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behoort te zijn



Dienstbaar zijn, ons zorgoverzicht 2018

Het is ons een genoegen u kennis te laten maken met de Pastorale Thuiszorg van Stich-
ting Gravenberch. Dit boekje is bestemd voor leden en niet leden en voorziet in een uit-
gebreid overzicht aan diensten die wij verzorgen. Het motto is ‘dienstbaar zijn’. 

Als Christelijke organisatie staat de mens in onze organisatie centraal. We vinden het 
heel belangrijk om, daar waar uw dagelijks leven door omstandigheden ontregeld is, u 
een passende maatwerkoplossing te kunnen aanbieden. Daar waar de zelfredzaamheid 
in het gedrang is gekomen, willen wij u de zorg uithanden nemen zodat de focus gelegd 
kan worden op het stimuleren van herstel van de zelfstandigheid.

We zijn betrokken

Stichting Gravenberch is als Christelijke organisatie een betrokken organisatie. Dienst-
baar zijn is waar we toe geroepen zijn vanuit ons geloofsovertuiging. Om elkaar te on-
dersteunen en bij te staan en om die taak zorgvuldig uit te voeren. Betrokken zijn met 
het leed van een ander is waar de Christelijke Pastorale zorg om draait.

Over Ons

Stichting Gravenberch is het diaconie en steunpunt voor Pastorale Thuiszorg aan niet 
leden en leden van de Apostolische gemeente ‘de Berg’ en de Eenheid van Christenen. 
Ook bieden wij vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning, Thuiszorg op maat. De 
kleinschaligheid van Stichting Gravenberch garandeert een hoge persoonlijke betrokken-
heid van onze pastorale medewerkers. Hierbij staat de Christelijke zorg centraal en zijn 
de belangrijkste uitgangspunten de wensen van de cliënt, de zorgzaamheid, de kwaliteit 
en klantgerichtheid. Met als motto ‘Persoonlijk & Vakkundig’ bieden wij persoonlijke 
verzorging, begeleiding en hulp in het huishouden.

Stichting Gravenberch, kent een College van Bestuur. Het College van Diakenen vormt 
het dagelijks bestuur en wordt vertegenwoordigd door haar Voorzitter in de vergadering. 
De verantwoordelijke directeur en de projectcoördinatoren vormen samen het manage-
ment en leggen verantwoording af aan het bestuur.

Ziet dan toe op uzelf 
en op de gehele kudde  

waarover u tot opzieners 
gesteld bent

Vincent John Gravenberch
Voorzitter College van Bestuur
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De zorg verandert. Hoe is die voor u geregeld?

Vele ouderen zijn niet langer in staat om voor zichzelf te zorgen en hebben hulp nodig 
in de huishouding, het beoordelen van hun medicatie of het hebben van gezelschap. Als 
Pastorale Thuiszorgorganisatie is het onze taak om deze ouderen bij te staan door dienst-
baarheid. U kunt samen met de pastorale medewerker een aangenaam gesprek hebben 
over uw gezondheidssituatie thuis of over uw geloofswandel en hoe die te belijden. Velen 
ouderen vinden dit een zeer aangename manier om samen tijd door te brengen met een 
vertrouwenspersoon of met iemand te praten over waar zij in geloven of doen dat in een 
kleine kring met mede gelovigen. Daarnaast kunnen er allerlei andere zaken zijn zoals het 
maken van dagtochten om het hen aangenamer te maken.

Pastorale Thuiszorg is een belangrijk element in de onderlinge verbondenheid en betrok-
kenheid van de leden van Stichting Gravenberch. In 1 Korintiërs 12 lezen we dat; Als een 
lid lijdt, lijden alle leden mede, als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. 
Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor een deel leden.

Stichting Gravenberch functioneert als één lichaam. Als organisatie worden we opgeroe-
pen om oog te hebben voor elkaar en in elkaars zorgen en vreugden te delen. Dit kan op 
heel ongedwongen en informele manier gebeuren, gewoon door met elkaar als gemeen-
teleden mee te leven, onze zorgen te delen en elkaar daarin, waar mogelijk, bij te staan.

