
PRAKTISCHE HULP IN
ROTTERDAM-ZUID

JAARDOEL 2021 | 2022



LICHT OP ZUID IS EEN MULTICULTURELE NIEUWE GELOOFS-
GEMEENSCHAP IN ROTTERDAM-ZUID. HET IS EEN WARME, 
KLEURRIJKE KERK MET MENSEN VAN ALLERLEI CULTUREN. EEN 
BELANGRIJK ONDERDEEL VAN HET WERK VAN LICHT OP ZUID IS 
DIACONALE HULP. DESTIJDS GESTART ALS GELOOFSGEMEEN-
SCHAP VOOR WIJKBEWONERS EN INMIDDELS UITGEGROEID TOT 
EEN GROTER WIJKINITIATIEF MET VEEL SOCIAAL MAATSCHAP-
PELIJKE ACTIVITEITEN.

Het werk van Licht op Zuid richt zich in eerste instantie op de wijk 
Bloemhof. Een groot gedeelte van de inwoners is migrant en heeft 
een niet-Nederlandse achtergrond. Velen hebben te kampen met 
allerlei financiële en maatschappelijke problemen als werkloos-
heid, armoede, illegaliteit, verslaving en relationele problematiek. 
Er zijn veel vluchtelingen die hun weg proberen te vinden in de Ne-
derlandse samenleving en de maatschappelijk werker helpt hen 
daarbij en bespreekt ook geloofs- en zingevingsvragen met hen.

“Ik was blij toen we twee jaar geleden een bovenwoning in de wijk 
Bloemhof kregen. Maar mijn blijdschap sloeg om in eenzaamheid. 
Mijn zoon ging naar school en ik bleef alleen achter. Nu heb ik via 
Licht op Zuid lieve mensen ontmoet. Ze luisteren naar mij en hel-
pen mij Nederlands te leren.” Laila (deelnemer taalles)

Als Hervormd Hagestein willen wij dit prachtige project in Rotter-
dam-Zuid van harte ondersteunen en daarom vormt dit project 
ons jaardoel voor het komende winterseizoen 2021 / 2022. Op di-
verse momenten zullen wij uw aandacht vragen om dit project te 
gedenken in uw gebed en door middel van uw financiële bijdrage. 

Geef gul tijdens de collectemomenten
of maak een bedrag over op NL 24 RABO 01541 97807

t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Hagestein – Hoef en Haag 
o.v.v. ‘Project 10 27 Rotterdam LOZ’. Hartelijk dank!

www.project1027.nl/praktische-hulp-in-rotterdam-zuid/

Project 10 27
Postbus 28
3970 AA  Driebergen

088 102 7000
info@project1027.nl
www.project1027.nl

Project 10 27 is het diaconale programma van de GZB.


