Vanuit de Diaconie
Onze protestantse gemeente Sittard-Grevenbicht en de protestantse gemeente GeleenBeek-Urmond, gaat samen met de meeste katholieke parochies in de gemeente SittardGeleen en de evangelische gemeente Geleen een samenwerkingsverband aan met de
Stichting HiP (=Hulp in de Praktijk).
Deze samenwerking mag gerust bijzonder genoemd worden.
Het is de bedoeling om in januari 2013 definitief te gaan starten.
Wij geven u alvast wat informatie, zodat u weet wat de stichting HiP doet en waar u zich als
vrijwilliger kunt aanmelden.

“Ik heb niemand
die mij kan helpen!”
Deze opmerking horen dominees, pastores en kerkelijke vrijwilligers dikwijls in contact met
mensen in de kerken en parochies.
Iedereen kan iets voor een ander betekenen. Een maaltijd koken voor een zieke in de buurt.
Helpen de boekhouding op orde te brengen of een klusje doen in huis. Al was het alleen
maar belangstelling tonen of een eenzame oudere bezoeken. Ieders vaardigheden en
talenten kunnen worden ingezet. Ook de uwe! Zo kunnen we het geloof handen en voeten
geven. Zo kunnen we een lichtpunt zijn in de wereld, ook in de wijk en buurt waar ú woont.
Steeds meer mensen hebben hulp nodig. Steeds minder mensen krijgen daadwerkelijk de
hulp die ze nodig hebben. Ook al weten we dat er heel veel gebeurt, toch vallen nog altijd
mensen tussen de wal en het schip. De gezamenlijke kerken in Sittard-Geleen (katholieke
parochies, protestantse gemeenten en evangelische gemeenten) hebben daarom zich
aangemeld als partner bij Streekzorg. In samenwerking met de stichting HiP (Hulp in de
Praktijk) willen wij mensen die in de kou staan te hulp komen.
Via de kerken en HiP worden hulpvaardige vrijwilligers in contact gebracht met
hulpbehoevende buurtgenoten. Wilt u uw talenten en vaardigheden in zetten? Meldt u dan
aan als hulpbieder. Dat kan via de website www.stichtinghip.nl. of bij uw kerk. De
aanmeldingsformulieren en folders over HiP liggen op de tafel in de hal van de
Johanneskerk.
Met iedereen die zich voor dit project aanmeldt, wordt een startbijeenkomst georganiseerd.
We zullen dan tekst en uitleg geven over de werkwijze van HiP. Hoe hulpvragers zich straks
kunnen aanmelden en hoe hulpbieders eventueel ondersteund kunnen worden met vorming.

Er zijn mensen bij u in de wijk of in de buurt die op uw hulp zitten te
wachten!
Namens de diaconie, Riet Coolsma (contactpersoon HiP).

