
DIACONALE  HULP 

 

1. Diaconale Hulp; 
 

• De letterlijke betekenis van de diaconie is, het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden 
aan wie dit nodig hebben. 

• De mate waarin hulp geboden wordt hangt af van uw persoonlijke situatie. We zullen 
altijd trachten u de helpende hand te bieden. 

• Uitgaande van de diaconie van onze gemeente is er een diaconale hulpdienst op 
aanvraag beschikbaar. Zie ook www.HervormdNijkerkerveen.nl. Deze dienst is 

bedoeld voor ouderen, zieken en anderszins hulpbehoevenden in de gemeente, om 

tijdelijk hulp te verlenen in zoverre daarvoor geen beroep kan worden gedaan (of 

slechts ten dele), op familie, buren, kennissen, de (NPV) Nederlandse Patiënten 

Vereniging of zelfs de gemeentelijke overheid. Wanneer u meent hulp nodig te hebben 

van de diaconale hulpdienst kunt u kontact op nemen met uw diaconie. 

• De diakenen kunnen een luisterend oor zijn, waar u uw (financiële) nood onder de 
aandacht kunt brengen. Dit geschiedt onder volledige geheimhouding. Wij zullen 

trachten u de helpende hand te bieden. De mate waarin hulp geboden wordt hangt af 

van uw individuele situatie. Neem gerust contact op met een van de diakenen. 

 

2. Algemeen; 

 

• De diaconale taken zijn onder te verdelen in: 
1. Financiële nood (b.v. Door de bezuinigingen, werkloosheid, oplopende gezinskosten 

of maatschappelijke problemen). 

2. Beperkte kortdurende huishoudelijk hulp bij ongeval / ziekte enz. 
3. Bij ziekte en/of slecht ter been zijn, de noodzakelijke boodschapjes doen. 
4. Hulpdienst bij het brengen van en naar elders (bv arts, ziekenhuis enz.) indien er geen 

vervoer of hulp voorhanden is. 

 

3. Coördinatie / aanvraag diaconale hulp; 

 

1. Voor Financiële nood of andere individuele problemen, kunt u contact opnemen met 
uw wijkouderling of een van de diakenen, dit geschiedt onder volledige 

geheimhouding. 

2. Beperkte kortdurende huishoudelijke hulp bij ongeval / ziekte enz. Dit is binnen onze 
gemeente nog niet geregeld, we zullen ons daar voor de toekomst op beraden en hier 

een voorstel voor maken. Mocht u toch in de knel komen neem dan contact op met uw 

wijkouderling, of met een van de diakenen. 

3. Bij ziekte en/of slecht ter been zijn, de noodzakelijke boodschapjes doen; u kunt dan 
een beroep op de bezoekdames van de ouderencommissie doen. Deze dames hebben 

ieder een wijk, uw wijkouderling kan u hierin verder helpen. 

4. Hulpdienst bij het brengen van en naar elders indien er geen vervoer voorhanden is. 
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5. In alle gevallen neemt u in eerste instantie contact op met u wijkouderling, of met een 
van de broeders van uw diaconie. 

 

4. Reglement Diaconalehulp; 

 

• De vrijwilliger (chauffeur) mag de gereden kilometers bij de betrokkene in rekening 
brengen met een maximum van 20 eurocent per kilometer. 

• Als de financiën van betrokkene niet toereikend zijn, mogen en kunnen de gereden 
kilometers bij de diaconie gedeclareerd worden. Dit is ook van toepassing op familie, 

vrienden / kennissen of buren die voor betrokkene hebben gereden of onkosten hebben 

gemaakt. 

• De vergoedingen worden op basis van de gereden kilometers berekend uitgaande van 
ANWB routeplanner. Ook parkeergelden mogen gedeclareerd worden. 

• Indien nodig is een declaratie formulier voorhanden, deze zijn verkrijgbaar bij uw 
wijkouderling of de diaconie. 

• Volledig ingevulde declaratieformulieren met eventuele bewijsstukken (bonnetjes), 
kunt u inleveren bij uw wijkouderling of de diaconie. 

 

5. Bijzondere omstandigheden; 

 

• Er kunnen zich situaties voordoen waarbij een van onze leden een verdere reis moet 
maken bv. Naar een ziekenhuis niet in de directe omgeving van de woonplaats. In dit 

geval moet u een taxi nemen, deze dient u bij uw verzekering aan te vragen en te 

declareren, mocht u toch nog de nodige onkosten zelf moeten betalen en uw financiële 

situatie is niet voldoende toerijkend, kunt u ook een beroep doen op uw en jouw 

diaconie, of via uw wijkouderling. 
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