
Vrijwilligerswerk
bij Cedrah
Werken met een glimlach
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Vrijwilligerswerk is
nuttig en dankbaar werk
en geeft veel voldoening.



Vrijwilligerswerk  |  3

Maakt u mensen graag blij en vindt 
u het belangrijk om maatschappelijk 
betrokken te zijn? Bent u een geboren 
organisator, of juist heel goed in het 
verzorgen of begeleiden van mensen?  
Wij nodigen u van harte uit om vrij
williger te worden in één van de 
 woonzorgcentra van Cedrah!

De cliënten van Cedrah worden met liefde 

en aandacht omringd. De sfeer is huiselijk en 

familie en bekenden zijn van harte welkom. 

Samen met de medewerkers geven de vrijwilli-

gers ondersteuning in het dagelijks leven van de 

cliënt. Een praatje, een kopje koffie, een glim-

lach… Aandacht en liefde zijn net zo belangrijk 

als de zorg zelf. De inzet van vrijwilligers is voor 

Cedrah onmisbaar.

Omdat Cedrah zorg en diensten verleent vanuit 

een reformatorische levensovertuiging, ver-

wachten wij van de vrijwilligers dat zij betrok-

ken lid zijn van een kerkelijke gemeente op re-

formatorische grondslag. Vrijwilligers dienen de 

grondslag en het identiteitsprofiel van Cedrah te 

onderschrijven.

Vrijwilligerswerk
bij Cedrah
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Monica Wiersma – van Hengel (38) is ruim een jaar vrijwil
liger in d’Amandelhof. Ze helpt in het winkeltje en schenkt 
daarnaast samen met een andere vrijwilliger koffie op de 
afdelingen.

Ze heeft zich aangemeld als vrijwilliger na een oproepje in de kerkbode. 

Ze geniet erg van het vrijwilligerswerk. ‘Het koffieschenken doe ik samen 

met een andere vrijwilliger en we hebben het gezellig met elkaar.’

Ze vindt het leuk dat ze de bewoners steeds beter leert kennen en een 

band met hen opbouwt. De contacten zijn waardevol. ‘Dit is echt de 

meerwaarde van het vrijwilligerswerk.’

Vanaf het begin ervaart Monica dat ze er als vrijwilliger bijhoort in het 

team. Ze wordt betrokken bij leuke uitjes van personeel en vrijwilligers, 

krijgt uitnodigingen voor scholing en andere interessante avonden. ‘Ik 

kijk altijd uit naar de momenten dat ik in d’Amandelhof ben en krijg er 

energie van’, aldus een enthousiaste Monica.
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Wat kunt u doen? 
 

Zowel jongeren als ouderen zijn van harte welkom om vrijwilliger bij Cedrah 

te worden. Het is nuttig en dankbaar werk en geeft veel voldoening. De coör-

dinator informele zorg bekijkt samen met u op welke wijze uw kwaliteiten en 

mogelijkheden bij Cedrah het beste ingezet kunnen worden.  

 

Werken als vrijwilliger in de zorg is leuk, afwisselend en leerzaam; bovendien 

krijgt u er ontzettend veel waardering voor terug! De werkzaamheden zijn 

heel divers. U kunt denken aan koffie schenken, ondersteunen bij activiteiten 

op de woongroep of heerlijk buiten wandelen met een cliënt.  

 

Het ophalen van oud papier of het bieden van administratieve ondersteuning 

behoort ook tot de mogelijkheden. Uiteraard zijn er nog veel meer werkzaam-

heden waarbij we de hulp en inzet van vrijwilligers kunnen gebruiken!  

 

Overlegt u gerust met de coördinator informele zorg wat uw wensen zijn en 

wanneer u beschikbaar bent.

Monica Wiersma

‘Ik kijk altijd uit naar 
de momenten dat ik in 
d’Amandelhof ben en ik 
krijg er energie van.’
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Hier vindt u ons
Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan op diverse locaties in

Zuid-Holland en Zeeland. In het overzicht ziet u waar onze locaties

zich bevinden en welke woonvormen, zorgtaken en diensten wij op

de betreffende locatie kunnen bieden.

