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EEN VERHAAL OM DOOR TE VERTELLEN! 
Sprakeloos ben ik niet zo snel, maar toch overkwam het mij op een nazomermiddag in 
september. Tijdens een online overleg in Teams verschenen de eerste schetsen van het 
nieuwe logo en een nieuwe huisstijl voor de VOOR ELKAAR vakantieweken op mijn 
laptopscherm. Nieuwe, frisse, heldere en eigentijdse kleuren. Daarnaast bekende kleuren, 
als knipoog naar onze wortels, die liggen bij de voormalige ‘Hervormde Vrouwenbond’.  

Een koffer als beeldelement in het logo. Een herkenbaarder beeld voor de VOOR ELKAAR vakantieweken  

is er niet. Mijn gedachten dwaalden direct af naar een zaterdag in juli waarop koffer na koffer via de 

loopplank aan boord van het Vakantieschip de Prins Willem-Alexander werd gesjouwd.  

De ene koffer was nog groter dan de andere, die van mij spande de kroon. Dit beeld is 

ongetwijfeld herkenbaar voor andere VOOR ELKAAR vakantieweken. De VOOR ELKAAR 

koffer is geen gewone koffer, er gaat een verhaal achter schuil, dat ik graag met jullie deel. 

De koffer is opgebouwd uit verschillende vlakken. De vlakken hebben allemaal een  

andere kleur en zijn zó over elkaar heen geschoven dat ze met elkaar één koffer vormen. 

Deze vlakken staan voor alle verschillende gasten en vrijwilligers die meegaan met een 

vakantieweek. Allemaal hebben zij letterlijk en figuurlijk hun eigen bagage.  

Samen vormen zij één geheel tijdens de vakantieweek.  

Op de koffer zie ik ook drie herkenbare symbolen: liefde,  

hoop en geloof. Symbolen die de verbondenheid in onze  

vakantieweken tekenen. Na het zien van het nieuwe logo was ik 

sprakeloos dat de vormgever de VOOR ELKAAR vakantieweken zo 

goed wist te vatten in één beeld.  

 

Hopelijk zetten het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl u aan  

tot het lezen van het allereerste VOOR ELKAAR magazine.  

De vakantieverhalen van alle gasten en vrijwilligers vormen samen 

het verhaal van de VOOR ELKAAR vakantieweken. Dat verhaal 

maakt mij niet sprakeloos, maar vertel ik graag door aan iedereen 

die het wil horen. Daarnaast vindt u een overzicht van de 

vakantieweken voor het komende seizoen en leest u hoe u zich 

kunt aanmelden als gast en hoe jij je kunt aanmelden als 

vrijwilliger. Ik hoop dat u en jij na het lezen van het magazine  

ook onderdeel worden van het verhaal van de VOOR ELKAAR 

vakantieweken en het verhaal doorvertellen! 

Ieder heeft z’n eigen  
bagage (=vlakje) 
(letterlijk en figuurlijk) > 
vormt samen één koffer

ARIDA NEDERVEEN
  Bestuurslid en voorzitter PR-commissie 
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MET DE ANDER
      NAAR JEZUS

In de vakantieweken en bij het 

organiseren daarvan vinden we  

het heel belangrijk dat de Bijbel 

opengaat. We kunnen elkaar de  

vraag stellen: welke tekst of welke 

geschiedenis geeft voor je gevoel 

goed weer wat we als stichting doen 

en wat ons beweegt? Verschillende 

teksten en geschiedenissen zullen 

genoemd worden.  

 

Ik moest aan de geschiedenis denken 

die Markus aan het begin van 

hoofdstuk 2 beschrijft. Vier mannen 

dragen een verlamde naar het huis 

van Jezus in Kapernaüm. Ze willen 

met hem naar Jezus. Een beter adres 

is er niet. Daarbij ondervinden de  

vier iets van de beperking van de 

verlamde. In onze vakantieweken 

ondervinden vrijwilligers ook iets  

of meer van de beperking van onze 

gasten en dat is weleens goed. 

We zien de vier actief voor de ene. 

Vier vrijwilligers op één verlamde,  

dat is een grote inzet. Voor de 

vrijwilligers van de vakantieweken is 

meestal niet snel iets te veel. In zo’n 

week kunnen dingen die echt niet 

MARKUS 2:1-13

MEDITATIE

heel het jaar vol te houden zijn. 

Ik denk aan de verlamde man. Hij 

moet verzorgd, gedragen worden. 

Hoe fijn het ook is dat anderen dat 

doen, het blijft heel wat om 

afhankelijk te zijn. 

