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Meditatie

Ik blijf het toch

ZEGGEN HOOR
“Je kent die woorden misschien wel van
de overheidscampagne om je spullen
beter te beveiligen”, aldus Kees Versluis.

Ik blijf het toch zeggen hoor. Jaja, nu weet ik het

Daarom blijven de woorden van God, ook de

wel, denk ik dan soms. Je hoort het niet meer, het

bekendste, de moeite waard om te blijven

dringt niet meer door (heb je er trouwens al wat

zeggen en horen: Want zo lief heeft God

mee gedaan?).

de wereld (jou en mij) gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat

Zo kan het ook zijn met woorden van God. Je

ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,

weet het wel, je hebt het al zo vaak gehoord

maar eeuwig leven heeft. Joh. 3:16 (heb je daar

dat je het niet meer hoort. Toch hebben we

trouwens al wat mee gedaan?).

het soms nodig om het maar te blijven horen
(of zeggen) , we zijn het zo weer “kwijt”. Of we
moeten het vaak horen voordat het landt in ons
hart, doordringt, het van waarde voor ons wordt.
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Brandstof
Het volk Israël was de Messias beloofd en generaties lang heeft men er gelovig op gewacht. Wij
weten dat Hij zoals toen beloofd, geboren is uit
de maagd Maria. In december mogen we dat jaar

Rien Brand
directeur-bestuurder

in jaar uit herdenken. Kerst als het bewijs dat zijn
komst werkelijkheid is geworden.
als er verschillen zijn in de voorbeelden, zijn vastgelopen in
Toch leven ook wij al generaties lang met de

hun leven.

belofte van Zijn wederkomst. Wij mogen geloven dat dit werkelijkheid zal worden en dat ons

Bij EBC Zorg begeleiden we een breed palet van mensen met

geloof beloond wordt door het zien van Jezus in

ingewikkelde zorgvragen. In de afgelopen paar jaar is de pro-

zijn Heerlijkheid.

blematiek sterk toegenomen. Een gevolg van het gegeven dat
het lastiger is geworden om een indicatie voor 24-uurs zorg of

In ons dagelijks werk bij EBC Zorg merken we dat

intensieve begeleiding te krijgen. Gelukkig zijn wij hierin mee-

geloven moeite kan kosten. Moeite, omdat je niet

gegroeid. EBC Zorg is een professionele zorgorganisatie met

kan geloven dat iemand voor jou geleden heeft en

een door gemeenten en de GGD erkende hoge kwaliteit van
zorg en begeleiding. We doen

gestorven is. Moeite,
omdat je het begrip

“Het geloof is de zekerheid dat

genade alleen maar

de dingen die we verwachten, ook

kent van dat moment

werkelijkheid zullen worden. Het is het

dat die pestkop

bewijs van de dingen die we niet zien.”

boven op je zat en

- Hebreeën 11:1 (BB)

je geen adem meer

dit, zoals u weet, al jaren op onze
locaties, maar ook steeds meer
ambulant bij mensen thuis.

Professioneel, maar minstens
net zo bevlogen om in ons

kon halen. Voor sommige cliënten kost het moeite

werk de liefde van God onze Vader te laten zien. Niet om te

om te geloven in een liefdevolle Vader, omdat

evangeliseren, maar gewoon omdat het de inspiratie is van

ze die liefde nooit van hun aardse vader hebben

waaruit we ons werk doen. Geloof kunnen we niet geven,

gekregen. Moeite, omdat je zelfbeeld zo laag is, dat

maar we kunnen wel vertellen over die geweldige belofte

je niet kan geloven dat Jezus ook van jou houdt.

die ook voor cliënten geldt. De belofte van de komst en de

Het zijn allemaal voorbeelden van veelal jonge

wederkomst. De belofte dat Hij er altijd voor je is, hoeveel

mensen die om net zoveel verschillende redenen,

moeite je dat ook kost om te geloven.
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rondom kerst
SPECIAAL
WERKPROJECT

Met de donkere maanden aan het einde van het jaar, zijn
de cliënten van de werkprojecten op de Schuilplaats en de
Eikenhorst blij als ze binnen kunnen werken. En in deze
donkere maanden staat er een bijzondere taak op hen te
wachten: het inpakken van kerstpakketten voor een kerk
in Nunspeet.

“In deze tijd hoort
iedereen het leuk en
gezellig te hebben.”

“Door samen te werken in de
werkprojecten kun je op een krachtige

kiezen voor nieuwe werkprojecten,

manier bijdragen aan iemands herstel. Het

die nog beter afgestemd zijn op

gaat om meer dan enkel structuur bieden.

de cliënten en de ontstane situatie.

