
Pastorale zorg
In een vertrouwde reformatorische 
leefgemeenschap voor ouderen
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Het is voor de bewoner (en diens familie) een 
ingrijpende gebeurtenis om te komen wonen in 
één van onze woonzorgcentra. Het brengt aller-
lei  veranderingen met zich mee. Veelal wordt 
de keuze voor een locatie van Cedrah ingegeven 
vanwege dezelfde vertrouwde identiteit die men 
‘van huis uit’ gewend is.

In het leven van alledag is ons handelen – voor zover dat in 

ons vermogen ligt – afgestemd op de normen en waarden van-

uit Gods Woord. Cedrah wil vanuit haar missie en visie daar-

naast ook concreet invulling geven aan de identiteit van de 

reformatorische leefgemeenschap. Onze medewerkers doen 

dit bijvoorbeeld door het voeren van levensbeschouwelijke 

gesprekken, het samen bidden of het lezen uit de Bijbel.

De pastorale begeleiding van een bewoner blijft in de  eerste 

plaats de taak van de kerkelijke gemeente waar hij of zij lid 

van is. Het is van belang dat de bewoner of de familie de ker-

kenraad informeert over zorgen, ziekte, ziekenhuis opname of 

anderszins veranderende omstandigheden. Daarnaast biedt 

Cedrah pastorale zorg in diverse vormen.

Onder pastorale zorg 
 verstaan we het 
 geheel van activiteiten 
waarbij Gods Woord 
centraal staat.
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Toerusting voor medewerkers en vrijwilligers
Omdat onze medewerkers en vrijwilligers een belangrijke rol  vervullen in 

de reformatorische leefgemeenschap, worden zij met regelmaat geïnfor-

meerd en toegerust. Denk hierbij aan:

› Jaarlijkse identiteitsbijeenkomst rond een specifiek thema

› Incidentele gesprekken bij werkgerelateerde geloofsvragen

› E-learning over onderwerpen met raakvlakken ten aanzien van identiteit

› Scholing van studenten om als aankomende medewerkers op een profes-

sionele wijze om te gaan met levensvragen van de bewoners

Toerusting buiten Cedrah
Ook buiten de muren van Cedrah bieden wij toerusting. Enkele voorbeelden 

daarvan:

Jaarlijkse ambtsdragerbijeenkomst

Cedrah organiseert regelmatig op diverse locaties ambtsdragerbijeenkom-

sten rond een specifiek thema, zoals ‘eenzaamheid’, ‘pastoraat rondom het 

levenseinde’ of ‘actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg’. Op die ma-

nier willen wij onze kennis van en ervaring met pastoraat onder ouderen 

delen.

Handreiking ‘Zó wil ik het. Handreiking voor het regelen van mijn begrafenis’

Cedrah heeft een handreiking ontwikkeld, die gebruikt kan  worden voor 

het kenbaar maken van de wensen rondom het sterven en de begrafenis. 

Deze is te verkrijgen op elke locatie of te bestellen via het hoofdkantoor 

van Cedrah in Barendrecht. Ook in de periodieken van Cedrah, waaronder 

Etcedrah, krijgt de identiteit en de doordenking daarvan een prominente 

plaats.

Vormen van pastorale zorg
Onder pastorale zorg verstaan we het geheel van activiteiten 

waarbij Gods Woord centraal staat. Veel van deze activiteiten 

worden (mede) verzorgd door de pastoraal werker van Cedrah. 

De pastorale zorg voor bewoners is voor Cedrah heel belangrijk. 

Daarnaast is er aandacht voor toerusting voor medewerkers en 

vrijwilligers.

Pastorale zorg voor bewoners
Bij pastorale zorg voor bewoners kunt u denken aan:

› Bijbellezen en gebed op verschillende momenten van de dag

› Zangmomenten

› Meditaties en preken via de intercom (zowel op zondag als 

doordeweeks)

› Weeksluitingen

› Bijbeluren specifiek voor Kleinschalige Woongroepen

› Centrale Bijbeluren

› Themamiddagen rond Bijbelse thema’s

› Bijeenkomsten rond de heilsfeiten en jaarwisseling

› Incidentele gesprekken bij zorgen en geloofsvragen

› Meeleven bij verjaardagen en jubilea

› Herdenkingsbijeenkomsten met familieleden van overleden 

bewoners

De alledaagse activiteiten 
doen wij in overeenstemming 
met de normen en waarden 
uit de Bijbel.
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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.

Huurappartementen

Koopappartementen

Verzorging/verpleging

Kleinschalig Wonen

Kortdurend verblijf

 
 

 
Seniorenrestaurant

Maaltijdservice
& catering

Welzijnsactiviteiten

Hulp op afroep

Wat bieden we aan?

Persoonlijke begeleiding 

Dagbesteding

Palliatieve terminale zorg

Thuiszorg

Huishoudelijke hulp

 

  

 

Eben-Haëzer
Middelburg

Uitzicht
Vlaardingen

Beth-San
Moerkapelle

Amandelhof
Capelle aan den IJssel

Centraal Bureau
Barendrecht

Rehoboth
Rotterdam

Hebron
Nieuwerkerk

Nebo
Zwijndrecht

Oorden Staete
Rotterdam

Rehoboth
Goes

Marnixflat
Goes

 

Zeeland

Woonzorgcentrum
Eben-Haëzer
Briandlaan 2
4334 GP Middelburg
t 088 - 587 00 20
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
Amandelhof
Fluiterlaan 36
2903 RL Capelle a/d IJssel
t 088 - 587 00 10
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 088 - 587 00 60
e uitzicht@cedrah.nl

Serviceflat Oorden Staete
Nudenoord 38
3079 ZH Rotterdam
t 088 - 587 00 55
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

 

 

 

     

     



Meer informatie
Wij hopen u met deze folder voldoende te 

hebben geïnformeerd over de invulling die 

Cedrah geeft aan pastorale zorg. Mocht u nog 

vragen hebben, dan kun u contact opnemen 

met een van onze pastoraal werkers.

Beth-San en Uitzicht
Dhr. L.J. van den Berge

l.vandenberge@cedrah.nl

Amandelhof en Nebo
Dhr. H.M. Lobbezoo

h.m.lobbezoo@cedrah.nl

Eben-Haëzer, Rehoboth en Hebron
Dhr. S.D. van Koeveringe

s.vankoeveringe@cedrah.nl

U kunt hen ook bereiken middels het 

 telefoonnummer van de locatie.

Cedrah 

1e Barendrechtseweg 40

2992 XC Barendrecht 

 

t 088 - 587 00 50 

e info@cedrah.nl 

www.cedrah.nl


