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DIACONALE HULPDIENST
Dienen – Delen – Doen

Opstart telefooncirkel
Zoals het er u naar uiziet zal het gemis van de kerkdiensten en het onderlinge contact door
de coronamaatregelen nog wel even duren. De mensen die extra kwetsbaar zijn voor het
coronavirus ervaren dit gemis misschien nog meer dan anderen.
Om mensen uit de kerkelijke gemeente met elkaar in verbinding te houden willen we
belcirkels op te zetten.
Wat is een telefooncirkel?
Een telefooncirkel is een groep van 5 mensen die elkaar één keer of meerdere per week opbelt. De cirkel wordt
geopend door een begeleider, die belt de 1e deelnemer op de lijst en samen maken ze even een praatje. Nummer
twee van de lijst belt de volgende enzovoort. De laatste deelnemer op de lijst neemt contact op met degene die de
cirkel begonnen is en daarmee is de cirkel rond. Als de cirkel ergens stagneert - doordat iemand de telefoon niet
heeft beantwoord - wordt er actie ondernomen door de begeleider.
Er kunnen dus verschillende cirkels gestart worden.
Voor wie is een telefooncirkel?
Voor mensen die het fijn vinden om elke week of meerdere keren per week even gebeld worden.
Zeker als u wat meer aan huis gebonden bent door bijvoorbeeld ziekte of ouderdom, is het prettig om te weten
dat u op bepaalde dagen gebeld wordt door een ander gemeente lid.
Het voordeel van een telefooncirkel is dat er onderling contact is. Iedere beller levert een belangrijke bijdrage
aan het contact voor de ander en zichzelf. Hoe mooi kan het zijn.
Wat kunt u doen als u mee wilt doen?
U kunt zich opgeven bij Annelies den Butter (06-40994379) of Rinate de Pagter (0180-611474,
dhd@immanuelkerk-barendrecht.nl). Daarbij kunt u aangeven of u één keer per week of meerdere keren per
week iemand wilt bellen en gebeld wilt worden.
TIP:
Denk nu niet te snel, dit is niets voor mij. Als u het niet voor u zelf nodig vindt, wees dan een luisterd oor voor
een ander. Het is zeker niet leeftijdsgebonden. Iedereen mag er aan mee doen!!

