
Is hulp bij u gewenst? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
De gezamenlijke kerken hopen met dit initiatief de moeilijke tijd waar we samen doorheen 
moeten te verlichten. “Let een beetje op elkaar” sprak één van de ministers. Als u weet of ziet 
dat iemand best een steuntje kan gebruiken, laat het ons weten op één van bovengenoemde 
telefoonnummers. 

Namens de gezamenlijke kerken 

U kunt contact op nemen met: 

Jenny Nap Tel: 402209 

Hennie Korver Tel: 401516 

Marjan Okkerman Tel: 401854 

Fien van Beek Tel: 06 28366846 

Coby de Kort Tel: 401460 

Joke Koster Tel: 401852 

 

Beste Dorpsgenoten, 

We maken met elkaar ongekende tijden door. In de strijd tegen het 
coronavirus zijn vergaande maatregelen genomen en wordt van ieder 
van ons veel gevraagd. De senioren van ons dorp en ander 
hulpbehoevenden kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. 

Dagelijks ontstaan er nieuwe mooie initiatieven voor ondersteuning en 
hulp aan elkaar. Op de website www.woerdenvoorelkaar.nl zijn ze 
overzichtelijk op rij gezet. Gezamenlijk willen ook de drie Kamerikse 
kerkgemeenschappen, gedreven door de Bijbelse boodschap van 
‘naastenliefde’ hulp dichter bij brengen. 

Binnen de kerken is men er al mee gestart, maar we hebben meer ‘naasten’. Daarom willen 
de kerken die hulp voor geheel Kamerik beschikbaar stellen. Bovendien is contact opnemen 
met dorpsgenoten misschien gemakkelijker dan dat u een regionale of landelijke hulplijn 
inschakelt. 

Bij wie en op welk gebied kunt u hulp vragen? 

Onze supermarkt PLUS Romijn is al een mooi initiatief gestart. 
De mensen die volstrekt geen beroep kunnen doen op 
anderen om hen te helpen, kunnen de boodschappen gratis 
laten bezorgen. Wanneer u over e-mail beschikt, ziet de PLUS 
graag uw boodschappenlijst in hun digitale brievenbus vallen. 
Het adres is: romijn@plus.nl  Een andere mogelijkheid is dat u 
uw boodschappenlijstje doorbelt naar 401516 of naar 402209.  

Bewoners in de seniorencomplexen in Kamerik kunnen hun boodschappenlijstje ook 
deponeren in de groene doos die daarvoor speciaal bij hen in de gebouwen is geplaatst. 
PLUS-Romijn bezorgt driemaal in de week. Vermeldt u ook a.u.b. uw telefoonnummer! 
Romijn brengt een mobiel pinapparaat mee. U kunt dus met ‘pin’ betalen. 

De kerkgenootschappen kunnen zich voorstellen dat nu al, maar vooral in de aankomende 
weken/maanden het gevoel van eenzaamheid sterk toeneemt. Onze koning sprak niet voor 
niets over het eenzaamheidsvirus. Bij elkaar op bezoek gaan wordt afgeraden, dus dat doen 
we niet. Maar via de telefoon kunnen we gemakkelijk met elkaar in contact komen. Laat ons 
weten als u een belletje op prijs stelt en we geven er graag gehoor aan. 

Of treft u onverwacht een huishoudelijk probleempje; u zit bijvoorbeeld zonder elektriciteit of 
uw mobiele telefoon werkt ineens niet meer, neem dan contact met ons op en wij kijken hoe 
we uw probleem kunnen oplossen. Uiteraard met inachtneming van de RIVM richtlijnen. Het 
kan ook iets anders zijn. Onze belangrijkste boodschap is; ‘belt u ons’, dan komen wij in actie. 

 



Diaconie en Pastoraat van de 
kerken 


