
 

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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Helpen, ècht iets voor mij! 

 
Ik help graag mensen in mijn vrije tijd. 

Want door mijn enthousiasme of ervaring  

wil ik iets betekenen voor de medemens. 

En het is nog leuk ook! 

 

Wat is er zoal te doen? 

 autovervoer naar ziekenhuis, arts, kerk, 

familie, e.d. 

 boodschappen doen 

 bezoeken van zieken 

 bezoeken van mensen in de rouw 

 bezoeken van ouderen 

 bezoeken van ouders met een zorgenkind 

 bezoeken van mensen in de WAO/WIA 

 samen wandelen 

 samen winkelen 

 rolstoel rijden 

 formulieren invullen 

 schuldhulpverlening 

 kleine reparaties binnen 

 klusjes buiten 

 klein tuinonderhoud 

 oplossen kleine pc-problemen 

 

 

Helpen,iets voor u?  

 
Heeft u tijd vrij? 

Wilt u die zinvol besteden? 

Vindt u het leuk om zo nu en dan 

iemand te helpen? 

Bel ons, want wij kunnen altijd nieuwe 

vrijwilligers gebruiken! 

Samen spreken wij dan af voor welke  

soort of soorten hulp u beschikbaar bent 

en op welke momenten. 

Of wilt u bestuurlijk of organisatorisch 

meewerken? 

Graag? Ook dan kunt u ons bellen. 

Kent u iemand die misschien hulp nodig 

heeft? 

Of iemand die misschien best vrijwilliger 

bij onze hulpdienst wil worden? 

Laat hem of haar deze folder lezen en  

contact opnemen met ons! 

Ook u kunt iets voor de hulpdienst 

betekenen! 

 

Aanmelden? Meer weten? 
 

Voor uw aanmelding als vrijwilliger of voor 

extra informatie: neem contact  op met de 

Hulpdienst Diakonie of bezorg bijgevoegd 

formulier bij: 

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 

Attentie! 

Maatjesproject!! 

 

In Veghel wonen tientallen lichamelijk 

gehandicapte mensen zelfstandig of onder 

begeleiding. Zij lopen het risico tengevolge 

van hun handicap geïsoleerd te raken. 

Daarom zoeken we jongeren, die met deze 

mensen contact willen zoeken en optrekken. 
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