De mannen willen met hem naar 

Jezus. Weten zij al dat Hij twee 

dingen kan en doet, namelijk 

vergeven en genezen? En opvallend, 

Jezus vergeeft eerst. Heel mooi laat 

Jezus merken dat de man erbij hoort: 

‘Zoon’, zegt Hij tegen hem. 

Vergeving, verzoening is het 

allergrootste en allerbelangrijkste 

dat Jezus geeft en mogelijk maakte. 

Vervolgens geneest de Heiland de 

man. En dat hier als teken dat Jezus 

als Gods Zoon macht heeft om 

zonden te vergeven. 

Laten wij steeds zien dat wij beide 

nodig hebben, vergeving en 

genezing? Het gaat niet alleen om 

herstel van het lichaam en onze 

geest of om kracht. Ga naar Jezus  

om vergeving!  

 

Ook daarover gaat het tijdens de 

vakanties. Onder de gasten zijn er  

die in hun woonomgeving daar 

weinig of niet over horen. Wat die 

vergeving betreft: de vrijwilligers 

hebben die net zo hard nodig, daarin 

zijn gasten en vrijwilligers echt aan 

elkaar gelijk. Ten aanzien van herstel 

en kracht mogen we van Jezus ook 

grote verwachting hebben, al 

gebeurt genezing hier op aarde 

nogal eens niet.  

Het is er wel in Gods eeuwige 

heerlijkheid, die echt nog veel  

en veel mooier is dan onze 

vakantieweken!

DS. M.J. TEKELENBURG
 Voorzitter stichtingsbestuur  
VOOR ELKAAR vakantieweken

VAKANTIEWEKEN

LEES OOK HET BIJBELVERHAAL

OP PAGINA 12

BEEKBERGEN

PRINS WILLEM-ALEXANDER

LUNTEREN

ELSLOO

LEMELE

ERMELO
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BESMET 
MET HET 
VIRUS

Op de eerste dag zeiden andere vrijwilligers, die al vaker mee 

waren geweest: ‘Of je raakt besmet met het virus, of niet’.  

Hier moest ik natuurlijk om lachen. 

Nou, ik kan u vertellen dat ik goed besmet ben geraakt tijdens  

deze fantastische vakantieweek. De contacten die je hebt met  

de gasten: je leert er zoveel van. Maar ook de gehele sfeer onder 

de vrijwilligers en gasten is overweldigend. Er ontstaan mooie 

vriendschappen en contacten tijdens zo’n week, en je kan veel 

betekenen voor de ander.

Ik raad het iedereen aan om een keer mee te gaan, zeker ook 

mensen van mijn leeftijd. Je krijgt door deze ervaringen een 

andere kijk op het leven.

Afgelopen zomer werd ik gevraagd om mee te gaan 
met de vakantieweek op de Prins Willem-Alexander. 
Doordat ik van baan wisselde, was ik in de gelegenheid 
op korte termijn mee te gaan. 

ALLES EVEN LOSLATEN

Wat mij goed doet in deze weken is het 

samenzijn met mensen met en zonder 

handicap, die allemaal in dezelfde God geloven. 

Deze combinatie zorgt voor heel fijne 

gesprekken rondom Gods Woord. We delen 

eigen ervaringen vanuit verschillende 

perspectieven. Iedereen mag zijn wie hij/zij  

is in deze weken, allemaal met onze eigen 

achtergrond en ideeën (over 

geloofsonderwerpen). 

Daarnaast zijn het ook altijd heel ontspannen 

weken met leuke activiteiten en kan ik alle 

omstandigheden even loslaten waar ik de rest 

van het jaar mee bezig ben.

Naast de gesprekken vind ik het samen zingen 

en musiceren ook heel ontspannen en 

waardevol. 

Eén fijne herinnering kiezen? Dat is best lastig 

uit zoveel fijne herinneringen van de ongeveer 

achttien keer dat ik in totaal mee ben geweest, 

de kinder- en jongerenweken bij elkaar 

opgeteld. Van de kinderweken zijn mij het 

bezoek van de politie, en met een andere week 

de brandweer, het meeste bijgebleven. Ik kijk 

met veel plezier terug op deze activiteiten.  

Van de jongerenweken is mij vooral de week 

waarin het thema ‘Ken ik Hem?’ centraal stond, 

het meeste bijgebleven. De persoonlijke 

gesprekken rondom dit thema waren 

waardevol voor mij. En wat de ontspannen  

Hallo allemaal, mijn naam is  
Marian Kreijkes en ik kom uit Rijssen.  
Sinds mijn achtste ga ik mee met de 
VOOR ELKAAR vakantieweken.  
Dat begon bij de kinderweken en  
vanaf mijn zestiende ga ik mee met  
de jongerenweken. Ook aan de 
kinderweken denk ik met heel veel 
plezier terug. Voor mij is de 
jongerenweek altijd de mooiste  
week van het hele jaar. Dit is om 
verschillende redenen.