Zeeland

Woonzorgcentrum
Eben-Haëzer
Briandlaan 2
4334 GP Middelburg
t 0118 - 67 66 00
e ebenhaëzer@cedrah.nl

      
     

Woonzorgcentrum 
Rehoboth
Bergweg 1
4461 LX Goes
t 0113 - 22 45 00
e rehobothgoes@cedrah.nl

      
     

Kleinschalig wonen Hebron
Kerkring 3-7
4306 CJ Nieuwerkerk
t 0111 - 46 01 20
e hebron@cedrah.nl

Seniorencomplex 
Marnixflat
Charlotte de Bourbonweg
4461 WX Goes
t 0113 - 22 45 00
e wonen@cedrah.nl

     

Zuid-Holland

Woonzorgcentrum
d’Amandelhof
Fluiterlaan 52
2903 RL Capelle a/d IJssel
t 010 - 450 91 22
e amandelhof@cedrah.nl

      
     

Woonzorgcentrum Beth-San
Wilde Veenen 1
2751 EE Moerkapelle
t 079 - 593 18 40
e beth-san@cedrah.nl

      
     

Woonzorgcentrum Nebo
Hoofdland 1
3332 RD Zwijndrecht
t 078 - 612 42 88
e nebo@cedrah.nl

       

     

Woonzorgcentrum Uitzicht
Churchillsingel 483
3137 XB Vlaardingen
t 010 - 474 17 55
e uitzicht@cedrah.nl

      
     

Seniorencomplex  
Oorden Staete
Nudenoord 38
3079 ZH Rotterdam
t 010 - 207 58 58
e info@oordenstaete.nl

  

Serviceflat Rehoboth
Michelangelostraat 98
3066 NM Rotterdam
t 010 - 420 98 06
e  rehobothrotterdam@ 

cedrah.nl

  

Algemeen

Hoofdkantoor
1e Barendrechtseweg 40
2992 XC Barendrecht
t 088 - 587 00 50
e info@cedrah.nl
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EbenHaëzer
Middelburg

Uitzicht
Vlaardingen

BethSan
Moerkapelle

d’Amandelhof
Capelle aan den IJssel

Centraal Bureau
Barendrecht

Rehoboth
Rotterdam

Hebron
Nieuwerkerk

Nebo
Zwijndrecht

Oorden Staete
Rotterdam

Rehoboth
Goes

Marnixflat
Goes

 

Huurappartementen

Koopappartementen

Verzorging/verpleging

Kleinschalig Wonen

Kortdurend verblijf

 
 

 
Maaltijdservice

& catering

Welzijnsactiviteiten

Hulp op afroep

Wat bieden we aan?

Persoonlijke begeleiding 

Dagbesteding

Thuiszorg

Huishoudelijke hulp

Seniorenrestaurant

 

  

 



Cedrah
Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan ouderen die bewust kiezen 

voor een organisatie met een reformatorisch identiteitsprofiel. Om in-

zichtelijk te maken waar we voor staan, hebben we vijf kern-waarden 

geformuleerd. Zingeving staat bovenaan. De Bijbel is de inspiratiebron 

voor ons handelen en ons richtsnoer bij de keuzes die we maken. 

Dit is zichtbaar in onze cultuur en de activiteiten en komt tot uiting 

in een respect- en liefdevolle omgang met onze naaste. Vanuit onze 

klantgerichtheid beschouwen we ieder mens als uniek en waardevol 

en leveren we zorg op maat. We streven naar openheid en transpa-

rante communicatie in alle lagen van de organisatie. We zijn ook 

betrouwbaar; we maken reële afspraken en komen deze na.

Cedrah gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Zeeland en Zuid-Holland 

en de Christelijke Gereformeerde Kerken in Rotterdam en omgeving. 

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Kom dan eens vrijblijvend

langs voor een gesprek met de coördinator informele zorg op de loca-

tie van uw keuze. U bent van harte welkom! Voor de actuele vrijwilli-

gersvacatures kunt u kijken op onze website werkenbijcedrah.nl.

Cedrah 

1e Barendrechtseweg 40

2992 XC Barendrecht 

 

t 088 - 587 00 50 

e info@cedrah.nl 

www.cedrah.nl

20
20

06

 


