Stichting Vrienden van Cedrah

Ja, ik wil de stichting Vrienden van Cedrah
als vriend ondersteunen en meld mij aan als
donateur.
Ik machtig de stichting Vrienden van Cedrah om per
maand

kwartaal

halfjaar

een bedrag af te schrijven van

jaar *

€

van IBAN
ten name van

Persoonlijke gegevens
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Telefoon
Handtekening

Vriend worden?

Ik voel mij verbonden met
d’Amandelhof, Capelle a/d IJssel

Marnixflat, Goes

Oorden Staete, Rotterdam

Nebo, Zwijndrecht

Beth San, Moerkapelle

Rehoboth, Goes

Eben-Haëzer, Middelburg

Rehoboth, Rotterdam

Hebron, Nieuwerkerk

Uitzicht,Vlaardingen

versie 2.2. / februari 2019

* Mocht ik het niet eens zijn met de
incasso, dan heb ik de bevoegdheid
om het bedrag binnen 56 dagen
na afschrijving zonder opgaaf van
reden bij mijn bank of giro terug te
vorderen.

Lever dit aanmeldingsformulier in
tijdens een verkoping of stuur deze
in een voldoende gefrankeerde
envelop naar:
Vrienden van Cedrah
Dalenoord 71, 3079 ZA Rotterdam
iban NL11INGB0009194549
vriendenvancedrah.nl

Uw steentje bijdragen aan
identiteitsgebonden zorg

Over Cedrah

‘De stichting Vrienden
van Cedrah richt zich
op projecten die niet
worden gefinancierd
door de overheid.’

Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan ouderen die bewust
kiezen voor een organisatie met een reformatorisch identiteitsprofiel. Om inzichtelijk te maken waar we voor staan, hebben
we vijf kernwaarden 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.

De gangen van de afdeling Kleinschalig Wonen in Nebo zijn, mede dankzij een bijdrage van de
Stichting Vrienden, door middel van camouflagestickers veranderd in prachtige buitenruimtes.

Vrienden zijn belangrijk. Ze geven steun als het moeilijk

Daarnaast ondersteunen we als vrienden identiteits-gebonden
activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de dagopening en -sluiting
en de weeksluitingen. In de kosten van de pastorale zorg wordt
een belangrijke bijdrage geleverd. Maar ook een aansluiting op
de kamer om kerkdiensten te kunnen beluisteren is belangrijk.
Deze zaken worden niet door de overheid betaald. Daarom
draagt onze stichting financieel bij, om dit ook in de toekomst
mogelijk te blijven maken.

is en leven mee als het goed gaat. Cedrah heeft ook
vrienden nodig. Daarom is de stichting Vrienden van
Cedrah in het leven geroepen. Deze stichting ontvangt
steun van vrienden die op afstand hun steentje bijdragen
aan het verlenen van goede identiteitsgebonden zorg.
Over Vrienden van Cedrah
De zorg staat onder druk. We moeten steeds meer ondersteuning leveren met minder geld. Onze stichting levert een bijdrage voor zaken die niet uit het reguliere budget te betalen zijn.
Zo zorgen we ervoor dat oudere zorgvragers zo lang als mogelijk is in een huis van Cedrah kunnen blijven wonen. Daarvoor
wordt vaak ook gebruikgemaakt van bijzondere voorzieningen.
De extra kosten die hiermee gepaard gaan nemen we dan met
liefde voor onze rekening.
Daarbij horen ook bijzon‘De extra kosten nemen we
dere voorzieningen zoals
tilliften en bedden die in
liefde voor onze rekening.’
hoogte verstelbaar zijn.

Vriend worden?

met

Ziet u ook de meerwaarde van identiteitsgebonden zorg? Helpt
u onze ouderen? We hopen dat u ook Cedrah wilt steunen als
vriend. De stichting Vrienden van Cedrah ontvangt naast kerkelijke bijdragen ook giften, donaties, legaten en schenkingen van
particulieren.
Wilt u structureel meehelpen? Vul dan de antwoordkaart in op
de achterzijde van deze folder. U kunt ook een eenmalige gift
overmaken naar bankrekeningnummer NL11INGB0009194549
ten name van Vrienden van Cedrah.
Namens Cedrah alvast hartelijk dank voor uw steun!

