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Geachte diaken,  
 
Graag willen wij u middels dit schrijven informeren over een aantal ontwikkelingen rondom 
gastopvang. Aanleiding hiervoor is de inventarisatie naar pleegzorg onder kerkenraden van de 
Hersteld Hervormde Kerk. In mei 2015 is middels een enquête onder de kerkenraden 
geïnventariseerd hoeveel pleeggezinnen er binnen de Hersteld Hervormde Kerk zijn. Hieruit is een 
overzicht gemaakt van pleeggezinnen binnen onze gemeenten. Ook is er gepeild of er behoefte is 
aan het starten van gastopvang. Vanuit de diaconieën werd het advies gegeven om waar mogelijk 
samen te werken met bestaande organisaties.  
 
Wat is gastopvang?  
Gastopvang is bedoeld voor kinderen en jongeren voor wie het nodig is om een periode uit de eigen 
omgeving te zijn om tot rust te komen of waar vanwege problematiek in de thuissituatie verblijf 
elders nodig is. Het gaat hierbij om een time-out waarbij een kind of jongere voor een periode van 
maximaal 3 maanden bij een ander gezin verblijft. Bij gastopvang is het de bedoeling dat een kind of 
jongere na de gastopvangperiode weer teruggaat naar huis. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen er 
andere vormen van zorg, zoals pleegzorg, ingezet worden. 
 
Oriëntatie samenwerking De Vluchtheuvel   
Naastenliefde en herbergzaamheid zijn een Bijbelse opgave (Hebr. 13:2a). Tegelijkertijd is het 
gevoelen dat het wenselijk is om tijdelijke gastopvang van een kind of jongere te laten begeleiden 
om zo ook problemen in een gezin of kerkelijke gemeente te voorkomen. Momenteel is de generale 
diaconale commissie daarom in gesprek met stichting De Vluchtheuvel hierover. De Vluchtheuvel 
coördineert momenteel al gastopvang voor gezinnen binnen de gereformeerde gemeenten. Ook 
hebben zij goede contacten met SGJ; in onderling overleg is overeengekomen dat de SGJ zich op 
pleegzorg blijft richten en De Vluchtheuvel zich voor gastopvang inzet. Daarnaast hanteert De 
Vluchtheuvel als professionele organisatie een aantal gedragscodes.  
 
Werkwijze  
Wanneer de samenwerking met De Vluchtheuvel daadwerkelijk gerealiseerd wordt, zal De 
Vluchtheuvel met gezinnen die gastgezin willen worden vooraf contact hebben en hen begeleiden als 
er daadwerkelijk een plaatsing komt. Gezinnen die gastgezin willen worden kunnen zich melden bij 
het kerkelijk bureau, waarna wij de gegevens delen met De Vluchtheuvel. 
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Kosten  
De generale diaconale commissie is voornemens om een aantal (opstart)kosten voor haar rekening 
te nemen. Denk hierbij aan de kosten voor het opbouwen van een gastgezinnenbestand, het 
aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), het geven van bekendheid aan gastopvang et 
cetera. Van het gezin waaruit het kind of de jongere komt, wordt verwacht dat zij een vergoeding 
van +/- 10 euro per dag betalen aan het gastgezin.  
 
Daarnaast zijn aan de begeleiding van De Vluchtheuvel (wanneer er daadwerkelijk een plaatsing 
geregeld wordt) kosten verbonden. In beginsel behoren deze kosten voor rekening van het gezin te 
komen. Omdat deze begeleidingskosten, naast het bovengenoemde vaste bedrag per dag, voor een 
gezin hoog kunnen zijn, willen wij u als diaconie vragen om, indien de situatie zich voordoet, deze 
kosten gedeeltelijk of geheel voor uw rekening te nemen. Voorkomen moet worden dat hoge kosten 
tot onverantwoorde zorgmijding leiden.  
 
Planning  
Momenteel vindt er een aantal voorbereidende werkzaamheden plaats. Het voornemen is om begin 
D.V. 2017 daadwerkelijk van start te gaan met gastopvang. We hopen u te zijner tijd hier verder over 
te informeren. 
 
Betrokkenheid diaconie bij gastopvang 
De generale diaconale commissie hecht belang aan betrokkenheid van de plaatselijke diaconie bij 
gastopvang. Een suggestie die wij daarom doen is om als diaconie een contactpersoon aan te wijzen 
voor gastopvang (bij voorkeur een diaken, maar het mag ook een lid uit de gemeente zijn). Graag 
worden wij ook door u geïnformeerd wie dit is (e-mail: diaconaat@hersteldhervormdekerk.nl). Te 
zijner tijd zullen wij aan u doorgeven welke gezinnen uit de gemeente zich als gastgezin hebben 
gemeld.  
 
Middels deze brief hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben over de stand van zaken met 
betrekking tot gastopvang. Uw reacties en gedachten naar aanleiding van bovenstaande vernemen 
wij graag en nemen wij mee. Wij verzoeken u vriendelijk om deze brief ook als kerkenraad te 
bespreken. Te zijner tijd hopen we u verder te informeren over de ontwikkelingen.  
 
 
Ten slotte wensen wij u Gods zegen toe in uw werkzaamheden. 
 
Namens de generale diaconale commissie 
van de Hersteld Hervormde Kerk,  
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 
diaken E.T. Draaijer  
secretaris 
 