Praktisch bezig zijn biedt nuttige afleiding

Sinds een jaar of vijf behoort het

en het geeft mij als werkbegeleider

inpakken van de kerstpakketten

houvast voor gerichte begeleiding.”

ook tot de activiteiten van de

- Klasina van Marle, werkbegeleider Eikenhorst

werkprojecten. Tijdens dit project
wordt er ontzettend hard gewerkt.
De cliënten krijgen het voor elkaar

Werkprojecten op de Schuilplaats en de Eikenhorst

om binnen 2 weken maar liefst 650 pakketten

bieden voor iedereen die begeleiding krijgt diverse

ingepakt te hebben! Een prachtige prestatie.

mogelijkheden. Het aanbod van deze activiteiten is
sinds oktober veranderd.

De werkprojecten bij EBC Zorg zijn laagdrempelig
en de werkzaamheden sluiten zoveel mogelijk

De kwekerij en de houtzagerij zijn afgebouwd,

aan bij de mogelijkheden en interesses van de

omdat twee collega’s zijn vertrokken. Bertus

cliënten. Het is een eerste stap naar reguliere

Dijkman was verantwoordelijk voor de kwekerij, en

arbeid of vrijwilligerswerk. Samen met de

is met pensioen gegaan. Een andere collega heeft

begeleiders wordt er gewerkt om terug de

een nieuwe baan gevonden. Zij waren degenen

maatschappij in te treden. Een bijzonder proces,

die jarenlang met passie de kwekerij en houtzagerij

waarin het mooi is om te zien hoe cliënten zich in

draaiende hielden. Het runnen van die twee

korte tijd ontwikkelen.

projecten kost veel tijd. Daarom is besloten om te
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Een fantastisch werkproject

MET GROOT
EFFECT

De kerk in Nunspeet waar Jan van den Berg diaken
is, deelt jaarlijks kerstpakketten uit. Dat deze
samenwerking een win-win situatie oplevert mag
duidelijk zijn. Voor het EBC Zorg een prachtige klus
tijdens de sombere en vaak natte dagen in november
en december. Voor de kerk betekent dit het uit
handen geven van een tijdrovend project.

“Fijn om samen te werken

Er is bewust gekozen om samen te werken met

met een organisatie met

het EBC Zorg, omdat dit een christelijke stichting

dezelfde visie.”

is. Het is een bijzondere samenwerking en beide
organisaties koesteren de warme contacten.

Oud diaken Aart Vierhout is al jaren betrokken
bij de kerstattenties vanuit Hervormd Nunspeet.
Hij regelt nu nog steeds kerstpakketten voor
de verzorgingshuizen, namens de pastorale
commissie. Hij is blij dat de pakketten worden
ingepakt door de cliënten én dat de vrijwilligers
van Hervormd Nunspeet zorgen dat de
pakketten worden bezorgd.
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Samen maken
we het verschil
Een warme werkplek
8 enthousiaste cliënten
2 gemotiveerde begeleiders
650 ingepakte kerstpakketten
Een mooi resultaat

Het is prachtig om te zien hoe
dankbaar de mensen zijn.

De kerstpakketten bevatten voornamelijk ‘de

waaronder bejaarden, gehandicapten en mensen

normale etenswaren’. Iedereen die zo’n pakket

die langdurig ziek zijn. “Het inpakken van de

ontvangt is er erg blij mee.

pakketten is een prettige bezigheid voor de
cliënten, en tegelijkertijd leveren zij wat terug aan

Het is mooi om te zien dat cliënten van EBC

de samenleving.”, aldus Jan van den Berg. De kerk

Zorg op deze manier een steentje bijdragen

vindt het belangrijk om er voor de medemens te

aan de maatschappij. De pakketten worden

zijn. Te delen en geven waar nodig is, en alles in

uitgedeeld aan verschillende doelgroepen,

dienst van de Here.
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energie
EBC Zorg wil de wereld graag beter
maken. Wij vinden het belangrijk
om samen zuinig te zijn op de aarde.
Daarbij neemt duurzaamheid een
belangrijke rol in.

EBC en de zorg voor de schepping

Wat is Softs?

De mensen bij EBC Zorg vinden het belangrijk

Softs is een sociale onderneming, die zich ten

om samen zuinig te zijn op de aarde. Als

doel stelt om duurzame energie op te wekken

christenen geloven we dat God de mens heeft

en helpt om maatschappelijk vastgoed te

aangesteld als ‘rentmeester’, met als taak de

verduurzamen. Softs staat voor Surface Of ThingS.

aarde te beheren (Genesis 1:28). Dat houdt in

In maart 2018 zijn wij met deze organisatie een

dat de aarde niet van ons is, maar van God. Wij

samenwerking aangegaan. Hun hoofdproduct is

zijn geroepen om de aarde in goede staat te

het vervaardigen en plaatsen van Softs Points. Een

bewaren. De generaties na ons moeten ook

Softs Point is een uniek systeem van draaibare,

op Gods mooie aarde kunnen leven en ervan

driehoekige panelen. Deze panelen doen meer

genieten. Natuurlijk leven we ook ván de aarde,

dan alleen energie opwekken. Schijnt de zon,

maar wel zo dat zowel de mens als de aarde er

dan wekken de zonnepanelen energie op. Is

wel bij vaart. Dat vereist duurzaamheid, en EBC

het bewolkt, dan draait het systeem een slag

Zorg wil dat concreet handen en voeten geven,

en reduceert het CO2. De panelen kunnen ook

in samenwerking met Softs.