VRIJWILLIGER DEELNEMER

en gezellige activiteiten betreft: het uitje  

naar een pretpark was fantastisch. 

Mocht u/jij dit lezen en denken: ‘Dit lijkt mij 

ook wel wat…’, geef u/je dan op voor een 

volgende vakantieweek als gast of vrijwilliger! 

Wie weet tot ziens bij een van de 

vakantieweken!

MARIAN KREIJKES
JOHAN BUIJS (22)
Vrijwilliger vakantieweken voor mensen 
met een lichamelijke beperking
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Deelnemer vakantieweek voor jongeren  
met een lichamelijke beperking
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WEEK VOOR MENSEN MET DEMENTIE EN HUN MANTELZORGER

Samen op vakantie, als je man of vrouw dementie heeft, 
kan dat? Ja! Het echtpaar Van Rinsum uit Heteren ging dit 
jaar voor de vierde keer mee met een week voor mensen 
met dementie en hun mantelzorger. Ze zijn er allebei vol 
van,	‘het	is	zó	fijn!’

‘ER IS ZOVEEL WARMTE, 
LIEFDE EN BEGRIP’

DEELNEMERS

Mevr. C.A. van Rinsum-Hermse (90) 

en haar man Geurt (92), die 

Alzheimer heeft, worden blij als het 

over de vakantieweek gaat.  

‘Er is zoveel warmte, liefde en begrip. 

Je hebt fijne gesprekken, doet 

bijbelstudie, gaat dagjes uit…  

echt geweldig.’

SLUIPEND
‘De veranderingen bij Geurt kwamen 

sluipend’, vertelt zijn vrouw. Op een 

bepaald moment werd de diagnose 

Alzheimer gesteld. ‘Zijn gedrag thuis 

werd steeds moeilijker, totdat het 

niet meer ging. Geurt werd 

opgenomen op een gesloten afdeling 

in zorgcentrum ‘Liefkenshoek’ in 

Heteren’. Twee jaar later verhuisde 

zijn vrouw naar een aanleunwoning 

bij ‘Liefkenshoek’. Binnendoor kan ze 

naar haar man toe, en dat doet ze 

trouw elke dag. Wat mevr. Van 

Rinsum het ergste vindt, is dat ze 

geen band meer heeft met haar man. 

‘Hij kent me wel, maar echt contact 

hebben we niet. Eigenlijk ben ik mijn 

man kwijt…’ Hoe ze dat volhoudt? 

Emotioneel: ‘Wat denk je? Ik krijg 

kracht van Boven!’

BOEVEN VANGEN
We gaan samen even bij meneer om 

een hoekje kijken. Hij ligt op bed 

(‘dat doet hij vaak, hij houdt niet van 

spelletjes en activiteiten, hij is graag 

op zichzelf’), maar voor het bezoek 

komt hij eraf. Aan de hand van foto’s 

vertelt hij over vroeger. Dat hij bij de 

politie werkte (‘boeven vangen’) en 

veteranen uit Amerika hielp om de 

plaatsen in Nederland terug te 

vinden waar ze gevochten hadden. 

Als we over de VOOR ELKAAR 

vakantieweken beginnen, veert het 

echtpaar op. Hij: ‘Ik ga er graag heen 

hoor. De verzorging is goed. En het is 

gezellig’. Zij: ‘Ik zag in het kerkblad 

een stukje staan over deze weken en 

dacht: ‘Wat belet ons? We gaan het 

proberen’. Ik wist niet hoe Geurt zou 

reageren. Maar het ging goed. Het is 

zo superfijn! Je wordt hartelijk 

ontvangen en opgevangen en er zijn 

aparte programma’s voor mantel- 

zorgers. We zijn bijvoorbeeld naar 

Elburg geweest en hebben een 

boottocht gemaakt.’  

Als we door de fotoboeken bladeren, 

komen de herinneringen weer boven.  

Mevr. Van Rinsum: ‘Ik kan daar  

echt mijn hart luchten, ze  

begrijpen mij, dat is zo fijn!’

Lid PR-commissie

ANNEKE TUKKER-VERSLUIJS

NATUUR

LEKKER ETEN

SAMEN

PLEZIER

BEWEGING

GEZELLIG

DEMENTIEWEEK
ERMELO
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VRIJWILLIGER ZIJN, 
EEN VERRIJKING VAN 
JE LEVEN! 

