Ledenadministratie Febe

t.a.v. Mw. C. van Ettekoven-Bernouw
Vang 6
2951 PA ALBLASSERDAM

Leden
U leest in deze folder dat de vereniging ‘Febe’ is bedoeld
voor werkers in de gezondheidszorg. Hierbij kunt u denken aan verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden,
mensen in een ander (para-)medisch beroep en degenen
die hiertoe opleiden of opgeleid worden.
Donateurs
Werkt u niet in de genoemde beroepen, maar bent u wel
geïnteresseerd in het werk van onze vereniging en/of wilt
u dat werk steunen? Word dan donateur! Ook op deze
manier bent u voor de doorgang van ons werk van groot
belang.
Leden en donateurs houden we op de hoogte van ons
werk en van actuele onderwerpen in de gezondheidszorg,
door middel van het verenigingsblad FebeZorg dat u
3x per jaar ontvangt.
Ook een gift is hartelijk welkom op IBAN nr:
NL23 INGB 0002 3587 43 ten name van de penningmeester
Febe, mw. E. Thomson-Dorst te Dordrecht.
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Febe is een vereniging met ANBI-status.
Vul de bon in of mail uw aanmelding naar:
penningmeester@febezorg.nl
Aanmelden als lid of donateur kan ook via de website.

CONTACT
Meer weten?
Kijk op onze website:
www.febezorg.nl
of mail naar:
info@febezorg.nl
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vereniging van werkers in de gezondheidszorg
op gereformeerde grondslag

(())
wat doet febe?

Febe werkt aan deze doelen door:
• Het houden van vergaderingen en contactavonden, waarop lezingen
worden gehouden over een actueel onderwerp. Daarop wordt met
elkaar ook op een interactieve manier verder ingegaan;
• Het uitgeven van een contactorgaan, waarin allerlei artikelen te vinden
zijn over actuele problemen en ontwikkelingen die zich in de gezondheidszorg voordoen;
• Een principieel geluid te laten horen aan de overheid en instellingen
voor gezondheidszorg door zitting te nemen in pro-life-organisaties en
door het onderhouden van contacten met commissies en organisaties
waar de overheid voornamelijk haar informatie aan ontleent;
• Nauwe samenwerking met het Juridisch Adviesburo Gezondheidszorg
(JAG);
• Het uitgeven van brochures en notities over actuele onderwerpen;
• Op de eigen website www.febezorg.nl wordt een nieuwsarchief bijgehouden. Ook worden hier aankondigingen gedaan van belangrijke
data's van lezingen en studiedagen. Verder is er de mogelijkheid tot het
bestellen van brochures en is er ook een kennisplatform actief. Binnen
dit kennisplatform zijn meerdere panelleden uit verschillende werkvelden actief, die vragen anoniem beantwoorden en deze op de website
plaatsen.
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Beroep: ....................................................

De vereniging Febe – die haar naam ontleent aan Romeinen 16:
1 en 2 – is er voor werkers in de gezondheidszorg, die vanuit een
reformatorische visie willen werken. De reformatorische visie is
steeds minder bekend binnen onze maatschappij en mede daardoor ook minder begrepen.
Normen, afgeleid van het Woord van God, worden vaak vervangen door denkbeelden van de mens, die denkt op eigen gezag
normen en waarden te kunnen en te mogen bepalen. In de
gezondheidszorg zijn deze ontwikkelingen merkbaar aan een
andere visie op de schepping en op het menselijk leven als gave
van God. Verder hebben er op medisch-technologisch gebied
grote ontwikkelingen plaats, waardoor allerlei antwoorden die
gisteren vanzelfsprekend waren, vandaag ter discussie staan. Dit
heeft verstrekkende gevolgen voor het werk en de werkers in de
gezondheidszorg. Te denken valt aan vragen rond:
• Kwaliteit en zin van het leven (abortus, euthanasie, suïcide)
• Preventie (vaccinatie, prenataal onderzoek)
• Kunstmatige bevruchting
• Genetische manipulatie
• Transplantaties
• Palliatieve zorg
• Etc.
Een werker in de gezondheidszorg die zich wil laten leiden door
het Woord van God, is dikwijls in zijn/haar stellingname een eenling. Daarnaast wordt in toenemende mate medewerking verwacht bij het verrichten van handelingen, die niet met het
geweten in overeenstemming zijn.
Daarom wil de vereniging Febe helpen om over verschillende
onderwerpen een mening te vormen en die op een goede
manier te verwoorden naar anderen. ‘Febe’ is opgericht om
werkers in de gezondheidszorg bij bovengenoemde ontwikkelingen met Gods hulp tot een steun en handreiking te zijn.

• Bezinning op en voorlichting aan leden ten aanzien van principiële,
ethische en praktische vraagstukken;
• De verlening van hulp en advies bij praktische problemen op medischethisch of verpleegkundig-ethisch vlak en bij moeilijkheden in arbeidsverhoudingen die uit deze problemen voortvloeien;
• Het getuigen tegen bepaalde ontwikkelingen in de gezondheidszorg die
in strijd zijn met Gods Woord;
• Het geven van principiële beroepsgerichte voorlichting op scholen, verenigingen etc. ter bevordering van kennis rond en interesse in een verplegend of verzorgend beroep;
• Vorming van een collegiale en vriendschappelijke band tussen de
leden.

Adres:
...............................................................
Postcode en woonplaats:.............................................................
Telefoon: ....................................................
Email: ......................................................... Handtekening:

Waarom febe

doel

Naam en voorletter(s): ...............................................................m/v

op gereformeerde grondslag

❍ Ik ben werkzaam in de gezondsheidszorg. Ik geef mij op als lid.
Contributiebedrag d30.00 per jaar.
❍ Ik studeer voor een baan in de gezondheidszorg. Ik geef mij op als lid.
Contributiebedrag d20.00 per jaar.
❍ Ik wil het werk van de vereniging Febe geldelijk steunen. Daarom geef ik mij op
als donateur. Donatiebedrag d20.00 per jaar.

vereniging van werkers in de gezondheidszorg

De grondslag van de vereniging is Gods Woord, nader verklaard en uitgewerkt in de drie Formulieren van Enigheid, die werden vastgesteld op de
Synode van Dordrecht in 1618 en 1619. Een verdere uitwerking van de
grondslag vindt u in de statuten van de vereniging.
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