Naast de Pastorale ondersteuning die we in de gemeente aan elkaar en aan anderen geven, 
zijn ook verschillende mensen aangesteld om deze christelijke opdracht gestalte te geven. 
In onze gemeente zijn dit de ouderlingen, de pastorale medewerker, de bezoekbroeders 
en -zusters, de leden van de pastorale werkgroep.  De diaconie is het coördinatiecentrum 
van alle pastorale werk die aandacht besteed aan alle pastorale situaties. 

Bij Stichting Gravenberch, streven wij ernaar om het eerste aanspreekpunt te zijn voor al 
onze leden. Het vertrouwen dat leden in de gemeente hebben is daarom een zeer gewaar-
deerd goed waar wij veel waarde aan hechten.  Wij vinden het daarom zeer belangrijk dat 
wij als Christelijke gemeente u of het gezin altijd ten zijde mogen staan in raad, bij uw on-
dersteuning in de Thuiszorg of tijdens uw genezing of het revalidatieproces. Neem voor 
vragen of meer informatie tijdens onze kantooruren gerust contact op met ons ledenser-
vice op het telefoonnummer (0182) 605 510.

De pastorale Thuiszorg is 
bij ons goed geregeld.



Is iemand van u ziek? 
Laat hij de oudsten van 
de gemeente roepen



Welke Pastorale Thuiszorg diensten bieden wij?

Onze pastorale zorg is erop ingericht om onze leden zorgeloze maatschappelijke onder-
steuning te bieden. Dit doen we met een team van professionele maatschappelijke pas-
torale werkers die u deskundige ondersteuning bieden in bijvoorbeeld hulp in levenssitu-
aties, uw budget of juridische kwesties. In deze hulpverlening staat uw vraag centraal.

U kunt als lid bij ons terecht voor:

• Ouderenpastoraat
• Gebed en bevrijdingspastoraat
• Budget begeleiding.
• Ondersteuning in de huishouding.
• Persoonlijke Begeleiding.
• Kinderen en opvoeding.
• Relatie en Huwelijk.
• Overlijden en rouw. 

En nog veel meer ondersteunende diensten waar u gebruik van kunt maken.

Een van de vele taken van het Pastoraal Thuiszorg team is het uitvoeren van de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning WMO. Hierbij gaat het om de ondersteuning en de hulp in de 
huishouding. Het plegen van ziekenhuis bezoeken aan gemeenteleden en leden die in ver-
zorg en verpleeghuizen verblijven, het bezoeken van weduwen en weduwnaars of het be-
zoeken van leden die in verzekering zijn gesteld, het uitvoeren van taken in de Thuiszorg. 

In overleg met het coördinatiecentrum wordt aandacht besteed aan welke ondersteuning 
gemeenteleden mogen verwachten of nodig hebben. Het kan daarbij gaan om chronisch 
zieken, de aandacht voor lichamelijk en/of verstandelijk beperkten, gemeenteleden die 
tijdelijk zijn opgenomen in een zorginstelling of gemeenteleden in de laatste fase van hun 
leven (terminale zorg) en de nazorg na overlijden van een partner. Ook wordt er aandacht 
besteed aan het inzegenen van het huwelijk, het opdragen van de pasgeborene en aan de 
doop door onderdompeling.

Neem voor vragen of informatie tijdens kantooruren contact op met ons ledenservice op 
het telefoonnummer (0182) 605 510.

De gemeente heeft een 
verantwoordelijkheid



Het gezin als fundering 
van de gemeente



Wat willen wij betekenen voor het gezin?

Stichting Gravenberch ondersteunt gezinnen daar waar zich een crisis voordoet. 
U mag rekenen op pastorale zorg voor u en uw gezinsleden als lid van de gemeente, onder-
steuning in zelfredzaamheid, beperking en medeleven. Daar waar het in uw huwelijk mis 
dreigt te gaan willen we het eerste aanspreekpunt zijn met counseling en ook als het even 
tegenzit willen we u daarin met gesprekken en gebed ondersteunen. Als gemeente delen 
we in de mooie tijden die u meemaakt zoals de inzegening van uw huwelijk, de doop, de 
geboorte van uw kind maar ook in tijden dat het even niet mee zit zoals bij ontslag, ziek-
te en of overlijden. Als lid van de gemeente bieden wij u en uw gezinsleden de geestelijke 
bescherming en professionele zorg die u mag verwachten van uw gemeente.