gebruikt worden om de lucht te zuiveren of om
regenwater op te vangen. Daarnaast kunnen ze
gebruikt worden als communicatiemiddel.
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Project
Vonk 360 <

Hoe werkt dat nu in het

Veenendaal

weinig budget voor verduurzaming. Softs zoekt

Een Softs Point aan het

bedrijven voor het plaatsen van Softs Points.

pand van VONK360, één van

Van de opbrengst ontvangt EBC een deel, en

de duurzaamste en meest

dat gedeelte wordt weer gebruikt om verder te

innovatieve kantoorpanden in

verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan:

voordeel van EBC Zorg?
Als maatschappelijke organisatie hebben wij

de regio rondom Veenendaal.
Zonnepanelen op het terrein van
De Eikenhorst.
Zonnepanelen op De Kade.
Warmwatervoorziening duurzaam 		
opwekken bij het EBW.

Met Softs Points kan EBC Zorg verduurzamen,
zonder zelf te hoeven investeren. Het is een
domino-effect. Softs levert duurzame energie
voor EBC zorg, waardoor de energierekening
omlaag gaat. Hierdoor ontstaat meer budget
wat we weer kunnen investeren in nog meer
energiebesparende maatregelen.
Een prachtig project!

Project
Strijp-S <
Eindhoven
Een multifunctioneel
billboard, wat energie opwekt
en een duurzame boodschap
kan overbrengen.
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Nieuwe plannen
VOOR DE TOEKOMST
Dit is het laatste magazine in deze vorm. Vanaf mei
2019 slaan we de handen in één en gaan we samen met
Profila Zorg en Stichting Grip op je leven een nieuw
magazine uitbrengen.

Waarom deze samenwerking?

daarnaast is het prachtig hoe bij alle organisaties

De Profila Zorggroep is de koepel van deze drie

de professionaliteit wordt gecombineerd met

zelfstandige stichtingen die waar mogelijk met

de christelijke identiteit. De drie organisaties

elkaar samenwerken en één servicecentrum

zien het als een opdracht van God iets te doen
aan de nood om ons

delen. Alle drie
de organisaties

“Vanuit de Profila Zorggroep is het

heen. Meerwaarde van de

zijn opgericht om

heel bijzonder dat we nu gezamenlijk

samenwerking is dat zij

werkzaam te zijn

een magazine mogen gaan maken”

elkaar daarin versterken.

voor kwetsbare

- Klaas van der Hoeven.

mensen in de

Want: ‘wat verbindt,
dat versterkt!’

samenleving. Dit alles wordt gedaan vanuit een
christelijke levensovertuiging voor christenen en

Welke organisaties doen er mee?

niet christenen.

Stichting EBC Zorg, Stichting Grip op je leven
en Stichting Profila Zorg vallen samen onder
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Alle drie de organisaties zijn natuurlijk

de Profila Zorggroep. Stichting EBC Zorg

verschillend, maar hebben ook heel veel

biedt op professionele wijze hulp aan (jong-)

met elkaar gemeen. De liefde voor cliënten,

volwassenen die kampen met psychosociale en/

bewoners en deelnemers staat centraal. En

of psychiatrische problemen.

Stichting Grip op je leven helpt kinderen
en (jong) volwassenen met een zorgvraag
weer grip te krijgen op hun leven. Stichting
Profila Zorg is een landelijk werkende
zorginstelling die zorg en begeleiding
biedt aan mensen met een (verstandelijke)
beperking, autismespectrumstoornis en/of
psychiatrische problematiek.

“Uw bijdrage is en blijft nodig
om de extra’s te doen die niet
vergoed worden. U helpt ons
“Zorg-Plus’ mogelijk te maken.”
- Klaas van der Hoeven.

Ontdek de rijkdom van geven
Mensen helpen past mooi in de
kerstgedachte, nietwaar? Wilt u ons helpen
om die Zorg-Plus te blijven bieden?
Voorbeeld: Iemand heeft bijvoorbeeld direct
hulp nodig, maar de indicatie moet nog
worden aangevraagd. Wij willen diegene
direct helpen, maar hiervoor ontvangen we
pas vergoeding wanneer de indicatie rond
is. En dat kan zomaar een paar maanden
duren. 24-uurs zorg kost ongeveer 5000 euro
per persoon per maand. Dankzij uw gift
kunnen we direct en adequaat hulp bieden.
Uw donatie en betrokkenheid wordt erg
gewaardeerd, door medewerkers én cliënten!

Leef mee,
sta stil en
draag bij.

Graag wensen we u mooie en zinvolle
Kerstdagen en Gods zegen op 2019!
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Gooi dit blad
niet weg,
MAAR
GEEF HET
DOOR!

Evangelisch Begeleidingscentrum
Vaarbekerweg 7

(0525) 637 230

8084 PT ‘t Harde

info@ebczorg.nl

Wil je meer weten? Kijk op ebczorg.nl

