
Uitnodiging thema-avond ‘religie en psychiatrie’.  

 

Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben dikwijls een netwerk om zich 

heen. Aan de ene kant zijn dat professionele begeleiders, aan de andere kant zijn 

dat mantelzorgers. Als bezoekmedewerker kom je die mantelzorgers tegen en soms 

ben je ook zelf zo’n mantelzorger. Een kerkelijke gemeenschap heeft in het netwerk 

vaak een eigen rol. 

Vanuit GGZ Rivierduinen hechten we aan een goed contact met  kerkelijke 

gemeenschappen en zeker met hun bezoekmedewerkers. 

Om dit contact gestalte te geven wordt er elk jaar een bijeenkomst georganiseerd. 

Dit jaar is het thema voor de bijeenkomst: 

 

Mantelzorger, hoe hou je het vol? 

 

Het doel van deze avond is tweeledig. 

Aan de ene kant zal er vanuit de professionele organisaties (GGZ Rivierduinen en Tom 

in de buurt) iets verteld worden over de ondersteuning die geboden kan worden aan 

mantelzorgers. Voor bezoekmedewerkers is dit waardevolle informatie.  

Aan de andere kant wordt er een persoonlijk verhaal verteld door een 

ervaringsdeskundige en zijn mantelzorger. Daarin zal de rol van een 

bezoekmedewerker aan de orde komen. 

Na de pauze gaan we in groepen in gesprek rond stellingen die aangeleverd worden 

door de diverse sprekers. Ook is er gelegenheid om vanuit de diverse groepen een 

vraag te stellen aan de diverse sprekers. 

 

Dinsdag  10 april 2018 

20.00-22.00 uur   (koffie/thee vanaf 19.45 uur.) 

Onder Dak 

Dorpsstraat 55 

2396 HD Koudekerk aan den Rijn 

 

We hopen u op deze avond te ontmoeten. Van harte welkom! 

 

Met vriendelijke groet,  

 



de werkgroep ‘Religie en Psychiatrie’: 

 

Gerbas Evers,  Manager Algemene Zaken GGZ Rivierduinen 

Pastor Lâm,    pastoraal werker van de r.k parochie Heilige Thomas 

Sander van Binsbergen casemanager GGZ Rivierduinen 

Evert Westrik,   predikant van de Protestantse Gemeente Boskoop 

Herma Kamphuis,   predikant van de Protestantse Gemeente Alphen aan den 

Rijn Oudshoorn/Ridderveld  en geestelijk verzorger GGZ 

Rivierduinen 

mmv: Cliëntenraad GGZ Rivierduinen Alphen/Gouda, TOM in de buurt. 

 

Nadere informatie en aanmelding voor deze bijeenkomst:  

Herma Kamphuis, geestelijk verzorger 

E-mail: h.kamphuis@rivierduinen.nl  ; Tel.: 06 1077 4230 

 

mailto:h.kamphuis@rivierduinen.nl