Als gemeente is het onze zorg om, in al deze omstandigheden van het leven, te delen in de 
weg die het gezin versterkt, inspireert en daar genezing brengt door de overvloedige lief-
de en genade die ons geschonken is. We zijn er om gezinnen voor te bereiden op de her-
kenning van hun onderlinge kracht als man en vrouw door de steun van de kerk als verte-
genwoordiger van het huis van de gemeente welke een realiteit moet worden binnen elk 
gezin.

Nog meer diensten voor jonge ouders

Als uw eerste kindje opkomst is, komt er heel wat op u af en moet er ook veel geregeld 
worden. Vaders die naast hun baan ook ineens het huishouden moeten regelen om moe-
der te ontlasten of een extra hulp erbij moeten overwegen om alles in goede banen te 
leiden. Allerlei dagelijkse zaken kunnen aanleiding zijn om de hulp van uw gemeente in te 
roepen en dan is het wel zo prettig als u mag rekenen dat u in zulke gevallen ook bij wordt 
gestaan met Pastorale Thuiszorg. 

Onze ledenservicebureau is er voor u

Stichting Gravenberch biedt maatwerk in de Pastorale Thuiszorg. We ontwikkelen diensten 
die op uw persoonlijke situatie toegespitst zijn. Uw zorg is onze zorg. Vanuit onze Chris-
telijke gedachtegoed, welke we hoog in het vaandel hebben, staat u als mens centraal. 
Neem contact op met onze ledenservice welke er voor u is als u vragen hebt. Voor meer 
informatie kunt u bellen tijdens onze kantooruren naar (0182) 605 510

De gemeente wil het 
eerste aanspreekpunt 

zijn



Kinderen behoren een 
vrije geest te hebben



Pastorale zorg voor jongeren

Bij Stichting Gravenberch is de Pastorale zorg voor jongeren, tieners, een belangrijk ele-
ment in de gemeente. Hierin ondersteunen we zowel de ouders als het kind om te komen 
tot een gezonde leer. Kinderen behoren een vrije geest te hebben en dienen wij ze in hun 
geloof niet te belemmeren om te kunnen aanvaarden wat ze door hun ouders geleerd 
wordt. Dit bouwt hen zowel geestelijk als in hun geloof en zelfvertrouwen op. Toch zien 
we dat kinderen te maken krijgen met situaties die hen belemmeren in hun persoonlijke 
ontwikkeling en of kind zijn. 

Waar lopen kinderen tegenaan

Tieners hebben vaak moeite om zich aan te passen op school, in groepen (sociale contac-
ten) of thuis. Dit kan zijn door;

andere leefomstandigheden zoals bijvoorbeeld een verhuizing
agressie en dominantie thuis
armoede in thuissituatie
traumatische ervaringen door bijvoorbeeld overlijden
bij een scheiding
stress
ADHD
Concentratieproblemen

Hierin kan het zijn dat een kind moeilijk aansluiting kan vinden in een groep of zich aan 
kan passen op school.

Hoe besteden wij in de Pastorale zorg daar aandacht aan?

Wanneer een kind of een gezin te maken krijgt met een crisissituatie dan is onze eerste 
focus het belang van het gezinslid. In onze verzorgende taak wordt er in het begeleidings-
plan aandacht besteed aan de gebeurtenissen en de doelstellingen als oplossing. Waar 
willen we heen, en hoe komen we daar. In het plan verwerpen we geenszins de behoefte 
en wensen van het kind maar trachten deze te stimuleren door gezonde leerstellingen toe 
te passen. Hier is een luisterend oor evenzo belangrijk als bescherming van iedere indivi-
du binnen het gezin. Geestelijke zorg is het belangrijkste wat ingezet wordt om de situatie 
te neutraliseren.

Onze eerste focus is 
het belang van het ge-

zinslid



Als lid, vallen u en uw  
gezinsleden onder de  

pastorale zorg van  
Stichting Gravenberch.



