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Geachte broeders, 
 
Op het landelijke collecterooster staat voor zondag 19 maart 2017 aanstaande een collecte gepland 
voor psychosociale hulpverlening. Graag brengen wij deze problematiek onder uw aandacht. 
 
Psychosociale nood neemt in onze samenleving, maar ook binnen de kerk, toe. Denk hierbij aan 
huwelijks- en gezinsproblemen, echtscheiding, psychisch lijden, eenzaamheid en rouwverwerking. De 
generale diaconale commissie werkt samen met stichting De Vluchtheuvel. Gemeenteleden kunnen bij 
De Vluchtheuvel terecht voor psychosociale hulpverlening op christelijke grondslag. De missie van De 
Vluchtheuvel is het bieden van christelijke, professionele, psychosociale hulp bij levensvragen voor alle 
leeftijden en gezinssituaties, zie ook Galaten 6: 10. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de 
website www.stichtingdevluchtheuvel.nl. Omdat de generale diaconale commissie een overeenkomst 
heeft gesloten met De Vluchtheuvel, komen gemeenteleden in aanmerking voor een gereduceerd 
gesprekstarief. Voor deze regeling is gekozen om de drempel naar hulpverlening voor gemeenteleden 
niet te hoog te maken.  
 
Uitleg regeling 
De regeling wordt bekostigd uit het fonds dat de generale diaconale commissie daarvoor beheert. De 
jaarlijkse bijdrage van de generale diaconale commissie aan De Vluchtheuvel bedraagt in 2017 
ca. € 80.000. Via deze collecten wordt geprobeerd het fonds op peil te houden. We willen er terloops 
op wijzen, dat het beter is extra giften voor De Vluchtheuvel naar de rekening van de generale 
diaconale commissie over te maken, in plaats van rechtstreeks naar de stichting. Op deze manier 
kunnen de kosten van de psychosociale hulpverlening voor onze gemeenteleden gezamenlijk 
gedragen worden. We vragen u ook als diaconie om het werk van Stichting de Vluchtheuvel bij uw 
gemeenteleden onder de aandacht te brengen. De eigen bijdrage bedraagt met ingang van D.V. 1 
januari 2017 € 65 per gesprek.  
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De opbrengt van de collecte kunt u overmaken naar de rekening van de generale diaconale commissie:  
IBAN/rekeningnummer NL87 RABO 0342 0703 47 t.n.v. generale diaconale commissie, onder 
vermelding van ‘psychosociale hulpverlening’. 
 
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u Gods zegen toe.  
 
Met broederlijke groet, 
 
Namens de generale diaconale commissie  
van de Hersteld Hervormde Kerk 
 
 

 
 
diaken E.T. Draaijer, secretaris 
 
Bijlage 1. Voorbeeld kerkbodebericht  


