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’Tijd,	dat	heeft	de	kerk	voor	eenzame	mensen.’	

Dat was de kop van een recent artikel over eenzaamheid in een bekend dagblad. En over kerkelijke 
vrijwilligers die contact leggen met kwetsbare mensen zodat zij gezien en gekend zijn. Daar gaat het 
om bij het verminderen van gevoelens van eenzaamheid. En dat is ook de missie van de maatjes van 
ZorgSaam Elburg. Zij zetten zich belangeloos in voor hun naaste, zomaar, om er te zijn voor de ander.  

In korte tijd zijn we een volwassen organisatie geworden met tussen de 20-25 maatjes, twee 
coördinatoren en zijn we een stichting met een betrokken bestuur. We gaan mee met de 
ontwikkelingen in de informele zorg en de samenleving. Hieronder leest u er meer over. 

Stand	van	zaken	

We hebben in krap vier jaar de nodige bekendheid gekregen en dat betekent dat men ons weet te 
vinden. Zowel formele zorgorganisaties als particulieren kloppen gemiddeld een keer per week bij 
ons aan met een hulpvraag. In de meeste gevallen gaat het om sociale ondersteuning: contact voor 
de gezelligheid, tegen het isolement. Geregeld zijn er ook incidentele vervoersvragen. We zijn heel 
blij met een aantal mensen dat zich spontaan hiervoor meldde als beschikbaar n.a.v. een stukje op 
de zondagsbrief van de Ichthuskerk. Mensen kunnen erg geholpen zijn met iemand die niet alleen 
rijdt naar bijv. het ziekenhuis, maar die ook bereid is tot een stukje begeleiding en morele support 
voor dat moment. 
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Blij zijn we dat mensen zich aanmelden bijvoorbeeld n.a.v. een stuk in het kerkblad. We zijn zuinig op 
onze maatjes, wat betekent dat we ook vaker kijken of hulpvragers onderling te matchen zijn. Daar 
hebben we in 2018 leuke ervaringen mee opgedaan. Ook kijken we of de kerk waartoe iemand soms 
behoort iets kan betekenen in de hulpvraag. Het gebeurt dat een pastoraal team of de diaconie het 
oppakt en dan samen iets tot stand brengt. 

Afhankelijk van de hulpvraag attenderen we mensen op diverse mogelijkheden van dagbesteding of 
vervoer, activiteiten in wijkontmoetingscentra, respijtzorg en samen eten. Soms is dat wat mensen 
nodig hebben – voldoende informatie om zelf of samen de eerste stap te zetten. En alles wat mensen 
zelf kunnen doen is alleen maar goed. We treden dus vaker op als bemiddelaar, wat maakt dat er geen 
stijging te zien is in hulpvragen t.o.v. 2017, maar wat wel iets is waar coördinatoren tijd in steken en 
zo eraan bijdragen dat mensen geholpen worden. 

Verder merken we dat door het ‘langer thuis wonen beleid’ de zwaarte van de hulpvragen toeneemt. 
De grens van wat nog gevraagd kan worden van een vrijwilliger komt geregeld in zicht. Daar zijn we 
ons terdege van bewust. We kunnen bijdragen aan een beetje verlichting van eenzaamheid en aan 
enige praktische ondersteuning, maar we zijn geen klusbedrijf en ook geen thuiszorg.   

De meeste hulpvragen komen uit Elburg, daarna gevolgd door ’t Harde. Dit beeld is niet gewijzigd sinds 
de start in 2015. Voor het jaarverslag en de jaarcijfers van 2018 kunt u terecht op onze website. 

 
Uit	de	praktijk	

Theodora van der Neut, een van onze jongere 
maatjes, aan het woord:  
“Omdat ik graag iets voor een ander wil doen, 
ben ik maatje geworden. Het is bijzonder om 
toegelaten te worden in iemands leven. En zeker 
door iemand die kwetsbaar is. We drinken een 
kop thee en hebben het over van allerlei dingen. 
Even commentaar geven op wat er op TV is of 
een recept uit wisselen. En elkaar dat duwtje in 
de rug geven om te gaan sporten en buiten te 
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zijn. Door samen te praten, kan je wat lucht brengen in iemands leven en een luisterend oor zijn. Ook 
maakt het mij bewust van hoe ontzettend gezegend ik ben en hoeveel ik heb om te delen. Praktisch 
handen en voeten geven aan mijn geloof en dat op een laagdrempelige manier, dat kan ik iedereen 
aanbevelen.”  

