Jah-Jireh

w o o n z o r g

INFOMIDDAG

Jah-Jireh woonzorg HEERLEN

welkom

op
zaterdag 15 juni – 13.30 tot 17.00 uur
adres: Douvenrade 11
(zij-ingang bij het parkeerterrein)
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Lieve broeder/zuster, het team van Jah-Jireh heet jou van harte welkom op bovengenoemde informatiemiddag, bij onze mooie Heerlense locatie in het hartje van Parkstad Limburg. We ontvangen je met koﬃe,
thee of een ander drankje en heerlijke vlaaien van topbakker Harry uit Heerlen. Samen met ons team bezorgen jonge broeders en zusters uit de omliggende gemeenten jou een jne middag. We vormen immers
van jong tot oud één grote familie.
Programma
Waarom deze uitnodiging? Wij vertellen je deze middag wat Jah-Jireh woonzorg wellicht voor jou kan gaan
betekenen. We beantwoorden je vragen en samen met jou nemen we een kijkje in één van de al ingerichte
woningen. Er ligt een map voor je klaar om na aoop mee naar huis te nemen. Daarin vind je alle informatie
over het huren van één van de volledig gerenoveerde, compleet uitgeruste woningen op onze mooie locatie
in Heerlen. Vooruitlopend op deze interessante en gezellige middag geven wij je nu al wat informatie over
Jah-Jireh woonzorg en over onze vestiging in Heerlen.
Jah-Jireh Woonzorg
Wist je dat Jah-Jireh al 20 jaar geleden in Engeland aan broeders en zusters een veilige, vertrouwde woonomgeving aanbood? Inmiddels ook in Nederland, Zuid-Korea, Canada en Tsjechië en dit aantal landen stijgt.
Jah-Jireh biedt jou een aantrekkelijke omgeving om zelfstandig te wonen en indien nodig gepaste, professionele zorg te ontvangen. In combinatie met zelfstandig wonen kun je genieten van opbouwende omgang met
je medebewoners. Allen broeders en zusters. Je zult je al snel thuis voelen.
Voorzieningen
We noemen een aantal van de voorzieningen, waarvan jij naar wens gebruik kunt maken:
• Warme maaltijden op de door-de-weekse dagen.
• Gezamenlijke bespreking van de dagtekst.
• Koﬃe/thee in de gezamenlijke ruimte.
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• Dagbesteding (meerdere soorten activiteiten).
• Knutselmiddagen onder leiding van onze huismeester Jan Brouwer.
• Samen naar de Broadcasting programma’s kijken/luisteren.
• Genieten van vergaderingen en omgang in de christelijke gemeente van Jehovah’s Getuigen Landgraaf.
• Et cetera
Servicepakket
Naast een mooie woning bieden wij je een met zorg samengesteld, compleet servicepakket. We vertellen
je daar meer over op de informatiemiddag.
Wist je dat…
• In Heerlen een gemêleerd gezelschap woont, van broeders/zusters met en zonder zorgbehoeften…
• Je vanaf je grote balkon (± 10 M) prachtig uitzicht op het groen hebt…
• Wij voor onze bewoners beschikken over een sfeervolle gezamenlijke ruimte met aansluitend een prachtige tuin met terras …
• Je op steenworp afstand woont van het leuke winkelcentrum ‘t Loon…
• Je in een prachtige omgeving ,Parkstad Limburg, woont …
• Met vlakbij het wandelgebied rond kasteel Ter Worm …
• Je een huisdier mag hebben…
• De bus voor de deur stopt en het treinstation vlakbij is …
• Et cetera…
Vrijwilligers
Betrokken, gemotiveerde broeders en zusters (van jong tot oud), dienen als vrijwilligers. Zij zetten
zich in om het alledaagse leven van onze bewoners aangenaam te maken. Mede dankzij hen kunnen we onze huurders maximaal woongenot bieden.
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interview met de eerste bewoner van heerlen
op www.jah-jireh.nl vind je onze laatste nieuwsbrief met daarin een interview
met mientje schoemans. onderstaand enkele aanhalingen uit dit interview.
’Toen ik erover nadacht werd het idee (wonen
bij Jah-Jireh) steeds aantrekkelijker. Bij je broeders en zusters wonen afgezonderd van anders
gelovigen, niet meer hoeven uit te leggen waarom ik geen feestdagen vierde, wat een verademing. Toen ik gesetteld was merkte ik nog veel
meer voordelen, zoals de rust om me heen.
De appartementen zijn heel goed geïsoleerd,
waardoor je nauwelijks geluiden van buiten
hoort. Hierdoor is zelfs mijn gezondheid verbeterd.

De georganiseerde activiteiten verrijken mijn
leven, vooral de geestelijke regelingen.
Ik denk hierbij aan de gezamenlijke dagtekst
bespreking op werkdagen, samen naar Broadcasting programma’s kijken of het zingen van
Koninkrijks liederen.
Dat vindt je alleen bij Jah-Jireh.
Er zijn natuurlijk ook tal van andere activiteiten
maar deze trekken mij het meeste’.

Van harte welkom op zaterdag 15 juni aanstaande
We zien uit naar je komst. Want we kunnen nog zo enthousiast zijn en je nog zo veel vertellen; zelf
komen kijken geeft je het beste beeld. Daarom hopen wij jou te mogen verwelkomen. Natuurlijk zijn
eventuele begeleiders ook van harte welkom.
Laat ons even weten of je komt en zo ja met hoeveel personen.
Dat kun je doen per e-mail naar heerlen@jah-jireh.nl; per telefoon naar 06 24106369
of per post naar: Jah-Jireh woonzorg, Douvenrade 11 A6, 6419 AA Heerlen
Vermeld alsjeblieft de volgende gegevens:
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Aantal personen dat komt

We zien uit naar je komst
Het team van Jah-Jireh Heerlen
Ý

