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Meditatie

‘Overwinnaars’

Als je belijdenis doet of je laat je dopen,
zegt men wel eens: ’welkom in de strijd’.
Tja, hier op aarde, in ons dagelijks leven, is het vallen en opstaan,
verdriet en genieten, een strijd tussen licht en duister.
Maar Hij die groter is dan hij die in de wereld is, wil in ons hart wonen.
In de Bijbel staat: ‘God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis’.
Dus in deze tijd, waar satan met z’n staart zwiept, en ‘onze’ jongelui probeert
te verleiden om toch in het duister te wandelen, mogen wij, werkers bij het
EBC, ons licht laten schijnen. Hier op de locaties van het EBC,
in ons leven en waar we ook naar toe gaan.
En ja, de golven zijn soms hoog, maar als we gewoon door blijven roeien
met onze Leidsman Jezus in de boot,
dan zal -zoals Corrie ten Boom het zeihet Beste nog komen!
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Liesbeth Veldhoen, receptioniste

Brand-stof
“De Heer beschermt je. Hij gaat met je mee, bij Hem ben je
veilig. Er overkomt je geen kwaad, niet overdag en niet in de
nacht.” Ps. 121:5-6 (Bijbel in Gewone Taal)
“Stormachtige tijden”
Wanneer u dit leest loopt de herfst ten einde en staan we
aan het begin van de winterperiode. De herfst kenmerkt zich
veelal door stormachtige tijden. Regen en wind trekken in
grote hoeveelheden over ons land en als we pech hebben,
ook over ons.
De afgelopen maanden waren voor het EBC best wel stormachtig te noemen. Niet omdat het ‘slecht’ weer was, maar
wel vanwege de drukte die het nieuwe regeringsbeleid
veroorzaakte. Waar tot en met dit jaar een groot deel van
de begeleidingsactiviteiten nog onder de AWBZ vallen,
gaan deze voor 2015 over naar de gemeentelijke WMO. Dit
betekende dat er allerlei aanbestedingen gedaan moesten
worden bij de gemeenten waar we werkzaam zijn.
Een ‘stormachtige’ exercitie, omdat het voor ons allemaal
nieuw was en ook nog eens in de vakantieperiode moest
gebeuren.
Hoewel alle uitkomsten nog niet bekend zijn, gaan we er van
uit dat het voor 2015 wel goed komt. Toch gaan we van de
herfst wel naar de winter.
Een winter geeft misschien wel stabieler weer, maar kan
behoorlijk koud en guur zijn. Wanneer we zien dat de subsidies door de kortingen op de tarieven lager worden, dan
zullen onze activiteiten schraler worden. Dit gaat ten koste
van wat het EBC juist belangrijk vindt: de pastorale zorg en
het opvangen van niet bekostigde cliënten in noodsituaties.
Daarom wil ik graag een beroep op u doen om dit via een
gift mogelijk te blijven maken. Als het nu niet uitkomt, wilt u
dan voor ons bidden? Hoe het ook zal gaan, de Heer zal ons
beschermen.

Colofon
EBC Magazine is een uitgave van:
Stichting Evangelisch
Begeleidingscentrum
EBC Magazine verschijnt twee tot
drie keer per jaar en wordt gratis
toegezonden aan donateurs,
kerken, zakenpartners en andere
belangstellenden
Oplage:
7950 exemplaren
Vormgeving en redactie:
Klaas van der Hoeven
kvdhoeven@ebczorg.nl
www.ebczorg.nl
Druk:
Pieters Media, Groede
Evangelisch Begeleidingscentrum
Vaarbekerweg 7
8084 PT ‘t Harde
T: 0535 637 230
www.ebczorg.nl
info@ebczorg.nl
Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening:
NL70INGB0003007700
tnv St. Vrienden van het EBC

Hartelijk dank voor uw medeleven,
in welke vorm dan ook.
Rien Brand, directeur-bestuurder
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				Ik was net een spons...			
Een drieluik