Maatjesavond 

Op de maatjesavond van 21 november 2018 hebben we samen gegeten en genoten van de gerechten 
die door ieder van ons waren meegenomen. Het ‘rondje vertel in het kort iets over je ervaringen als 
maatje’ was een mooie gelegenheid om van elkaar te horen hoe divers de hulpvragen zijn, hoe mensen 
er plezier aan beleven en waar ze soms tegen aan lopen. Bijv. het toch niet kunnen oplossen van 
iemands probleem. Maar te ervaren dat het ‘er zijn’ al zo waardevol is en daar dan tevreden mee kunnen 
zijn. 

  

 

 

 

 

 

 

Samenwerking	

ZorgSaam Elburg is blij met de steun vanuit de kerken, financieel en door het beschikbaar stellen van 
vergaderruimte. Ook is het fijn om twee keer per jaar een artikel te kunnen plaatsen in de diverse 
kerkbladen. We ervaren het als waardevol als er samenwerking is als het gaat om individuele 
hulpvragen. En gezamenlijk met ZorgSaam Elburg, stichting Wiel en kerken ontstaan soms mooie 
initiatieven, zoals op de burendag in september 2018. Er werd een gezellige ochtend met lunch 
georganiseerd in Weidezicht voor de bewoners, voor hulpvragers van ZorgSaam Elburg samen met 
vrijwilligers van de Ichthuskerk. Een groepje vrijwilligers uit de geloofsgemeenschap Luctor et Emergo 
was in het kader van een diaconale ‘tijdcollecte’ betrokken bij een verhuizing van een hulpvrager van 
ZorgSaam Elburg naar Almere. Iets waar de persoon in kwestie heel dankbaar voor was!                              
Als er in uw gemeente behoefte is aan meer informatie over het werk van ZorgSaam Elburg, laat het 
ons weten. We komen graag iets vertellen over wat ZorgSaam Elburg te bieden heeft en wat kerken 
kunnen betekenen. 

Met andere vrijwilligersorganisaties en met de zorgorganisaties is er een voortdurende samenwerking. 
In periodieke ontmoetingen van het Platform Informele Organisaties (PIO) en Team Doe’th worden 
actuele zaken uitgewisseld en thema’s besproken. Elkaar regelmatig ontmoeten is van grote waarde. 
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Wisseling	van	de	wacht	

In het bestuur hebben enkele wisselingen plaatsgevonden. Marijke Petersen werd bereid gevonden 
om secretaris te worden, hiermee de taak verlichtend die Annemarie Bergstra intussen had, nl. die van 
secretaris én coördinator. Joop Rikkers die vanaf het begin betrokken is geweest bij ZorgSaam Elburg 
heeft de voorzittershamer per 1 januari 2019 neergelegd. We zijn hem veel dank verschuldigd voor 
zijn inzet en visie die in de pioniersfase zeer welkom waren. Bettie Schooten heeft de functie van 
voorzitter op zich genomen. Daar zijn we erg blij mee. Wel blijft er een vacature voor een bestuurslid 
met interesse in ICT en sociale media. Heeft u belangstelling en behoefte aan meer informatie over 
taken en tijdsinvestering, neem dan contact op met ons via het onderstaande mailadres.	

Aandacht	voor	registratie	en	privacy	

Ook ZorgSaam Elburg heeft de afgelopen periode tijd geïnvesteerd in het AVG-proof worden. Op onze 
website kunt u hierover lezen in Omgang Persoonsgegevens. 

Wat	ons	drijft…	
	

Heer, maak ons tot mensen naar het beeld van uw zoon: 
met ogen die niet alleen kijken, maar ook kunnen aanzien, 
met oren die niet alleen horen, maar ook kunnen luisteren, 

met een mond die niet alleen praat, maar ook kan aanspreken, 
met een verstand dat niet alleen begrijpt, maar ook kan verstaan, 

met een hart dat niet alleen klopt, maar ook bewogen kan zijn, 
met handen die niet alleen grijpen, maar zich ook kunnen openen, 

met voeten die niet alleen draven, maar ook tegemoet kunnen komen, 
want zo zijn wij gezegend, en elkaar tot een zegen. Amen 

 

Dank	voor	uw	belangstelling	

We hopen dat u deze nieuwsbrief met belangstelling heeft gelezen. Laat ons weten als u vragen of 
opmerkingen heeft. Uw support blijft onmisbaar. Door een flyer uit te delen aan iemand of door er in 
uw kerk of elders aandacht voor te vragen. En natuurlijk ook door maatje te worden! Dank voor uw 
interesse en steun. 

Een hartelijke groet, Stichting	ZorgSaam	Elburg	

	


