gaat om de 

liefde voor de ander, de liefde van God voor mensen. Door te dienen laten we de liefde van God zien 

en laten wij zien dat wij God liefhebben.  

Stichting Present  

Stichting Present kan helpen om de naaste in de Zaanse samenleving te helpen. Wij hebben contact 

met maatschappelijke organisaties die individuen of gezinnen bij ons aanmelding waar in een dag 

een praktisch of sociaal project wordt uitgevoerd. Hierdoor kan deze persoon of het gezin weer 

verder geholpen worden. Degene die hulp krijgen hebben geen sociaal netwerk, geen financiële 

middelen of zijn fysiek of mentaal niet in staat om zelf de klus in of om het huis te doen. De 

praktische hulp kan zijn, het sauzen van een kamer, het opruimen van een huis, het werken in een 

verwaarloosde tuin en ga zo maar door. Een sociaal project kan het organiseren van een high tea zijn 

of wandelen met ouderen of gehandicapten. Tijdens de projecten staat de ontmoeting centraal. Je 

ontmoet mensen die je anders misschien nooit zou tegenkomen. Je deelt de verhalen met elkaar 

waardoor je elkaar van hart tot hart ontmoet. Deze ervaring laat niemand onaangeraakt.  

Doe mee! 

Wij willen jullie uitnodigen om met een groep gemeenteleden uit de kerk een project te gaan doen! 

Dit kan bijvoorbeeld tijdens de landelijke actie NL Doet van het Oranjefonds op 9 of 10 maart. Maar 

een andere dag kan natuurlijk ook.  Als je geïnteresseerd bent stuur dan een mailtje naar 

info@presentzaanstreek.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Op onze website 

https://stichtingpresent.nl/zaanstreek/ is ook te lezen hoe wij kunnen samenwerken.  
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