7 x kort...
1. Naam?
Marloes Kastelein
2. Geboren?
Nijkerk, 31 oktober 1980
3. Burgelijke staat?
Getrouwd met Sander
4. Kinderen?
Anna (2), tweede op komst
5. Werk?
Verzorgende, thuiszorg
6. Muziek?
Martin Brand (“Koning ik”)
Sela
7. Bijbeltekst?
Jeremia 29 vers 11:
“Mijn plan met jullie staat
vast spreekt de HEER. Ik heb
jullie geluk voor ogen, niet
jullie ongeluk: Ik zal je een
hoopvolle toekomst geven.”
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7 vragen...
1. Hoe was je jeugd?
Ik groeide op in een gezin van drie als
nakomertje. Werd op school gepest.
Had wel veel vriendjes en vriendinnetjes. Mijn vader was druk in de kerk, dat
leek vanzelfsprekend. Later ontstond er
onenigheid en een splitsing in de kerk.
Daarna gingen mijn ouders niet meer, en ik dus ook niet.
2. Goede tijden? Slechte tijden?
Mijn ouders, vooral mijn moeder was erg beschermend,
al deden ze dat uit liefde! Ik kon daardoor niet voldoende
zelfstandig worden. Ze legden een zware claim op me. Het
benauwde me en om dat te doorbreken besefte ik dat ik letterlijk afstand moest nemen. Dus ging ik op kamers bij een
christelijk gezin. Zij gingen wel naar de kerk, maar ik ging
nooit mee. Tot die bewuste zondagmiddag, 17 november
2003. Het gezin ging naar ‘Baan 7’ dat is een speciale dienst
voor jongeren in Aalsmeer en ze vroegen of ik mee wilde.
Dat wilde ik wel. Er waren heel veel jonge mensen en mooie
muziek. Iemand kwam naar me toe en zei: “jij bent net een
spons waar de verpakking nog omheen zit”. En dat klopte,
ik wilde alles wel opzuigen maar wist niet hoe. Tijdens die
dienst ben ik echt aangeraakt en heb ik mijn hart aan de
Here Jezus gegeven. De verpakking moest er af! De relatie
met mijn ouders, mijn werk, alles werd te zwaar, daardoor
werd ik steeds depressiever, al zag niet iedereen dat aan me.
de huisarts schreef medicatie en therapie voor en ik stopte
met werken. Na de tweede opname binnen zes maanden
kreeg ik de boodschap: “we kunnen je hier niet helpen, we
melden je aan voor dagbehandeling”. In april 2005 heb ik
me laten dopen en was verbaasd dat ik me zo rot voelde.
3. Hoe kwam je bij het EBC terecht?
Gelukkig bleven juist in die donkere periode mensen voor
me bidden. Dat merkte ik toen niet, maar later werd dat wel
duidelijk. Alles was zo somber, zo heftig. Ik snapte het niet:
had toch mijn hart aan Jezus gegeven, waarom dan dit? Ik
had me toch laten dopen? En de doop zou me nieuw maken, maar dat voelde echt niet zo! In 2005 heb ik me uiteindelijk bij het EBC gemeld en net op het moment dat ik weer

...met de verpakking er nog omheen

wat contact met mijn ouders had, kwam er op de Eikenhorst een plaats vrij. De eerste maanden waren pittig, ik moest wennen aan de regelmaat, maar dat ging snel beter.
4. Welke begeleiders herinner je je nog?
Lydia, zij was er echt voor me als ik het moeilijk had en Gerrit, mijn werkbegeleider in de keuken op
de Schuilplaats. Zij hielpen me liefdevol en geduldig in mijn strijd. Zondags ging ik naar de Fontein
in ’t Harde en werd daar opgebouwd in mijn relatie met God. Ik voelde dat ik sterker werd en op Hem
kon vertrouwen.
5. Heb je ooit iets meegemaakt wat erg moeilijk was maar toch goed uitpakte?
Toen ik net op de Eikenhorst woonde, viel mijn moeder van de trap en overleed na drie heftige weken. Een van mijn grootste angsten betrof de dood en nu werd ik daar ineens mee geconfronteerd.
Natuurlijk was dat vooral zwaar en verdrietig, maar dwars er doorheen merkte ik dat God bij me was.
Na drie weken kwam ik terug op de Eikenhorst en toen was er ruimte om te bouwen en te groeien.
6. Wat doe je nu?
Ik ben in 2009 getrouwd met Sander, samen hebben we een heerlijke dochter, Anna van 2, en de tweede is op komst! Werken doe ik
in de thuiszorg, mooi maar pittig werk. Ik kan er echt van genieten
als mensen zich laten helpen. Daarnaast ben ik natuurlijk moeder,
dus als ik aan het werk ga heb ik er al een dagtaak op zitten! Soms is
het werk wat lastig, maar dan zeg ik: “Heer ik doe het voor u” en dat
helpt. Moet je voorstellen: oudere mensen die hun hele leven hard
hebben gewerkt. En dan ineens moeten ze zich laten verzorgen. Ik
snap best hoe moeilijk dat is, ik heb zelf immers ook een tijd heb
meegemaakt dat ik het zelf niet kon. Door mijn eigen ervaring kan
ik veel liefde geven.
7. Wat zijn jullie toekomstplannen?
Natuurlijk verheugen we ons op ons tweede kindje. Ons huis staat te koop, we willen doorstromen
naar een grotere woning. Sander werkt in ploegendienst en we orienteren ons op een ander huis,
wellicht weer richting Oldebroek. Ik heb vertrouwen in de toekomst. God weet wat goed voor ons
is. Als ik terugkijk op wat ik allemaal heb meegemaakt kan ik alleen maar zeggen: “Heer u heeft me
inderdaad helemaal nieuw gemaakt!”
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LINTJE...
In 2013 werd
Paul Boer, onze
‘meesterverzamelaar’
onderscheiden met
een lintje voor al zijn
werk voor het EBC.
Wij vinden dat van harte verdiend!

