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Samen met u maken 
we meer mogelijk



Naam                              m/v

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum

Plaats en datum

Handtekening

Ik word vriend en steun de Vrienden van Tiendhove financieel

❍	Ik machtig de vriendenstichting tot:

	 eenmalige afschrijving van  ❍	€            

 maandelijkse afschrijving van  ❍	€ 5   ❍	€ 10   ❍	€ 25   ❍	€

 jaarlijkse afschrijving van  ❍	€ 25   ❍	€ 50   ❍	€ 100   ❍	€

❍	Ik schenk €                    en maak dit bedrag zelf over naar NL60 INGB 0009 1051 06 
 t.n.v. Stichting Vrienden van Lelie zorggroep o.v.v. Tiendhove

❍	Ja, ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken voor informatie over vriendenprojecten

❍	Ja, graag word ik benaderd om te bespreken hoe ik mij ook op andere manieren kan inzetten voor Tiendhove

Uw gift maakt 
meer mogelijk

✂

Ook hechten de Vrienden 
van Tiendhove waarde aan 
zielzorg: zorg voor vragen die 
bewoners kunnen hebben 
rond hun geestelijk leven, 
zingeving. Voor vragen na 
dit leven of juist naar de zin 
van het leven in het heden. 
De vriendenstichting ontwikkelt 
daarvoor materiaal en stelt dat 
beschikbaar.

Verpleeghuis Tiendhove
Tiendhove biedt verpleeghuiszorg voor 
mensen met een lichamelijke beperking 
en/of dementie. De sfeer is warm, huiselijk, 
liefdevol en gastvrij. Binnen het groepswo-
nen is veel aandacht voor uw persoonlijke 
wensen en gewoontes. Bijvoorbeeld als 
het gaat om het tijdstip van opstaan. De 
dagindeling bepalen we samen; uw vragen 
en gewoontes zijn leidend. U heeft uw 
eigen ruime zit-slaapkamer met badkamer 
en toilet. 

Tiendhove heeft een reformatorische 
identiteit die onder meer tot uitdrukking 
komt in de zondagsrust, onaantastbaar-
heid van het leven, wijze van omgaan met 
moderne media en respectvol omgaan 
met elkaar. Het uitgangspunt is het grote 
Bijbelse gebod: “God liefhebben boven 
alles en onze naaste als onszelf” 
(Mattheüs 22:37-39).

Vrienden van Tiendhove
De Vrienden van Tiendhove zorgen voor 
vrijwilligers en financiële middelen om 
projecten en activiteiten voor de bewoners 
te realiseren. Dat kan gaan om activiteiten 
zoals pannenkoeken bakken, jongeren die 
wensen van een oudere in vervulling laten 
gaan, Psalmzangavonden en dergelijke. 
Zo willen we de mensen van Rotterdam in 
warme verbinding brengen met de bewo-
ners van Tiendhove. Dat kan als particulier, 
maar ook als ondernemer of kerk.
 
De Vrienden van Tiendhove spannen zich 
in tegen eenzaamheid. Welke oudere 
vindt het niet fijn om in contact te 
zijn met anderen?
 

Samen met u kunnen we meer mogelijk maken voor de ouderen 

van Tiendhove. Hoe mooi is het als we ervoor kunnen zorgen 

dat de zorg in Tiendhove niet alleen afhankelijk is van de profes

sionele zorgverleners, maar door de bredere samenleving van 

Krimpen aan den IJssel wordt gedragen?