Een VOOR ELKAAR vakantieweek is 

een week vol ontmoetingen. Je trekt 

op met de gasten. Vaak hebben zij 

heel wat meegemaakt en meestal 

delen ze daar iets van. Zonder dat zij 

zich ervan bewust zijn, leren ze jou 

een mooie geloofs- of levensles. Zo 

leer je tijdens de vakantieweek iets 

wat je op school niet kunt leren. Je 

ontmoet ook andere vrijwilligers, 

met elkaar is het erg gezellig. 

Misschien houd je er, net als ik, 

mooie vriendschappen aan over. 

Het mooie aan een VOOR ELKAAR 

vakantieweek is dat je met heel veel 

verschillende mensen op vakantie 

bent. Maar ondanks de verschillende 

achtergronden, leeftijden, 

woonplaatsen en werkervaring vorm 

‘Kunnen we ons ook nog afmelden?’ vroeg ik als zeventienjarige 
aan mijn vriendin na onze eerste kennismaking met de  
andere vrijwilligers van onze vakantieweek op de instructiedag.  
Ze antwoordde beslist: ‘Nee, kom op joh, we gaan dit gewoon 
doen!’ Gelukkig luisterde ik naar haar en kreeg mijn angst  
voor het onbekende niet de overhand. De VOOR ELKAAR 
vakantieweken hebben mijn leven verrijkt en het goede  
nieuws is: het kan jouw leven ook verrijken.  
Ik ga je uitleggen waarom. 

RUIMTE VOOR ERKENNING 
EN HERKENNING; DÁT 
GEEFT VERBINDING!

 
Alice Methorst (46), gastvrouw Oaseweekend

TIJDENS DEZE VAKANTIE  
BEN IK LICHAMELIJK EN  
GEESTELIJK GEVOED.

Ds. H.J. van der Veen, kernteamlid  
vakantieweek alleengaanden

‘MET ELKAAR’ IS EEN 
RODE DRAAD DOOR 
HEEL ZO’N WEEK,  
MET DE OPEN BIJBEL 
ALS GIDS!

Ds. M.C. Schreur, kernteamlid 
vakantieweek voor mensen met  
een lichamelijke beperking

EEN VOORBEELD VAN 
NAASTENLIEFDE EN 
EEN OEFENING IN 
AFHANKELIJKHEID.

Ds. N.F.L. de Leeuw, kernteamlid 
vakantieweek voor mensen met 
een verstandelijke beperking

GEEFT MIJ ZOVEEL ENERGIE  
DAT DE WEEK OM IS VOOR  
JE HET WEET.

 
Bas Petersen (40),  
vrijwilliger ASS-week

HET WAS EEN FANTASTISCHE WEEK 
MET FIETSTOCHTEN, BIJBELSTUDIE 
EN GEZELLIG SAMENZIJN!!

Jenny Bos (68), deelnemer actieve 
week voor alleengaanden

WOW… DAT IS SUPER,  
ZO’N WEEK!

 
Thea de Mots, vrijwilliger vakantieweek voor 
mensen met een verstandelijke beperking

EEN ONVERGETELIJKE WEEK. SAMEN GENIETEN, 
ELKAAR ONTMOETEN ROND HET WOORD.

 
Ds. J.C. Schuurman, kernteamlid vakantieweek alleengaanden

DANKBAAR GENIETEN. 
ACTIEF EN IN RUST ER 
ZIJN VOOR ELKAAR.

Mevr. Riekie Schuurman, kernteamlid 
vakantieweek alleengaanden Op zaterdag 15 april 2023 staat de instructiedag gepland voor alle 

vrijwilligers van de VOOR ELKAAR vakantieweken. Locatie: Johannes 

Fontanus College in Barneveld. Na een overdenking gaan we in groepen 

van de verschillende vakantieweken uiteen om de vakantie door te 

spreken en taken te verdelen. Noteer deze dag alvast in je agenda! 

Nadere info volgt. 

INSTRUCTIEDAG

talenten liggen op verschillende 

gebieden. Daar weten we bij de 

VOOR ELKAAR vakantieweken  

raad mee.  

Er zijn weken voor veel verschillende 

doelgroepen en tijdens de weken zijn 

verschillende functies. Kijk eens rond 

op onze website, Instagram of 

Facebook en ga op zoek naar de 

week en de functie die bij jou past. 

Als vrijwilliger geef je een week  

van je tijd. Wist je dat sommige 

werkgevers hier bijzonder verlof  

voor geven en dat je studie- of 

stagepunten kunt verzamelen door 

een week mee te gaan? Vraag het 

eens na bij jouw school of werkgever. 

Ik hoop dat je nu denkt: ‘Ik wil zo’n 

VOOR ELKAAR vakantieweek ook 

weleens meemaken, kan ik me 

aanmelden?’ Aanmelden voor een 

vakantieweek kan via onze website. 