Bid- en dankpunten:
Wilt u (blijven) bidden voor het
EBC? Dat blijft nodig, en we merken echt dat gebed werkt!
Wilt u met ons danken voor:
• De mogelijkheid die we hebben om jonge tienermoeders
op te vangen in Elburg
• Alle vrijwilligers die het EBC
helpen. We kunnen niet
zonder hen!
• Soms ineens een open deur,
net als we een beetje bang
zijn voor de toekomst
• Onze overheid die zorgt voor
de financiering van de zorg
Wilt u bidden voor:
• Onze bewoners en hulpvragers, voor rust, ontspanning en hun geestelijk leven?
• De giften die al een paar jaar
teruglopen?
Dank u wel!
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Ook in onze regio gebeurt het regelmatig:
jonge meiden worden onbedoeld zwanger.
In veel situaties zorgen (wederzijdse) ouders,
samen met de jonge vader dat het goed komt.
Soms is het echter nodig dat de jonge moeder
met haar (ongeboren) kindje uit huis gaat. In
Elburg zijn binnenkort twee huizen waar deze
jonge moeders een plek kunnen vinden. Geen
dure hulpverlening, maar zo gewoon mogelijk,
ondersteund door vrijwilligers, in een gewone
woonwijk.
Voor deze vorm van hulp is geen subsidie beschikbaar. Het EBC wil voor deze meiden toch
iets doen en zoekt naast financiële ondersteuning naar vrijwilligers uit de kerken. Vrouwen
die de jonge moeders kunnen coachen, klussers (al is het maar voor één dag), mensen met
groene vingers, donateurs etc.
Wilt u ons helpen? Graag! Inlichtingen en
aanmeldingen: Anneke van der Mooren,
avdmooren@ebczorg.nl

PRESENTATIE of LEZING?
Kerken, zoekt u een onderwerp voor uw gemeenteavond?
Of wilt u meer weten over het werk van het EBC?
We komen graag naar u toe om over ons werk te vertellen,
en dat kan ook ’s avonds. Meer weten? Neem contact op
met Klaas van der Hoeven,
Tel: 0625 353 337 of kvdhoeven@ebczorg.nl
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Het EBC biedt op De Eikenhorst opvang en begeleiding aan mensen met een ontwikkelingsstoornis.
Veel mensen die we begeleiden hebben een vorm van autisme. De redactie van EBC Magazine sprak
met Elise Voogdt. Elise werkt op de Eikenhorst en heeft het afgelopen jaar de post-HBO opleiding tot
autismedeskundige bij de academie van ‘Geefmede5’ gevolgd.
Misschien wilt u vooraf even aan dit beeld denken:
Kijk naar drie televisiezenders, beluister zes radiozenders en haal tien brieven (nog in hun envelop)
door een papierversnipperaar en hussel dit even door elkaar. Uw opdracht is: lees de brieven en geef
ook nog even een reactie op brief nummer drie en op het programma op televisiezender één. En het
liefst nog snel ook.
Voelt u al wat er met u gebeurt? Waarschijnlijk ervaart u complete chaos; de situatie is onvoorspelbaar, onduidelijk en daardoor onveilig geworden. U kunt uw taak niet volbrengen op een manier die
van u gevraagd wordt. Misschien wordt u boos, agressief of verdrietig. Dit is voor veel mensen met
autisme dagelijkse realiteit. In de strip hieronder heeft een 7-jarige het uitgelegd, zie ook de volgende pagina’s. ‘

