
     Stichting Present slaat een brug tussen mensen die willen geven  

                          en mensen die daarmee geholpen kunnen worden 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden van de Zuiderkerk 

 

Een lichtpuntje voor mensen voor wie de Kerstdagen donker zijn 

 

De Diaconie werkt samen met Stichting Present Zwolle die mensen uit kerken de gelegenheid bieden  

om een kerstpakket samen te stellen voor iemand die doorgaans geen kerstpakket krijgt. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om mensen in een sociaal isolement voor wie de Kerstdagen donkere dagen zijn, of om mensen 

met weinig financiële middelen, waardoor iets extra’s met de Kerst een grote uitgave is.  
 

De kerstpakketten worden door onze gemeente uitgedeeld en gaan bijvoorbeeld naar de adressen waar 

projecten zijn geweest, zoals de alleenstaande moeder waar een Bijbelkring in het afgelopen jaar het huis heeft 

opgeknapt, zodat de kinderen weer thuis konden komen wonen. Of naar de meneer met een psychiatrische 

stoornis wiens huis helemaal vervuild was en dat nu weer netjes is gemaakt door mensen uit dezelfde wijk. De  

pakketten gaan verder naar andere cliënten van de maatschappelijke organisaties waarmee Present samen-

werkt, zodat het pakket ook op de plek terecht komt waar dit het meest welkom is. Vorig jaar ging het om meer 

dan 750 adressen en konden er gelukkig ook 750 pakketten bezorgd worden vanuit 15 kerken in Zwolle. 

 

Wilt u ook meedoen? Fijn! Het werkt als volgt: 

 

 Stel een kerstpakket samen met artikelen waarvan u denkt: zo’n kerstpakket zou ik zelf wel willen krijgen!
1
 

 U kunt thuis (met uw gezin) een pakket samenstellen, maar het kan ook samen met uw wijkkring, 

bijbelkring, of misschien wel met uw buren, vrienden etc..  

 Bedenk voor wie u dit pakket maakt
2
:  

 - Voor een alleenstaande  

 - Voor een gezin  

 De pakketten worden vanuit onze eigen kerk verspreid in de week tussen 18 en 25 december. U bent van 

harte uitgenodigd om pakketten te helpen uitdelen! 

 

NB:  Zeer belangrijk om rekening mee te houden, de voorwaarden: 

 

 GEEN ALCOHOL: In verband met een mogelijke verslavingsachtergrond van cliënten van maatschappelijke 

organisaties of geloofsovertuiging, vragen we u beslist géén alcohol of alcoholhoudende producten in de 

pakketten te doen.  

 GEEN VLEES: In verband met  de mogelijke geloofsovertuiging van de mensen die de pakketten ontvangen, 

vragen we u beslist géén vlees of vleesproducten in de pakketten te doen. 

 GEEN BREEKBARE PRODUCTEN OF PRODUCTEN DIE SNEL BEDERVEN:  De dozen worden vaak 

gestapeld en soms staan ze in een warme ruimte opgeslagen. 

 FEESTELIJK INPAKKEN IN EEN DOOS: Wilt u de pakketten liefst maken in een doos (makkelijker te 

transporteren) en deze mooi inpakken? Een gewone bruine doos ziet er minder feestelijk uit voor de ontvanger. 

 PLAK EEN ETIKETJE OP DE DOOS: en schrijf erop of deze voor een alleenstaande of voor een gezin is (het 

etiketje is dan makkelijk te verwijderen bij het geven). 

 

Concreet 

In de hal van de kerk ligt een opgavelijst waarop u kunt aangeven hoevel pakketten u maakt. 

Pakketten kunt u inleveren op woensdagavond 18 december  tussen 19.00 – 20.00 uur in de kerk. 

Voor de goede orde: in verband met de logistiek kan een pakket helaas niet meer na deze datum worden 

ingeleverd. 
 

Wanneer u wilt helpen uitdelen, wilt u dat dan kenbaar maken aan één van de diakenen. 

 

                                                      
1  Als u nog graag meer tips wilt: merkartikelen als lekkere koffie, chips, chocola, kerstkransjes, kaarsjes, lekker douche-spul etc. doen het altijd goed. 

 Speelgoed, spelletjes etc. voor gezinnen zijn ook prima. En laat vooral uw creativiteit spreken! Minder feestelijk is bijvoorbeeld een standaard 

 boodschappenpakket van een supermarktactie met schoonmaakmiddelen etc.  
2  De ervaring heeft geleerd dat er vaak veel gezinspakketten zijn en weinig voor alleenstaanden, terwijl er wel veel alleenstaanden zijn. Als het u niet 

 uitmaakt, zou u dan een pakket voor een alleenstaande willen maken? Dan kunnen deze evt. ook aan gezinnen worden gegeven. 
 

 

 

 


