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Contact - Regio Noord

Steun ons
Onze vereniging is afhankelijk van de contributies en
van giften. Uw financiële steun is dan ook onmisbaar
om alle activiteiten te kunnen verrichten die onder
onze doelstelling staan verwoord. We vragen u of u
ons jaarlijks zou willen verblijden met een gift. Alvast
hartelijk dank! De vereniging heeft een ANBI-status
zodat uw gift aftrekbaar is voor de belasting. Voor
meer informatie verwijzen wij naar onze website.
Rekeningnummer:
NL 52 RABO 0331 5295 99 t.n.v. Een Handreiking
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LID WORDEN
Iedereen vanaf 18 jaar die thuis - of in de familie - te
maken heeft met iemand die een psychische ziekte
heeft, kan lid worden van Een Handreiking. Ook
kerkenraden en meelevenden kunnen zich opgeven als
lid. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op de
website of per mail. Als lid ontvangt u vier keer per jaar
ons verenigingsblad. Ook wordt u uitgenodigd voor
regionale en landelijke bijeenkomsten van Een
Handreiking. De contributie bedraagt €18,00 per jaar.

Wat is Een Handreiking?

In tal van gezinnen zijn er ouders en/of kinderen die
lijden aan een psychische ziekte. Voor hen is dat heel
zwaar en moeilijk. Maar ook de gezinsleden lijden
vaak mee, omdat er spanning staat op de
(huwelijks)relatie, de sfeer in huis soms te snijden is en
de dagelijkse druk voor hen ook heel zwaar en groot
is. Het gevoel kan ontstaan dat de situatie niet meer in
de hand te houden is. Juist in deze situaties wil onze
vereniging een handreiking doen. De vereniging heeft
sinds  haar oprichting in 1996 gemerkt dat ze
bestaansrecht heeft. Een Handreiking laat zich leiden
door Gods Woord en ziet de Drie Formulieren van
Enigheid als belijdenisgeschriften die op het
fundament van de Bijbel staan.

WEBSITE
Op onze website staat informatie over de vereniging,

over alle verenigingsactiviteiten in alle regio's en vanuit
het landelijk bestuur. Daarnaast staan er op de website

artikelen met informatie over verschillende
ziektebeelden en worden er relevante artikelen

geplaatst, zodat de website veel informatie geeft voor
leden en belangstellenden

Activiteiten
Om deze doelen te kunnen verwezenlijken geeft Een
Handreiking een eigen verenigingsblad uit waarin
thema's worden besproken die vele van onze leden
aangaan in de dagelijkse praktijk. Daarnaast beleggen
we zowel landelijk als regionaal bijeenkomsten.
Hierdoor willen we de contacten tussen lotgenoten
bevorderen, maar ook informatie geven over
belangrijke thema's.

Als bestuur Regio Noord van Vereniging Een
Handreiking vertegenwoordigen wij het noorden van

ons land. Om het doel van onze vereniging gestalte te
geven organiseren wij twee regio-avonden per jaar.
Deze avonden worden in Staphorst gehouden. We

streven ernaar om de avonden af te wisselen met de
ene keer een praktische handreiking en de andere keer

een pastorale handreiking.
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