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Een helpende hand

nleiding
Omzien naar elkaar is een initiatief van de Hervormde Gemeente
Bergambacht, maar u hoeft géén lid te zijn van een kerkelijke
gemeente om contact op te nemen met iemand van Omzien naar
elkaar.
Het is een opdracht van Christus Zélf om er te zijn voor onze naasten.
Zo mogen wij naast elkaar staan, juist ook in situaties van
eenzaamheid, bij het ouder worden, bij psychisch of lichamelijk leed,
bij rouw en verlies.
Praktisch wordt het omzien naar elkaar vormgegeven door het zien
van en het staan naast de ander, het bieden van een helpende hand,
een luisterend oor. Hoofd, hart en handen gericht laten zijn op onze
naaste in de christelijke gemeente én ook daarbuiten! Om zó gestalte
te geven aan het hoge gebod van de liefde, want het is Gods liefde,
die ons dringt! (2 Korinthe 5 : 14)

et omzien naar ouderen
Bent u ouder dan 70 jaar en wilt u bezoek ontvangen? Zomaar een
gezellig praatje maken of samen een spelletje doen? Gemeenteleden
bezoeken de ouderen graag.

ctiviteiten voor lichamelijk gehandicapten en anders begaafden
Voor lichamelijk gehandicapten en anders begaafden worden
activiteiten georganiseerd, waaronder clubmiddagen, vakantieweken, aangepaste catechisaties en kerkdiensten. Om de
ouders/verzorgers wat verlichting te geven, is er een logeerhuis. Hierin
wordt samengewerkt met de Stichting ‘Op weg met de ander’.

andacht voor chronisch zieken
Bent u chronisch ziek en/of aan huis gebonden en vindt u het fijn om
bezoek te ontvangen? Om zomaar een praatje te maken of uw
zorgen te delen, een luisterend oor te krijgen? We willen er voor u zijn.

erbergzaamheid in moeilijke tijden
Voor wie in moeilijke omstandigheden verkeert of voor wie een
dierbaar persoon verloren heeft (door scheiding of overlijden). Heb je
behoefte aan een luisterend oor? Dan zijn er mensen die je dat willen
bieden. Het leed is niet altijd zichtbaar. Het is belangrijk dat er
blijvende aandacht en meeleven is. Dit geldt voor zowel ouderen als
jongeren. Er kan voor u/jou een passende vrijwilliger gevonden worden
om mee op te trekken.

en helpende hand
Heeft u een helpende hand nodig voor tijdelijke, praktische ondersteuning in situaties die zijn ontstaan door overmacht? Te denken valt
aan situaties waarin hulp door directe familie of mantelzorg (even) niet
kan worden verleend, zoals het rijden naar een ziekenhuis voor een
(controle)bezoek of bepaalde huishoudelijke klusjes, zoals was/strijk
en/of boodschappen doen. Neem dan contact met ons op. We
helpen u graag.

ntmoetingsmaaltijden
Enkele keren per jaar wordt een ontmoetingsmaaltijd georga-niseerd.
Eet u/jij mee om zo op een leuke, ontspannen manier andere mensen
te ontmoeten? Of u nu alleenstaand bent, alleen voor uw kinderen
moet zorgen of gewoon eens gezellig uit eten wilt, deze maaltijd is er
voor iedereen. U/jij bent hartelijk welkom in Kerkelijk Centrum De
Schakel, Schoolstraat 24 te Bergambacht. U wordt, indien gewenst,
opgehaald en na afloop thuisgebracht. Er is tijdens en rond de
maaltijd tijd genoeg voor ontmoeting en gesprek. De data waarop de

maaltijden georganiseerd worden, zijn te vinden op onze website of
kunnen telefonisch opgevraagd worden.
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