Leuk dat u lid wenst te worden.

Als Stichting bieden we Pastorale Thuiszorg aan onze leden. Het lidmaatschap kost slechts 
€ 1,- per maand. Stichting Gravenberch is aangesloten bij de kerkgenootschappen ‘gemeen-
te de Berg’ en bij ‘de Eenheid van Christenen’. Wij bieden u ondersteuning bij verzorging 
en verpleging thuis in een omgeving die bij u vertrouwd is.

Als lid, vallen u en uw gezin onder de pastorale zorg van Stichting Gravenberch. De gemeen-
te vormt een familie van Christenen en delen in elkaars lief en leed. De kerkelijke gemeen-
te heeft een belang in de hoogtepunten in uw leven, zoals het sluiten van een huwelijk, 
de geboorte of de geestelijke groei van de kinderen. Maar ook wanneer het minder goed 
gaat in uw leven, zoals bij werk, ziekte en dood, is de gemeente er om u en uw naaste te 
ondersteunen en te helpen waar mogelijk. Ons motto is ‘dienstbaarheid’. 

Welke ondersteuning mag u verwachten

Begeleiding in het ziekenhuis of artsen bezoek.
U bij te staan in het gezin, met de kinderen en de werkrelatie.
Bij te staan in tijden van ziekte of overlijden.
Hulp in de huishouding, bij ziekte of zwangerschap.
Hulp met de boodschappen.
Personenvervoer, halen en brengen van en naar uw dagbesteding.
Budgetondersteuning en hulp met schulden.
Geestelijke ondersteuning en gebed. 

Lidmaatschap aanvragen?

Om lid te worden dient u zich eerst aan te melden. Doe dit op onze website 
www.stichtinggravenberch.nl of neem telefonisch contact op met onze ledenservice op 
het telefoonnummer (0182) 605 510

De gemeente vormt een 
familie van Christenen 
en delen in elkaars lief 

en leed.



Wij zijn dienstbaar.  
U staat er niet alleen 

voor.



Algemene informatie.

Stichting Gravenberch is in het groene hart van Gouda gevestigt en werkt in een straal van 
25 kilometer om Gouda heen. Dat wil zeggen dat ons werkgebeid zich uitstrekt van Utrecht, 
tot Den Haag en van Leiden tot Rotterdam. We voelens ons dan ook verantwoordelijk voor 
het vertsrekken van de noodzakelijke Pastorale Thuiszorg aan de meer dan 235.000 inwo-
ners binnen de regio Midden-Holland. 

Correspondentie gegevens (Post adres)

Het Secretariaat
Burg Gaarlandtsingel 196 
2802 TG GOUDA  
 
Registraties

Stichting Gravenberch is in 2014 opgericht en staat ingeschreven in het handelsregister te 
‘s-Gravenhage ondervermelding van registratie nummer: 60287209
De Stichting heeft ook een vermelding in het Vektisregister onder vermelding van  
AGB-code 98102521

Contact met onze ledenservice              (0182) 605 510

De Ledenservice is te bereiken van Maandag tot Vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur 
Om lid te worden dient u zich eerst aan te melden. Doe dit op onze website 
www.stichtinggravenberch.nl 
Een Email sturen. In de meestegevallen kunnen we hierop snel reageren. 
secretariaat@gravenberchconsulting.com

Bankgegevens

Stichting Gravenberch UWCC
ING Bank Nederland ING Bank Nederland
NL36 INGB 0006 4464 77 NL06 INGB 0007 7165 53

Een goede bereikbaar-
heid vinden we net zo 
belangrijk als uw zorg. 



Geestelijke zorg is de 
zorg van de kerkelijke 

gemeente



Wanneer betaal ik een eigen bijdrage?

Als lid van een van de aangesloten gemeenten van Stichting Gravenberch betaald u in 
sommige gevallen geen eigenbijdragen. U valt dan onder de verantwoordelijkheid van de 
pastorale zorg. Bent u nog geen lid dan is dat voor u anders geregeld.

