
Diensten
Uw wensen en behoeften
staan centraal

Nebo



Welkom in ons seniorenrestaurant!
Van maandag tot en met vrijdag bent u van harte wel-
kom in ons seniorenrestaurant! Tussen 12.15 - 13.30 
uur kunt u voor slechts € 7,50 genieten van een heerlijk 
driegangenmenu en in contact komen met anderen. Via 
het servicepunt van Nebo kunt u tot uiterlijk 10.00 uur op 
de dag zelf reserveren. Voor grotere groepen (vanaf ca. 8 
personen) graag eerder reserveren.



Diensten

Nebo is onderdeel van Cedrah en biedt wonen, zorg en 

diensten in en vanuit het woonzorgcentrum in Zwijn-

drecht. Woont u nog gewoon thuis, maar kunt u wel wat 

hulp in de huishouding of bij uw persoonlijke verzorging 

gebruiken? Of lijkt het u fijn om met regelmaat samen 

met anderen de maaltijd te gebruiken? In deze folder 

leest u meer over de diensten die wij u vanuit Nebo 

kunnen bieden.

Huishoudelijke hulp
Heeft u hulp nodig bij het huishouden? U kunt hierbij denken aan 
de volgende taken:
 › Boodschappen doen
 › Stofzuigen
 › Strijken
 › Schoonmaken
 › Was- en strijkservice
 › Verstelwerk

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met klantadviseur 
Petra Vonk via p.vonk@cedrah.nl of 078 - 61 24 288.

Dagbesteding 
Heeft u behoefte aan begeleiding bij de dagstructuur of bent u op 
zoek naar gezelligheid en contact in een herkenbare sfeer? Welkom 
in Nebo! 

Voor deze zorg is een indicatie nodig die aangevraagd kan worden 
via de WMO. Het is ook mogelijk om op particuliere basis gebruik te 
maken van deze zorg. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met klantadviseur 
Petra Vonk via p.vonk@cedrah.nl of 078 - 61 24 288.



Catering
Heeft u iets te vieren? Vanuit ons seniorenrestaurant kunnen wij u 
de volgende catering bieden:
 › Warm en koud buffet in Nebo of bij u thuis
 › Diner op maat
 › Receptie in Nebo

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het service-
punt, via 078 - 61 24 288 of servicepunt.nebo@cedrah.nl 

Thuiszorg
Het thuiszorgteam van Nebo staat klaar om u te helpen bij:
 › Persoonlijke verzorging
 › Verpleging
 › Begeleiding bij dagstructuur

Voor deze zorg is een indicatie nodig die door onze wijkverpleeg-
kundige wordt aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ). U kunt de zorg ook zelf inkopen; dit houdt in dat u de kosten 
voor de geleverde zorg zelf betaalt. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met klantadviseur Petra Vonk via p.vonk@cedrah.
nl of 078 - 61 24 288.

Cedrah
Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan ouderen die bewust kie-
zen voor een organisatie met een reformatorisch identiteitsprofiel. 
Om inzichtelijk 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 transparante 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.



Met thuiszorg van Nebo bent u 
verzekerd van de beste zorg in 
uw vertrouwde omgeving.



Cedrah locaties
Waar 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 0113-224500 
e g.c.kaman@cedrah.nl

      

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

        
   

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

cedrah.nl

  

Algemeen

Hoofdkantoor
Barbizonlaan 1
2908 MA Capelle a/d IJssel
t 010 - 2075858
e info@cedrah.nl

Zorg Informatie Punt 
t 0118 67 66 78 
e zip-info@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

       
    

Serviceflat Avondrust
Nudenoord 38
3079 ZH Rotterdam
t 010 – 482 90 28
e avondrust@cedrah.nl
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Legenda

  Huurappartementen

  Koopappartementen

  Verzorging/verpleging 

 Kleinschalig wonen

  Kortdurend verblijf

  Pers. begeleiding

  Dagbesteding

  Palliatieve  

  terminale zorg

  Thuiszorg

   Huishoudelijke hulp

  Seniorenrestaurant

  Maaltijdservice  

  & catering

  Welzijnsactiviteiten

  Hulp op afroep



Woonzorgcentrum Nebo
Hoofdland 1
3332 RD Zwijndrecht

t 078 - 612 42 88
e nebo@cedrah.nl
www.cedrah.nl

Meer informatie?
Wij hopen u met deze folder voldoende te hebben geïnformeerd
over de diensten die we leveren in en vanuit Nebo. Mocht u nog 
vragen hebben, dan kun u contact opnemen via onderstaande 
gegevens.


