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‘Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een 
iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is’(Filip. 
2:4) 
 
Wat wordt er bedoeld met kerkelijke thuiszorg? 
 
Zorg voor elkaar is een opdracht voor ieder 
mens en speciaal voor de kerkelijke gemeente. 
Het dienstbaar zijn aan elkaar is een diaconale 
taak. 
De kerkelijke gemeente wil deze zorg zoveel 
mogelijk stimuleren. De taak van de kerkelijke 
vrijwillige thuiszorg  is om de mantelzorg waar 
een steeds groter beroep op wordt gedaan, te 
ondersteunen. En in situaties waar geen 
mantelzorg is die te vervangen. 
 
Vrijwilligers kunnen belangeloos hulp en 
ondersteuning aanbieden. 
Denk daarbij aan zaken als: 
- Hulp bij ziekte in gezinnen, denk hierbij aan 

bijvoorbeeld huishoudelijke hulp als de 
moeder tijdelijk is uitgeschakeld of in 
andere bijzondere omstandigheden. 

- Ouderen bezoeken en evt. wat voorlezen 1 
of 2 keer per maand en het bieden van een 
luisterend oor. 

- Begeleiding bij een activiteit of een artsen 
(ziekenhuis) bezoek. 

- Boodschappen doen. 
- Klussen in de tuin of in huis 
- Zich beschikbaar stellen als gastgezin 

 
Het doel is om het contact en de zorg onderling 
tussen gemeenteleden te stimuleren. 
Het is onze plicht om met christelijke 
naastenliefde mantelzorgers te ondersteunen.  
(1 cor. 12:26a) 
Het is natuurlijk wel belangrijk dat er in 
langdurige en ernstige gevallen gezocht wordt 
naar professionele zorg. 
 
Wat zijn de uitgangspunten? 
 
- De thuiszorg gaat uit van de diaconie van de 

gereformeerde gemeente te Dirksland 
- De geboden hulp is vrijwillig (onbetaald) en 

in principe tijdelijk, fungeert dus vaak als 
vangnet. 

- Er wordt uiterst zorgvuldig, vertrouwelijk en 
discreet omgegaan met huiselijk, 
persoonlijke en vertrouwelijke zaken die 
tijdens of door het bieden van hulp zijn 
opgemerkt. Dit geldt ook voor de 
vrijwilligers en hulpvragers onderling. 

- Voor gebruik van de auto kan een 
onkostenvergoeding worden verstrekt. 

- Er worden geen medische handelingen 
verricht. 

- De vrijwilliger is niet aansprakelijk voor 
ongewild aangebrachte  schade. 

 

Declaratieformulieren voor eventuele 
onkosten worden door de coördinatoren 
verstrekt. 
Er zal een vrijwilligersovereenkomst 
getekend worden om de uitgangspunten te 
waarborgen. 
 
Wat is het idee achter de WMO? 
 
De wet maatschappelijke ondersteuning  
(WMO) moet ertoe leiden dat meer burgers 
hun eigen verantwoordelijkheid gaan nemen 
en meer burgers mee kunnen doen in de 
samenleving. 
Niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf 
maar ook voor elkaar. 
De nieuwe wet geeft een nieuwe impuls aan 
een oude kerntaak van de kerk; het tonen 
van christelijke barmhartigheid. 
 
Laten we ons dan in biddend opzien 
beschikbaar stellen om onze naaste en 
vragen of de Heere de gevraagde hulp wil 
zegenen. 
 
Wat houdt vrijwilliger zijn in / wilt u 
vrijwilliger worden? 
 
Als vrijwilliger heeft u de taak de 
mantelzorger te ontlasten of tijdelijk te 
vervangen. 
Vanaf 13 jaar kun je ervoor in aanmerking 
komen. Dus denk er eens over na wat je 
kunt doen voor iemand in de kerkelijke 
gemeente en wanneer. 



We streven naar een groot aantal 
vrijwilligers dan is het voor niemand teveel. 
Elk aanbod is welkom, al is het voor een paar 
keer per jaar. 
 
Als u zich aanmeldt wordt u altijd na overleg 
ingezet voor een bepaalde taak. U meldt zich 
aan bij een van de coördinatoren, u geeft 
aan wat u zou willen en kunnen doen voor 
anderen. Daar wordt rekening mee 
gehouden bij het inzetten van u hulp. 
 
U wilt zich aanmelden voor hulp 
 
Het kan ook zijn dat een familielid of 
bekende vraagt om hulp voor de 
betreffende persoon. Die signaalfunctie 
vinden wij ook heel belangrijk omdat voor 
de hulpvrager de drempel naar 
hulpverlening heel hoog kan zijn. Het vragen 
om hulp is iets wat we positief zien. U mag 
uw wensen aangeven, ook vragen wij of de 
hulpvrager al evt. mensen op het oog heeft 
die willen helpen maar niet weten hoe. Het 
kan dus zij dat we mensen inschakelen 
buiten de vrijwilligerslijst. We houden zoveel 
mogelijk rekening met de situatie. 
Nadat u hulp hebt ontvangen houden we 
contact over het verloop hiervan. 
 
Kerkenraad, coördinatoren en vrijwilligers 
 
De kerkenraad ontvangt elke maand een 
rapportage over de hulpvragen en 
belangrijke dingen die zijn gepasseerd 

omdat de kerkelijke vrijwillige thuiszorg 
onder het toezicht van de kerkenraad staat 
en we met elkaar de zorgen kunnen delen en 
overleggen.  
We zijn aangesloten bij de NPV, maken 
eventueel gebruik van hun diensten en hun 
aangeboden cursussen. Er is een jaarlijks 
overleg met aangesloten kerkenraden en 
coördinatoren.  
Regelmatig worden er voor coördinatoren 
en vrijwilligers avonden georganiseerd. Op 
de betreffende avond wordt dan een 
relevant onderwerp behandeld. Hiervan 
wordt u tijdig op de hoogte gesteld. 

 
Wie moet u bellen? 
 
In Kerkelijk Nieuws wordt elke maand 
aangegeven welke coördinator u als eerste 
belt. U kunt altijd vrijblijvend informatie  
opvragen bij een van de coördinatoren. 

 
Gerlinda de Groot-Kemeling 
Telefoon 0187 -602722  
0611653344 /  gedegroot@kliksafe.nl 
 
Irna Bakker-Lodder 
Telefoon 0187-603594 
0636252339 /  irnabakker@kliksafe.nl 
 
Heleen Anker -Human  
Telefoon 0187-605362 
0614733816 / heleenanker@kliksafe.nl 
Contactpersoon diaconie: A. Human. 
Telefoon: 0187-603291 
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