Ik kan je één ding garanderen:  

hier ga je geen spijt van krijgen! 

je één groep omdat je verbonden 

bent door geloof en dezelfde missie. 

Een speciale opleiding hoef je niet 

gedaan te hebben om als vrijwilliger 

mee te kunnen met onze weken. Het 

belangrijkste is dat je een warm hart 

hebt voor je medemens en dat je 

graag dienend bezig bent. Iedereen 

tussen de 16 en 67 jaar is van harte 

welkom als vrijwilliger in onze weken! 

Heb je zes weken vakantie? Zou je er 

daar niet één van kunnen besteden 

in dienst van je naaste? Of misschien 

zijn je kinderen inmiddels op een 

leeftijd dat ze zich prima een weekje 

zonder jou kunnen redden? 

Overweeg het eens om met ons mee 

te gaan!

Wij zijn allemaal anders en onze 

ARIDA NEDERVEEN

 Bestuurslid en voorzitter 
PR-commissie VOOR ELKAAR 
vakantieweken

     OOK IETS 

VOOR JOU?

VRIJWILLIGER ZIJN!
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VIER MANNEN EN  
     HUN ZIEKE VRIEND 

Kijk, daar komen een paar mannen aan. Ze dragen iemand 

tussen zich in. Het is hun vriend. Ze willen hun vriend bij 

de Heere Jezus brengen. Hun vriend is ziek, hij kan zijn 

armen en benen niet meer bewegen. Hij moet gedragen 

worden. Maar nu hebben zijn vrienden gehoord dat de 

Heere Jezus wonderen kan doen. ‘Kom,’ zeggen ze tegen 

elkaar, ‘we moeten naar Jezus toe!’ Wat willen ze graag 

dat de Heere hun vriend geneest! Maar o, ze kunnen met 

hun vriend nooit in dat huis komen. Het is veel te druk! 

Hoe moet dat nu? Moeten ze nu terug naar huis? 

Ga je mee op reis? Op reis naar Israël? We gaan naar de 

stad Kapernaüm. Wat een drukte is het! Wat zou er aan 

de hand zijn? De mensen dringen samen bij een van de 

huizen. Als we dichterbij komen, dan horen we al snel 

Wie er in het huis is. Het is de Heere Jezus. Hij spreekt 

daar met de mensen. Iedereen wil Hem zien en horen. 

Het hele huis is vol. 

BIJBELVERHAAL

Nee hoor, dat doen ze niet. Ze hebben een ander plan. 

Ze gaan met hun zieke vriend naar de zijkant van het huis. 

Daar is een trap naar het dak. Dat dak is anders dan bij 

onze huizen. Dit dak is plat, daar kunnen ze op staan en 

lopen. Ze tillen hun vriend naar boven. Al snel staan ze op 

het dak. Kijk, wat doen ze nu? Ze maken het dak open en 

kijken naar beneden. Ja, de Heere Jezus staat vlak onder 

hen! Dan knopen ze touwen aan het bed van hun zieke 

vriend. Heel voorzichtig laten ze hun zieke vriend naar 

beneden zakken. Zo voor de voeten van de Heere Jezus. 

De mensen in het huis kijken verbaasd omhoog, wat 

gebeurt er? 

Daar, voor de voeten van de Heere Jezus, ligt de man 

nu. De Heere Jezus kijkt hem aan en zegt: ‘Wees maar 

niet bang, je zonden zijn je vergeven’. De Heere Jezus 

heeft zijn zonden vergeven, dat is al een wonder. Maar 

nu is hij nog niet beter. Luister, Jezus zegt nog iets. ‘Sta 

op en wandel.’ En dan… De man luistert, hij staat op. 

Het wonder is gebeurd, hij is genezen! 

‘ WEES MAAR NIET BANG,  
JE ZONDEN ZIJN JE 

VERGEVEN’

Weet je dat ons hart eigenlijk ook ziek is? Ziek door de 

zonde? Net als bij deze zieke man. Maar onze zonden 

kunnen ook vergeven worden. Net als bij deze man. 

Vraag de Heere of Hij ook jouw zonden  

wil vergeven. Dan mag je ook God loven  

om wat Hij gedaan heeft.

Commissielid vakantieweken voor mensen 
met een verstandelijke beperking

MARLEEN VAN VLIET-VAN STEENSELEN
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Vrijwilligers vakantieweek voor mensen  
met een lichamelijke beperking

Aan boord van het vakantieschip Prins  
Willem-Alexander begint een unieke vakantie-
ervaring. Samen met andere gasten en 
vrijwilligers van de VOOR ELKAAR 
vakantieweken ziet u Nederland zoals u het 
nog nooit eerder gezien heeft. We maken een 
vaarroute langs verschillende plaatsen in 
Nederland. 

