
Vrijwilligersorganisatie uitgaand 
van de Gereformeerde Gemeente 

te Beekbergen

Draagt elkanders lasten



ORGANISATIE 
De vrijwilligersorganisatie is opgericht 
op 2 december 2005.  Het kreeg de naam  
“Draagt Elkanders Lasten”. 
 
Het doel van onze organisatie is hulp voor 
en door gemeenteleden en hiermee ook 
het versterken van de onderlinge band.  
Tevens staan we ook open voor hulpvragen 
van buiten onze kerkelijke gemeente. 
 
De eindverantwoordelijkheid van het vrij-
willigerswerk ligt bij de kerkenraad. Diaken 
H.Droppert en A.J. Wilbrink zijn hiervoor de 
aangewezen contactpersonen. 
 
Het aantal vrijwilligers binnen de organisa-
tie is in de loop van de jaren gegroeid naar 
ongeveer 40 personen. 

COÖRDINATIE 
De coördinatie van het vrijwilligerswerk 
wordt gedaan door drie personen. Het 
beantwoorden en regelen van de hulp-
vragen rouleert per maand. 

Na inventarisatie van de hulpvraag wordt 
er gekeken welke vrijwilliger het best past 
bij de hulpvraag. 

!



HULP, VOOR WIE?
In eerste instantie is de hulp bedoeld 
voor leden binnen de eigen kerkelijke 
gemeente

Daarnaast staan we ook open voor hulp-
vragen van buiten de kerkelijke gemeente.  
 
Heeft u hulp nodig? Vraag het ons! 
Wij nemen elke zorgvraag serieus in be-
handeling en kijken of aan uw wens kan 
worden voldaan.

VERTROUWELIJKHEID 
Iedere vrijwilliger heeft een vertrouwelijk-
heidverklaring ondertekend en bevestigt 
daarmee dat  de informatie die hij of zij 
door dit werk krijgt niet aan derden wordt 
doorverteld.

!



HOE VRAAG IK HULP AAN? 
U kunt zelf hulp aanvragen of familieleden 
kunnen contact opnemen met onze hulp-
dienst. 
 
De volgende telefoonnummers zijn bereik-
baar van maandag tot en met zaterdag. 
06 -49497754  (Algemeen nummer)
055 -5062862  (Annemarie Kerpel)              
06 -40651721 (Petra van den Hoek)             
055 -5061177  (Femmy Wilbrink) 

Of naar het mailadres:  
vth@gergembeekbergen.nl

WAT KOST DE HULP VOOR U? 
Voor het rijden naar een bepaalde locatie 
wordt een kilometervergoeding van € 0,20 
gevraagd, met een minimum van € 1,00 per rit.
De bijdrage wordt direct aan de vrijwilliger 
betaald.  Voor het rijden naar de kerk op 
zondag wordt geen vergoeding gevraagd.

Voor alle andere zorg wordt geen bijdrage 
gevraagd. Wel kunt u een vrijwillige gift 
overmaken op bankreknr. NL75RABO 
0306060671 t.n.v. diaconie Ger. Gem. Beek-
bergen ( o.v.v. Vrijwillige Thuishulp)



WELKE HULP? 
Wanneer u in uw eigen familie- of kennis-
senkring niet meer over voldoende hulp 
beschikt of weinig contacten meer heeft, 
kunt u ons benaderen.  

We verlenen hulp bij bijvoorbeeld: 
Vervoer naar het ziekenhuis, kerk of •	
therapie; 
Boodschappen doen; •	
Kleine klussen in en rond huis;•	
Bezoeken van ouderen. Samen wande-•	
len, voorlezen, een spelletje doen;  
Huishoudelijke hulp, eten koken e.d. in •	
een gezin bij ziekte of in/na de kraamtijd;
Kinderopvang bij zorg in het gezin. •	

 
De duur en de aard van de hulp vindt altijd 
in onderling overleg plaats, en wordt afge-
stemd op de specifieke situatie. In principe 
wordt er alleen kortdurende hulp geboden. 
 

Wij kunnen en willen nooit de plaats inne-
men van professionele hulpinstanties. We 
verlenen altijd aanvullende hulp. Soms 
vindt hulp plaats ter overbrugging naar 
professionele zorg, bijvoorbeeld wanneer 
iemand op een plaats in een verzorgings-
huis wacht. 
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