Elise, wat is autisme nou precies?
Eigenlijk is de term autisme veel te breed, beter is het om te spreken over ASS, autisme spectrum
stoornis. Hét autisme bestaat niet, net zomin als dé griep. Elk mens is uniek en ook elke persoon met
autisme is uniek. Autisme uit zich in verschillende kenmerken en gedrag. Vandaar dat gesproken
wordt over ‘spectrum’, als het ware een kleurenwaaier met ontelbare schakeringen. De bedenkster
van de Geefmede5 methode heeft een naam bedacht die staat voor elke persoon met autisme: CASS.
Cass staat voor een persoon met ASS, jong, oud, man, vrouw of kind. In dit artikel gebruiken wij ook
de naam Cass.
Autisme is een informatieverwerkingsstoornis die tot uitdrukking komt in gedrag. De hersenen van
Cass werken anders dan de hersenen van mensen zonder autisme. We krijgen
allemaal informatie tot ons via onze ogen, oren, neus en huid. Informatie is dus alles
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wat je ziet, hoort, ruikt en voelt.

De verwerking van deze informatie gebeurt in de hersenen, maar bij Cass gaat dit niet automatisch.
Dit heeft gevolgen voor onder andere het sociaal-emotioneel functioneren, denken, taalbegrip, taalgebruik en het plannen, organiseren en uitvoeren van taken. Maar ook zijn zintuigen.
Eigenlijk mist Cass als het ware lijm in zijn hoofd, waardoor hij:
1.
Moeite heeft om samenhang te zien
2.
Beperkt inzicht heeft in zichzelf, de ander en de wisselwerking van elkaars gedrag
3.
Moeite heeft met het plannen, organiseren en uitvoeren van taken
In onze hersenen worden ontelbare verbindingen tot stand gebracht. Als het ware korte lijntjes die
gebeurtenissen, herinneringen en ervaringen aan elkaar ‘knopen’. Elke gebeurtenis wordt een herinnering die je op een later moment weer gebruikt. Stel je voor, je bezoekt voor de eerste keer een
kerk. Kom je er dan later weer, is er in een fractie van een seconde herkenning.
Bij Cass werkt dat heel anders. De informatie komt niet binnen als één geheel, maar als losse
puzzelstukjes. Hij heeft daardoor problemen met herkennen en plaatsen van die stukjes. Elk onderdeel van wat hij ziet wordt apart ‘opgeslagen’. Zijn hersenen hebben tijd nodig om de losse puzzelstukjes (banken, orgel, preekstoel) te verwerken tot een geheel. Puzzeltijd dus. Dit kost tijd en energie. Komt hij een week later weer in die kerk, begint de puzzel opnieuw. Is er dan één element anders,
dan is het voor Cass gelijk een hele andere puzzel dan de vorige keer.
Hoe krijg je het?
Je ‘krijgt’ het niet, ASS is erfelijk bepaald, je wordt ermee geboren. Vaak is het in het verleden niet geconstateerd omdat opa of moeder vroeger in een omgeving opgroeiden met structuur en regelmaat
waardoor het niet opviel.

Hoe zie ik of iemand autisme heeft?
Daar ligt een groot deel van het probleem voor Cass. Als je een been mist, of je bent blind, dan ziet
iedereen direct wat er aan de hand is en houden ze rekening met je. Aan Cass zie je niets. Je komt er
gaandeweg achter dat hij anders reageert als je met hem in contact komt. En dan nog is het maar de
vraag of je kunt duiden of er ASS speelt of iets anders. Voor Cass zelf is elke nieuwe ontmoeting, elke
nieuwe situatie, ja eigenlijk zelfs elke nieuwe dag onduidelijk en dat voelt heel onveilig.
Was autisme er vroeger ook al, je hoorde dat toch nooit?
Autisme is er altijd geweest, maar Cass had het vroeger veel makkelijker. Er waren minder prikkels, de
wereld om Cass heen was voorspelbaar. Denk bijvoorbeeld aan een boer. Opa was boer, en de
		