Iedere vakantiedag gaan we van boord, we meren aan in 

een stad of dorp waar we bijvoorbeeld een wandeling 

maken of een museum bezoeken. Zo bezochten we 

afgelopen jaar de Sint-Jan in Gouda, maakten we een 

stadswandeling in Gorinchem en Dordrecht en was er 

een historische stadswandeling in Hellevoetsluis.

Ook aan boord is er veel te beleven en veel te zien.  

Er zijn verschillende activiteiten, op zondag zijn er twee 

kerkdiensten en er is veel ruimte voor ontmoeting. 

DE NAAM 
     ZEGT ALLES

WELKOM 
AAN BOORD! 

Het wisselende uitzicht maakt de vaarvakantie uniek. 

Vanaf het zonnedek of vanuit de grote salon heeft u een 

mooi uitzicht over het rivierlandschap, vergezichten over 

polders en een uniek inkijkje in steden. U komt op plekken 

waar u nog nooit eerder geweest bent, afgelopen zomer 

voeren we dwars door de havens van Rotterdam.

Aan boord is het erg gezellig. Onze vrijwilligers zorgen 

goed voor u en de koks voorzien u van heerlijke 

maaltijden. Het schip is rolstoelvriendelijk en de kamers, 

de salon en het bovendek zijn goed bereikbaar met de lift.

Kortom, een vakantie aan boord is er één die u niet kunt 

missen. Bent u gast of vrijwilliger?  

Wij hopen u komende zomer te verwelkomen aan boord 

van de Prins Willem-Alexander! 

Welkom in Het Bosgoed. De naam zegt alles! In Lunteren 
is heel veel bos en het is er ook bijzonder goed.

EBRINA KOK EN ARIDA NEDERVEEN

LOCATIE LOCATIEHET BOSGOED DE PRINS WILLEM-ALEXANDER
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In 2022 hebben we in deze accommodatie de jongerenweek gevierd.  

De ligging van Het Bosgoed is voortreffelijk. Tussen de bomen is  

Het Bosgoed bijna niet meer te zien, maar als je het dan toch hebt 

gevonden, kan het genieten direct beginnen. In het middelpunt van 

het gebouw bevindt zich de centrale gemeenschapsruimte met direct 

daaraan vast het restaurant. Vanuit de grote zaal zijn de drie gangen 

naar de hotelkamers goed bereikbaar. De kamers zijn ruim en hebben 

allen een prachtig uitzicht op het omliggende bos. In gang B bevindt 

zich ook de saunaruimte met onder andere twee heerlijke 

bubbelbaden.  

 

Voor iedereen die zich ook op deze manier volop wil ontspannen is  

Het Bosgoed dus een echte aanrader. In onze week was deze faciliteit  

continue in gebruik door onze gasten (en vrijwilligers). 

Rondom Lunteren is er zeker genoeg te beleven. Wandelen, fietsen, 

historie, natuur en horeca, je vindt het er allemaal. Zo hebben we 

diverse natuurcentra bezocht, zijn we in het Pluimveemuseum 

geweest en zelfs een dag wezen statten in Utrecht. 

Als laatste mag het overheerlijke eten niet ongenoemd blijven.  

De eigen koks van het hotel schotelden ons de heerlijkste gerechten 

voor. Het bedienend personeel zorgde voor de finishing touches. 

Ben je gast of vrijwilliger van de VOOR ELKAAR vakantieweken? 

Laat een week met veel bos en nog meer  

goeds niet aan je neus voorbijgaan.  

Boeken dus!

Vrijwilligers vakantieweek voor  
mensen met een lichamelijke beperking

ADRIAAN ARKERAATS EN HELEEN NEDERVEEN-ARKERAATS
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Elke zomer ga ik mee op vakantie met de VOOR ELKAAR 
vakantieweken. Ik ben al vaak mee geweest en ik vind het nog steeds 
heel erg leuk. Drie weken van tevoren heb ik er elke dag al zin in.  
Dan	wacht	ik	op	de	kaart	die	ik	van	mijn	staflid	krijg,	want	ik	ben	erg	
benieuwd	hoe	mijn	staflid	heet.	Als	ik	de	kaart	heb,	geef	ik	die	een	
mooie plek op mijn kamer en dan begint mijn vakantiepret al. 

VAKANTIEPRET

‘ALLES 
WORDT 
GOED 
UITGELEGD’

Dit jaar ben ik met de vakantieweek op vakantie naar 

Hoge Hexel geweest. Op het park is een zwembad,  

waar we lekker in hebben gezwommen. 

