
Beweging van barmhartigheid 

Barmhartigheid: met een warm hart  

omzien naar een arm hart. 

 

De zeven werken van barmhartigheid 

1. de hongerigen te eten geven 

2. de dorstigen te drinken geven 

3. de naakten kleden 

4. de doden begraven 

5. de vreemdeling opnemen 

6. de zieken bezoeken 

7. de gevangenen bezoeken 

 

---------------------------------------------- 
 

De Hulpdienst Diakonie Veghel is een  

project van nabije en kleine hulp aan 

 mensen door vrijwilligers. 

De hulp wordt gegeven aan alle mensen van 

welk geloof of ras of kleur of status dan ook. 

De Hulpdienst Diakonie Veghel wordt 

georganiseerd vanuit de kerken van Veghel. 
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HULPDIENST DIAKONIE VEGHEL 
 

 

Caritas 
 

• de Hulpdienst kan en wil op 

bescheiden schaal financiële hulp 

en begeleiding bieden (kleding, 

apparatuur, vakantie kinderen 

ondersteunen, huurschuld, 

formulieren  invullen enz.) 

• op bepaalde voorwaarden 
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HULPDIENST DIAKONIE VEGHEL 
 

 

Vervoersdienst 
 

 

• vervoer naar familie, ziekenhuis, 

kerk, kaart- of hobbyclub, enz. 

• met of zonder begeleiding 

• binnen of buiten woonkern 

• tegen vergoeding op maat 



 

Welzijn is er niet voor iedereen. 

 

 

In uw leven kunnen onverwachte  

gebeurtenissen plaatsvinden. 

U krijgt te maken met ziekte of 

arbeidsongeschiktheid. 

U wordt werkeloos. 

Iemand in uw naaste omgeving komt te 

overlijden. 

U wordt geconfronteerd met een echt- 

scheiding. 

U moet leven van een bijstandsuitkering. 

U kunt niet meer voldoen aan uw 

financiële verplichtingen. 

Huisuitzetting dreigt. 

Onverwachts komt u te staan voor extra 

kosten. 

 

 

Ondanks alle goede voorzieningen dreigt  

u buiten de boot te vallen, waarbij de  

bestaande zorginstellingen niet meer 

kunnen of willen helpen. 

 

 

Het informeren, begeleiden en helpen 

van mensen die tussen wal en schip  

dreigen te raken zien wij als een belang- 

rijke taak. 

 

 

 

 

 

 
Vrijwilligers van de Hulpdienst Diakonie  

willen u ondersteunen bij het nemen van 

moeilijke beslissingen. 

 

De Hulpdienst heeft mogelijkheden voor 

beperkte financiële ondersteuning. 

 

Wij willen u helpen bij schuldhulp- 

verlening. 

 

Wij verzorgen budgetbegeleiding. 

 

Wij geven informatie over de mogelijk- 

heden die er zijn, om uit de problemen 

 te raken. 

 

Als andere instanties niet meer kunnen 

helpen, zijn wij er voor u. 

 

Hulp nodig? Meer weten? 

Heeft u nog vragen? 

Wilt u meer weten over de activiteiten  

van Caritas: neem contact op met de 

Hulpdienst Diakonie. 

 

Hulpdienst Diakonie Veghel 

Burg. De Kuijperlaan 1, 

 5461 AA Veghel 

 

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag 

tussen 9.00 uur en 11.00 uur; 

alle dagen tussen 19.00 uur en 22.00 uur 

tel. 0413 – 35 22 32 
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