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Missie
Thuishulp Elimkerk staat voor zorg voor en door gemeenteleden en daardoor 
ook voor het versterken van de onderlinge band binnen de gemeente. Dat is 
de wens van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente van Amersfoort. 

Organisatie
In onze gemeente kennen we al sinds jaren het werk van de contactcommissie 
die gemeenteleden bezoekt in blijde en droevige omstandigheden. Thuishulp 
Elimkerk wil in aanvulling op dit werk georganiseerde zorg bieden waar dit 
nodig is. 
Thuishulp Elimkerk valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad, 
waarbij diaken A. van Hell als contactpersoon is aangesteld. Hij draagt de 
eindverantwoordelijkheid voor het coördinatieteam van Thuishulp Elimkerk, 
dat tot taak heeft om zorgaanvragen te beantwoorden en hulp te organiseren.

Coördinatieteam
Thuishulp Elimkerk werkt vanuit een coördinatieteam dat in totaal zeven 
personen telt. Deze coördinatoren rouleren per week en zorgen ervoor dat 
vrijwilligers worden gekoppeld aan gemeenteleden met een zorgvraag. De 
coördinatoren werken met een softwaresysteem waarin de vrijwilligers en 
de zorgvragers worden geregistreerd. Met behulp van dit systeem kunnen 
vraag en aanbod goed op elkaar worden afgestemd.

Vrijwilligers
Om de zorgvragen goed in te kunnen vullen is een vrijwilligersnetwerk 
onmisbaar. We doen dan ook van harte een beroep op alle gemeenteleden 
die in de gelegenheid zijn om zich beschikbaar te stellen (ook al is het maar 
voor een beperkt aantal uren). Aanmeldingsformulieren kunt u aanvragen 
via onderstaande contactgegevens.

Aanmelden vrijwilligers / Aanvragen thuishulp:
Thuishulp Elimkerk
p/a Robijnweg 17 
3817 GE Amersfoort

Telefoon:      06 81 60 40 82
E-mail:         thuishulp@gergemamersfoort.nl



Welke zorg?
Thuishulp Elimkerk kan om uiteenlopende redenen benaderd worden. 
Zorg wordt verleend op het gebied van:
•	 Vervoer naar ziekenhuis, arts, therapie of kerk, wanneer om gezondheids- 

of andere redenen geen gebruik gemaakt kan worden van de regiotaxi.
•	 Zorg voor ouderen en eenzamen, in de vorm van bezoeken, boodschappen 

doen, wandelen of voorlezen.
•	 Ontlasten gezinsdruk in de vorm van oppassen in de thuissituatie of 

opvang (probleem)kinderen in gezinnen.
•	 Acute zorg bij plotselinge uitval moeder, in de vorm van lichte 

huishoudelijke hulp, eten koken e.d. Deze zorg wordt voor een 
afgebakende periode (meestal zes weken) geregeld.

•	 Bezoeken van mensen met psychische problemen thuis of in instellingen.

De duur en de aard van de zorg vindt altijd in onderling overleg en afgestemd 
op	 de	 specifieke	 situatie	 plaats.	 Wij	 kunnen	 en	 willen	 nooit	 de	 plaats	
innemen van professionele hulpinstanties. Er wordt altijd aanvullende zorg 
verleend. Soms vindt de zorg plaats als overbrugging naar professionele 
zorg, bijvoorbeeld wanneer iemand op een plaats in een verzorgingshuis 
wacht.

Zorg, voor wie?
In eerste instantie is de zorg bedoeld voor leden en doopleden uit de eigen 
gemeente. Daarnaast kan in voorkomende gevallen ook hulp verleend 
worden aan mensen buiten de gemeente, zoals omwonenden van de 
Elimkerk. 

Hoe vraag ik zorg aan?
U kunt zelf zorg aanvragen of familieleden kunnen contact met Thuishulp 
Elimkerk opnemen. Dit kan telefonisch op het nummer 06 81 60 40 82 of 
per e-mail via thuishulp@gergemamersfoort.nl. Het telefoonnummer is 
bereikbaar van maandag tot en met zaterdag. Als er niet opgenomen wordt, 
kunt u de voicemail inspreken, dan wordt u dezelfde dag nog teruggebeld. 
Tussen 19.00 en 20.00 uur krijgt u in principe altijd één van de coördinatoren 
aan de lijn.

Een logo met betekenis...
Het logo bestaat uit twee hulpvragende handen 
met in het midden daarvan een palmboom, waarin 
tegelijk helpende handen te zien zijn. Dit beeld 
verwijst naar Elim: verkwikking temidden van de 
zorgen die er kunnen zijn in dit leven.
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Wat kost de zorg?
Voor het rijden naar een bepaalde locatie wordt een kilometervergoeding van 
€ 0,25 gevraagd, met een minimum van € 1,00 per rit (uitgezonderd vervoer 
naar de kerk). De bijdrage moet direct aan de vrijwilliger betaald worden. 
Voor alle andere zorg wordt geen bijdrage gevraagd. Wel kunt u een vrijwillige 
gift overmaken op het bankreknr. 1435.64.005 t.n.v. diaconie Ger. Gemeente 
Amersfoort o.v.v. Thuishulp Elimkerk.

Vertrouwelijkheid
Iedere vrijwilliger heeft een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekend 
en bevestigt daarmee dat de informatie die hij of zij door dit werk krijgt, 
vertrouwelijk wordt behandeld. Ook de gegevens die digitaal geregistreerd 
worden zijn beveiligd en niet toegankelijk voor derden.

Het coördinatieteam
vlnr: Marjon de Jong, Willian van de Craats, Lian Bout, Wilma Bravenboer, 
Gerriët van Dam, Hanneke Lindhout, Ellianne van Gorsel

Informatie
Thuishulp Elimkerk
p/a Robijnweg 17 
3817 GE Amersfoort

Telefoon:      06 81 60 40 82
E-mail:         thuishulp@gergemamersfoort.nl