boerderij ging over van vader op zoon, op kleinzoon.
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Heel vertrouwd dus allemaal. Elke dag had zijn bekende ritueel: opstaan, aankleden, eten, melken,
het land bewerken etc.
Met de prikkels die vandaag de dag op ons afkomen heeft Cass veel meer moeite. Er wordt veel meer
een appèl gedaan op samenwerken, zicht op jezelf, zelf plannen, organiseren en uitvoeren van taken.
Het voelt onveilig voor hem. Hij is in zijn hoofd continu aan het proberen om de prikkels te verwerken, de lijnen met elkaar te verbinden. Dat is dus die puzzeltijd. En die is er gewoon niet altijd. Met als
gevolg dat Cass afhaakt of anders gaat reageren dan we verwachten.
Gaat het over?
Nee, maar door goede begeleiding kan Cass zich op termijn wel beter op zijn gemak gaan voelen.
Door een goede op maat gemaakte dagelijkse structuur en mensen om hem heen die door een ‘autibril’ naar Cass kunnen kijken en met ‘auticommunicatie’ met Cass kunnen communiceren wordt Cass
enorm geholpen. Daardoor wordt de wereld om hem heen veilig en kan hij gaan ontwikkelen.
En dat is ons doel op de Eikenhorst!
Wat helpt dan bijvoorbeeld?
Cass is vaak erg visueel ingesteld. Plaatjes zeggen meer dan honderd woorden. Die woorden staan
voor Cass ook allemaal los. Wij lezen een zin in zijn geheel, maar Cass moet elk woord in de zin combineren met de andere woorden en dan uit zien te vogelen wat er bedoeld wordt. Op de Eikenhorst
helpen we mensen om de dag letterlijk in beeld te brengen. Dat geeft rust en overzicht.

Laatste vraag: waarom dan specifiek christelijke zorg?
Elke instelling die mensen met ASS opvangt doet dat professioneel en gedreven, daarin zijn wij niet
anders. De basishouding die Cass (vanuit de ‘Geefmede5 visie’) nodig heeft is dat we hem positief
benaderen, kijken naar zijn mogelijkheden, zijn doel centraal stellen, hem vertrouwen en handvatten
aanreiken.
Vanuit ons geloof weten we dat elk mens uniek is geschapen en respect verdient. God heeft ons
het leven gegeven. Ons doel met Cass is ‘Leef!’, in plaats van ‘overleef’. Vanuit ons geloof en die visie
willen we Cass begeleiden.
(Waar in dit interview Cass werd aangeduid met ‘hij’, kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen)
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Als alles om ons
U en wij zijn de afgelopen periode haast bedolven
onder de vele nieuwsitems over de zorg.
De onderwerpen: De Wet Langdurige Zorg, de WMO,
decentralisatie van de jeugdzorg, de participatiewet en nog veel
meer.
De boodschap: “Dit is de grootste verandering in het zorgstelsel
sinds de oorlog in de vorige eeuw”.
Het gevolg: Ontslagen bij zorgaanbieders, gemeenten die de zorg
moeten organiseren en het beroep op eigen kracht, eigen netwerken, mantelzorgers, de wijk, etc.

Aart van Kruistum, regiomanager EBC

Ik hoor u al vragen: ‘Wat betekenen al die veranderingen voor het EBC?’ Met deze vraag zijn we bij
het EBC al wel twee jaar bezig. We vragen ons af: Hoe bereiden we ons goed voor? Moeten we onszelf anders organiseren? Wat moet er veranderen in onze hulpverlening?
Maar ook vooral: welke kansen zien we om er voor kwetsbare mensen blijvend te kunnen zijn?
In de afgelopen zomer moest er aanbesteed worden bij de gemeenten in de regio Noord Veluwe. Bij
die aanbesteding brengen wij als zorgorganisatie een offerte uit om (binnen de WMO) ook in 2015
kwetsbare mensen te mogen helpen (dus zorg te leveren) tegen een bepaalde prijs.
Ik deel graag een paar conclusies die wij hebben getrokken:

Het EBC past heel goed binnen de WMO
			
Conclusie
1
Het plan dat alle zorgaanbieders moesten maken voor de gemeenten in de regio Noord Veluwe werd
gewaardeerd met maximaal 100 punten. Het plan van het EBC scoorde 72 punten en was het één na
beste plan van alle 51 zorgaanbieders in de regio!