Wat ik fijn vind aan de vakantieweken, is de begeleiding 

die we krijgen, we hebben in deze week een vaste 

begeleider. Ook het gebruik van picto’s vind ik fijn omdat 

ik dan weet wat we gaan doen. Alles wat we gaan doen 

wordt goed uitgelegd.

Iedere avond wordt er een gedeelte uit de Bijbel 

besproken of verteld, dit kan ik goed begrijpen. 

We doen in de vakantieweek heel veel verschillende 

activiteiten met elkaar, de activiteiten die ik gedaan heb, 

zijn: kaarsen maken, kano varen, kajakken, een museum 

bezoeken, zwemmen, fietsen, wandelen, het is te veel  

om op te noemen. 

Ik vind het leuk om dingen met elkaar te doen, het maakt 

mij niet zoveel uit wat we gaan doen, ik vind het vooral 

Hallo	allemaal,	ik	ben	Thomas	Boerefijn.	Ik	ben	al	heel	
wat keren mee geweest met een vakantieweek, hoe 
vaak precies weet ik niet, ik denk al zes of zeven keer. 
Ik weet nog dat ik in Putten en in Zeewolde op vakantie 
ben geweest.

DEELNEMER DEELNEMER

Op zaterdagmiddag brengt mijn familie mij naar het vakantieadres. 

Dan maak ik kennis met de gastvrouw, de dominee en natuurlijk 

mijn staflid, die er de hele week voor mij is en mij helpt. Daarna ga 

ik mijn familie uitzwaaien en dan begint de pret. Op de eerste 

zaterdag doen we meestal een kennismakingsspel. Dan vertel je 

wie je bent, wat je overdag doet en wat je hobby is. Op zondag is  

er kerkdienst. De dominee is mee, dus dat is handig. Dan kan de 

kerkdienst op het vakantieadres worden gehouden.  

Op maandag maken we een groepsfoto en daarna kunnen we 

kaarten schrijven om naar familie en vrienden te sturen. We maken 

altijd een vakantieboek met wat we elke dag gedaan hebben en 

wat we geknutseld hebben. Dat is een leuk aandenken. En zo  

weet de familie thuis ook wat we gedaan hebben. Op woensdag 

gaan we een dagje uit, dat is altijd een leuke verrassing.  

Wat ik heel erg leuk vind, is dat we elke ochtend worden wakker 

gezongen. Dan gaat de leiding op de gang zingen en word je 

gezellig wakker gemaakt. Maar niet op donderdag want dan is het 

uitslaapdag. En daar ben ik al heel goed in. Ik slaap wel tot half 11. 

Ik vind het leuk om op vakantie nieuwe mensen te ontmoeten. 

Soms zijn er mensen die ik al vaker op vakantie ben tegengekomen. 

En soms zijn er ook mensen die ik ken. Dat is ook gezellig. 

Op vrijdag gaan we altijd winkelen. 

De laatste avond maken we er een gezellige avond van. Dan 

hebben we een Bijbelverhaal en als het donker is, gaan we 

sterretjes aansteken buiten. Dan nog wat drinken met wat lekkers. 

Maar daarna moeten we echt naar bed, want de volgende dag 

moeten we vroeg op, want dan komt de familie ons weer om half 

10 ophalen. En dan gaan we weer naar huis. Voldaan en gelukkig  

en met mooie verhalen.  

WILMA GOUDBEEK
THOMAS BOEREFIJN (23)

Deelnemer vakantieweek voor mensen 
met een verstandelijke beperking

Deelnemer vakantieweek voor jongeren met ASS

gezellig om activiteiten met elkaar te doen. 

In de vrije tijd die we hebben vind ik het fijn om muziek  

te luisteren.

In de eerdere vakantieweken kreeg ik een fotoboek als 

herinnering mee naar huis. Ik vind het jammer dat ik dit 

jaar geen fotoboek heb gekregen. Bij een fotoboek kan  

ik goed vertellen aan familie en vrienden wat we hebben 

gedaan in de vakantie. 

Als ik aan deze vakantieweken denk, heb ik aan alles 

mooie herinneringen. Het is zo fijn om mee te mogen 

gaan. Ik hoop volgend jaar weer mee te gaan hoor! 

 

Groetjes!
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Chantelle had er zin in en ging dapper aan de 

vakantieweek beginnen in Nunspeet. Toen we 

haar hadden weggebracht, gingen er allerlei 

gevoelens in ons om. Doen we het wel goed, is 

dit wel de juiste keuze, houdt ze het een week 

vol? Het voelt toch heel raar om je dochter een 

week met vakantie te laten gaan en dan zelf er 

geen deel van uit te maken. Maar hoe verder 

de week vorderde, hoe zekerder we wisten  

dat het goed was. We kregen een berichtje van 

de begeleider en een foto met zo’n blij 

ontspannen gezicht dat het gelijk goed voelde. 