Pastorale zorg voor niet leden

Voor de niet leden hangt het geheel vanaf welke zorg u nodig hebt. Het kan zijn dat u gees-
telijke zorg nodig hebt of dat u Pastorale Thuiszorg nodig hebt of taxivervoer van en naar 
de kerk of naar het ziekenhuis of uw arts. Dit wordt allemaal geregeld in de zorgvraag en 
aan de hand van een indicatie vastgesteld. Ook kunt u aanspraak maken op een PGB bud-
get of op de wet maatschappelijke ondersteuning van de gemeente waarin u woonachtig 
bent. Dit wordt vanuit onze pastoraat geheel voor u verzorgd. Wilt u weten hoe wij dat 
voor u ingang kunnen zetten? Vraag hiernaar aan onze ledenservice.

Zorgpremie zelf regelen

We weten dat je bij vele instanties te maken krijgt met een papierenwinkel als je een zorg-
aanvraag indient. Voor sommigen een omslachtig proces. Bij ons kunt u dat snel en gemak-
kelijk regelen. Stichting Gravenberch hanteert op basis van uw zorgvraag, het inkomen en 
de zorg duur een zorgpremie die u ten tijde dat u het nodig hebt betaald. De premie wordt 
per 4 weken berekend. Als lid betaalt u nooit meer voor de zorg die u nodig hebt. Dat is 
een geruststelling. 

Kosten en indicatie voor niet leden

Voor niet leden is het zo geregeld dat u een indicatie nodig heeft. De wijkverpleegkundi-
ge van Stichting Gravenberch is aangewezen om voor u een indicatie te bepalen welke de 
verzorging en verpleging vergoed vanuit uw eigen basisverzekering van uw zorginstelling. 
De zorg kunt u ook vanuit een (PGB) Persoonsgebonden budget, aanvragen welke wij vol-
ledig voor u verzorgen.

De hoogte van uw eigen bijdragen wordt bepaald door uw indicatie. Van het CAK verneemt 
u hoeveel uw enigenbijdragen is die u moet betalen. U betaald uw eigen bijdrage dan aan 
het CAK en geniet van de zorg van Stichting Gravenberch. Als u nog vragen hebt dan kunt 
u terecht bij onze ledenservice. Zij helpen u graag.

U betaald nooit meer 
voor de zorg die u nodig 

hebt. 



Nog even alle zorg op 
een rij



Een korte samenvatting van alle zorg

Als lid van Stichting Gravenberch geniet u van zorg op maat. Voor leden is de Pastorale 
Thuiszorg prima geregeld voor zowel ouderen als jongegezinnen met of zonder kinderen.  
Als organisatie zijn we dienstbaar en willen we daar het eerste aanspreekpunt zijn als het 
even niet goed gaat. Voor u hebben we nog even alle zorg op een rij gezet. Hieronder een 
overzicht.

Welke ondersteuning mag u verwachten

• Begeleiding bij uw ziekenhuis of artsen bezoek.
• Ondersteuning in het gezin, met de kinderen en de werkrelatie.
• Bij te staan in tijden van ziekte of overlijden.
• Hulp in de huishouding, bij ziekte of zwangerschap.
• Hulp met de boodschappen.
• Personenvervoer, halen en brengen van en naar uw locatie.
• Budgetondersteuning en hulp met schulden.
• Geestelijke ondersteuning en gebed.
• Kraamverzorginig

Welke extra zorg is er nog meer bij ons geregeld

PGB en WMO aanvraag Gezond en fit rondom de bevalling
Huisbezoek op indicatie Babyverzorging
Budget begeleiding voor ouderen Kinderen 
Sociale raad en advie op maat Voedingsdeskundige zorg
Mantelzorg Klusteam
Aanvullende verzorging (Zorgplan)
Pedicure aan huis
Kapster aan huis
Kraampakket

U betaald nooit meer 
voor de zorg die u nodig 

hebt. 



Dit is een uitgave van Stichting Gravenberch
in samenwerking met Gemeeente de Berg en  
United World of Christians Church.

Voor meer informatie:
T: 0182 - 605 510
E: secretariaat@gravenberchconsulting.com
I : www.stichtinggravenberch.nl

Bereikbaar van Ma t/m Vr van 10:00 uur tot 16:00 uur