Conclusie
2
Aanbieders van christelijke zorg (Zorg+) hebben elkaar nodig
			
Mede op initiatief van het EBC zijn christelijke zorgaanbieders uit de Noord Veluwe met elkaar in
gesprek gegaan. Meer dan 20 organisaties willen elkaar versterken door samen te werken. In 2015
wordt dit heel zichtbaar als zes zorgaanbieders zich als ‘onderaannemers’ verbinden aan het EBC.
Zo worden krachten en kennis gebundeld, de administratie wordt samen gedaan en we bieden een
completer aanbod voor de hulpverzoeken uit de Noord Veluwe. De deelnemende organisaties zijn: Je
Maintiendrai, Hoeve op Vollen Hof, Bureau Doornweerd, Stichting Ontmoeting, Stichting Grip op je
Leven en Profila Zorg.

			
Conclusie
3

De vergoedingen binnen de WMO worden afgebouwd

Het EBC begeleidt in de regio Noord Veluwe mensen met ingewikkelde problemen. De vergoeding daarvoor is door de overheid met meer dan 30% verlaagd. We vroegen ons af: Kan het zo
nog wel? Moeten we mensen ontslaan? Wat gebeurt er met onze cliënten als we er
voor zouden kiezen om niet aan te besteden? De gevolgen zouden ingrijpend zijn:
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heen verander t...
Het EBC zou moeten stoppen met een mooie woonvorm als De Pal, we zouden de bewoners van De
Schuilplaats en De Eikenhorst bij vertrek niet verder kunnen helpen in hun nieuwe woonsituatie, de
cliënten in de studio’s aan de Vale Ouwelaan in ’t Harde zouden overgedragen moeten worden. U
begrijpt dat we daar niet voor hebben gekozen!
Maar er zijn ook nieuwe kansen! Nu we vanaf 2015 een bijdrage mogen leveren aan het ‘dichtbij
organiseren van de zorg’ ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Een paar voorbeelden:
1. Samen met partners als Woningcorporatie Uwoon, gemeente Elburg, de verloskundigen en de
kerken heeft het EBC het initiatief genomen om tienermoeders/jonge moeders een woonplek te
bieden in Elburg. Dat gebeurt zonder dat we daar subsidie voor krijgen, maar met hulp van onze
partners en giften van particulieren, kerken en fondsen.
2. Samen met Profila Zorg kan het EBC beter en deskundiger dan ooit hulp bieden aan mensen met
een licht verstandelijke beperking.
3. Samen met ondernemers uit de regio werkt het EBC hard aan kansen voor kwetsbare mensen op
een zinvolle daginvulling en kansen op de arbeidsmarkt.
De vraag: ‘Verandert het EBC ook?’ kan dan ook zowel met ‘ja’ als met ‘nee’ beantwoord worden.

Missie EBC

Antwoord: nee, het EBC verandert niet!
We blijven vanuit ons christen-zijn kwetsbare mensen helpen. Dat doen we al meer dan 40 jaar, samen met, en gesteund door kerken, vrijwilligers, de hele Noord Veluwe regio, donateurs...
En dat zal echt niet veranderen. De EBC-missie blijft onveranderd:
Het EBC wil gehoor geven aan Gods opdracht
om op te komen voor kwetsbare mensen in de samenleving
door hen aandacht, hoop en perspectief te bieden
naar geest, ziel en lichaam
door middel van deskundige en liefdevolle zorg

Antwoord: ja, maar het EBC verandert mee!
We blijven zoeken naar hoe we goed kunnen aansluiten bij de veranderingen in de maatschappij.
Het gaat niet om het EBC, maar om de mensen die we willen helpen. Momenteel voegen we twee
teams binnen het EBC bij elkaar en proberen we te besparen op kosten die niet rechtstreeks te maken hebben met de zorg. Heel veel jaren heeft het EBC in opdracht van, en in nauwe verbondenheid
met de kerken en regiogemeenten mensen mogen helpen. Deze tijd biedt nieuwe mogelijkheden
maar ook de noodzaak om ons hernieuwd aan elkaar te verbinden. En we hebben u daarbij nog
steeds nodig! Voor uw gebeden, uw praktische hulp, vrijwilligerswerk en ook uw financiële ondersteuning! Bijvoorbeeld voor de tienermoeders……?
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
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Want een Kind is ons geboren,
Een Zoon is ons gegeven
en de heerschappij
rust op Zijn schouders
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman
Sterke God, Eeuwige Vader
Vredevorst (Jes 9:5)

Bestuur, directie en medewerkers van het EBC
wensen u Gods zegen op het Kerstfeest
en een voorspoedig en gelukkig 2015

