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ZORG
VOOR

ELKAARWIE
• Voor wie? Voor iedereen die een luisterend 

oor nodig heeft in een moeilijke periode.
• Door wie? Door vrijwilligers, benoemd door 

de kerkenraad, toegerust om te luisteren en 
mee te denken. 

WAT
Zo kunnen we helpen:
• We bieden een luisterend oor bij ziekte, 

rouwverwerking, zorgen in het gezin, 
pesten, relatieproblemen, etc. 

• De hulp is niet i.p.v. officiële hulpverlening 
maar kan daarin wel ondersteunend zijn.

• De coördinatoren overleggen met de 
hulpvrager hoe de hulp ingezet wordt.

HOE
Kunnen wij iets voor u of jou betekenen? 
Schroom niet en neem eens vrijblijvend 
contact op met één van de coördinatoren:

• Mw. D. (Diny) Vos, 06-45064677
• Mw. M. (Marjolein) Don, 06-25248770
• Mw. I. (Ingrid) Buitenhuis, 06-83992678
• Via email: 

een.luisterend.oor@ggbodegraven.nl

EEN LUISTEREND OOR
Psychopastorale hulpverlening

EEN HELPENDE HAND
Praktische diaconale hulp

WIE
• Voor wie? Voor iedereen die een helpende 

hand nodig heeft in de dagelijkse taken.
• Door wie? Door vrijwilligers die aangegeven 

hebben welke hulp zij kunnen bieden, 
wanneer en hoe. 

WAT
Zo kunnen we helpen:
• We bieden een helpende hand in het 

huishouden, bij vervoer, in de opvang van 
kinderen, etc. 

• De hulp is niet i.p.v. (thuis)zorg maar kan 
wel aanvullend zijn.

• De coördinatoren overleggen met de 
hulpvrager hoe de hulp ingezet wordt.

HOE
Kunnen wij u of jou helpen? Of wilt u 
informeren naar onze mogelijkheden? Neem 
dan contact op met één van de coördinatoren:

• Mw. M. (Marleen) Bij de Vaate, 0172-
615348, marleenbdv@kliksafe.nl

• Mw. A. (Astrid) Westmaas, 06-24496566, 
astridwestmaas@solcon.nl



ZORG VOOR ELKAAR
in de Bethelkerk

De HEERE is aan allen goed,
en Zijn barmhartigheden
zijn over al Zijn werken

Psalm 145:9

Gods genadige ontferming is de bron 
waaruit we kracht mogen krijgen om te 
zorgen voor elkaar én het motiveert ons om 
aan de slag te gaan, in woorden en daden.

In de Bethelkerk houden we elkaar ‘in het 
oog’.  Daarbij hebben we óók oog voor 
mensen buiten onze kerk.

Elke lid van de gemeente, oud, jong, vrouw 
of man, heeft hierin een taak; zowel bij 
‘lijden’ alsook bij ‘verblijden’ (1 Kor. 12). 
Vooral spontaan en daar waar nodig ook in 
georganiseerde vorm.

Deze folder biedt u een overzicht van de 
georganiseerde vormen van zorg in onze 
gemeente. 

Er is MEELEVEN met elkaar, spontaan en 
in overleg.

Er is HULP voor elkaar, 
voor ieder die dat wil.

MEELEVEN
spontaan en in overleg

Vrouwenvereniging
• Welkomstbezoek bij nieuwe 

gemeenteleden (30 jaar en ouder).
• Meeleven met alle gemeenteleden 

d.m.v. een kaartje of een bezoekje bij 
‘vreugde en verdriet’.

+17 vereniging
• Welkomstbezoek bij nieuwe 

gemeenteleden (tot 30 jaar).

Bezoekwerk 70+
• Bezoeken van gemeenteleden die 70 

jaar of ouder zijn.
• Bezoekadressen kunnen worden 

genoemd bij mw. H. (Hannie) Hamoen, 
0172-617929 of mw. H. (Henny) Bakker, 
0172-611120.

Bezoekbroeders
• Pastoraal contact als aanvulling op de 

zorg vanuit de kerkenraad.
• Dit gebeurt n.a.v. een vraag vanuit de 

kerkenraad.

Gehandicaptenzorg
• Bezoeken van gehandicapten.
• Extra aandacht bij verjaardagen of 

bijzondere gelegenheden.

HULP
voor ieder die dat wil

De hulp…
• is op aanvraag.
• is doelgericht.
• wordt geëvalueerd.

De hulpvrager…
• is de persoon die de hulp vraagt of laat 

vragen door een ander.
• staat centraal in het overleg over hulp.

De hulpgever…
• helpt op vrijwillige basis.
• gaat respectvol om met de hulpvraag en 

de hulpvrager, met inachtneming van de 
privacyregels.

De coördinatoren…
• organiseren de hulp.
• denken mee als er andere hulp nodig is.

In de Bethelkerk…
• wordt EEN HELPENDE HAND

aangeboden.
• is EEN LUISTEREND OOR 

beschikbaar.


