
 

Inspanning en ontspanning op de diaconietuin voor de Voedselbank 

Toen er enkele jaren geleden een stukje grond op de tuin van de diaconie van de PG Zuidland al 

jaren braak bleek te liggen, werd er tijdens een diaconievergadering geopperd om hierop zelf 

groenten voor de Voedselbank te gaan verbouwen. 

Dit werd opgepakt door twee diakenen, die na de nodige uren van ontginning konden gaan poten 

en zaaien, waarna er al leuk geoogst kon worden. Van de Voedselbank kwam de vraag of we de 

hele “Slandse polder” niet vol konden poten en zaaien. Zoveel land had de diaconie nu ook weer 

niet, maar wel lieten de volgende jaren een aantal volkstuinders hun stukje liggen. Hierdoor 

verdrievoudigde het stukje tuin dat door de diakenen werd verbouwd. 

                                                                

Ook het aantal vrijwilligers groeide mee. Dit betekende dat vanaf het vroege voorjaar tot het late 

najaar er elke donderdagmorgen een groep van 5 tot 8 personen op zeer gemotiveerde wijze bezig 

was met frezen, poten zaaien, wieden en oogsten van de diverse soorten groenten en 

aardappelen. Een aantal van de vrijwilligers verpakten de groenten in kleine porties, wat voor de 

vrijwilligers van de Voedselbank ook weer werk scheelde. 

                                                                                                                                      

 

Op deze wijze werden de diverse taken verdeeld en waren ook de vrijwilligers die minder affectie 

met tuinieren hadden van groot belang. 



                                      

Om ca. 9.45 uur was het tijd voor ontspanning en werd tijdens de koffie de toestand in de wereld 

en van de plaatselijke kerk in een open gemoedelijke sfeer besproken. Na het hervatten van het 

werk kon er  aan het eind van de morgen of begin van de middag  de oogst naar de Voedselbank 

worden gebracht. Na aankomst bij de Voedselbank ging deze direct de koelcel in. Op deze manier 

kon er op vrijdag verse groente worden uitgedeeld. 

                                            

De tuin is nu bijna leeg , we mogen terug zien op een tijd waarbij in goede sfeer en grote 

saamhorigheid het werk op de diaconietuin is gedaan. Hierbij mogen we spreken van een 

gezegende rijke oogst. Om te besluiten met de woorden van moeder Teresa “We kunnen niet de 

hele wereld te eten geven, maar wel een aantal mensen”, die op deze wijze via de Voedselbank 

wekelijks geholpen worden.  

 

 

 

 

 



Overzicht van de opbrengst van de diaconietuin in 2016 

Tuin diaconie 2016

Aardappels: 
200 kg

‘uien’:  500kg

Andijvie en sla:
2000 kroppen

Sperziebonen 70 zakjes  van 
ca 600gr

Prei: 250 kg 

Kroten :  300 zakken

 

 

PS Mocht u na het lezen van bovenstaand stukje ook  op de tuin van de diaconie van de PG 

Zuidland op donderdagmorgen willen helpen (u hoeft hiervoor zeker geen groene vingers te 

hebben ), neem dan contact op met Frans Zevenbergen , tel 06-54930237 of Bart Monster, tel 06-

36111595 . Zou u zelf een moestuintje willen hebben, ook daarvoor zijn er mogelijkheden, er 

komen nog een paar stukjes vrij. 

Namens de diaconie van de PG Zuidland: Frans Zevenbergen en Bart Monster.  

 