Hun week is volgepland met leuke activiteiten 

en uitjes. Ook zijn er rustmomenten, waardoor 

de kinderen niet overprikkeld raken. Er wordt 

gegeten en gedronken en eigenlijk is het net 

een feest als we dat zo horen.  

Ook zijn er momenten om stil te staan bij Gods 

Woord en zingen ze liederen. Elk jaar komt 

Chantelle weer met een nieuw geleerd lied 

naar huis. De begeleiding is er voor één kind  

Onze dochter Chantelle is dertien jaar en gaat al een 
aantal jaren mee met VOOR ELKAAR  vakantieweken. 
Ze heeft een licht verstandelijke beperking en volgt  
nu het tweede jaar van praktijkonderwijs VLC in Ede. 
Vanaf haar negende jaar is ze meegegaan met een 
vakantieweek. Op aansporen van mijn vriendin, die 
toen begeleider was, hebben we de stap gezet.  
Om de eerste stap te zetten is denk ik het moeilijkste 
als ouder. Je wilt zelf voor je kind zorgen en weet  
zelf wat het beste voor haar is. 

IEDEREEN IS UNIEK

GEWOON GENIETEN

In 2017 ben ik voor het eerst meegegaan met de VOOR 

ELKAAR vakantieweken, nadat mijn moeder een artikel 

erover zag staan in het blad van de Hervormde 

Vrouwenbond (nu Vrouw tot Vrouw). Ik was toen net met 

de opleiding verpleegkunde begonnen en liep stage in 

de gehandicaptenzorg. VOOR ELKAAR vakantieweken 

sprak mij direct aan door de identiteit en diversiteit van 

de doelgroepen. Zo koos ik voor de ZML 25+, maar ik heb 

ook een keer de kinderweek gedaan. Deze 

vakantieweken zo uniek omdat het Evangelie centraal 

staat, maar ook door de band die je de rest van de week 

hebt met alle stafleden (vrijwilligers). De spontane 

zangmomentjes, een extra rondje wandelen, de 

Bijbelverhalen rondom een thema en een themalied zijn 

niet weg te denken uit een vakantieweek met een 

verstandelijke beperking. 

Ik ga met deze weken mee omdat mij dat het meest ligt, 

ik heb er plezier in. Het plezier voor jezelf is heel 

belangrijk omdat je gasten dat ook voelen en 

Vaak bekroop me al de gedachte me eens aan te melden 

als vrijwilliger voor een ASS-week. Door omstandigheden 

in het gezin was het er nooit van gekomen, tot dit jaar…

En wat heb ik die week genoten van deze mooie kinderen, 

die allemaal uniek zijn en hun eigen talenten hebben. 

Kinderen die een rugzak met hindernissen bij zich dragen. 

Kinderen die niet zelfstandig op vakantie kunnen. Wat 

bijzonder dat je er als vrijwilliger aan kunt bijdragen dat  

zij een fijne vakantie hebben! 

In de week van 15 tot 19 augustus hebben we een week 

gehad in Noordeloos. De mooie groepsaccommodatie was 

schitterend ingericht. We hebben daar genoten. Samen 

optrekken met kinderen met een vorm van autisme en hun 

mooie momenten bezorgen. Vervolgens ook getuige te 

mogen zijn van de talenten die zij laten zien – WOW!

Wij waren in de gelukkige omstandigheid dat het mooi 

OUDERS DEELNEMER

DOEN WE ER GOED AAN  
OM ONZE DOCHTER MEE  
TE LATEN GAAN…?

of twee kinderen, dus er wordt goed op hen 

gelet. De begeleider probeert zich zo goed 

mogelijk in te lezen over welke deelnemer er 

onder zijn hoede valt. Bij de opgave van de 

vakantieweek vullen we een formulier in 

waarin er vragen worden gesteld over de 

gezondheid en behoeften van je kind. 

Afgelopen jaar belde de begeleidster even,  

dat is ook heel fijn.  

En dan komt de dag van ophalen. Chantelle  

was blij ons te zien, maar we zagen ook dat  

ze contacten had gemaakt met andere 

begeleiding en deelnemers. Echt heel leuk!  

We merken na al die jaren dat ze het nog 

steeds leuk vindt om mee te gaan. Ze vraagt  

er zelfs naar of ze weer mee mag!

FAM. ROZA
Ouders van Chantelle

Vrijwilliger vakantieweken voor gasten  
met een verstandelijke beperking

VRIJWILLIGERS

meekrijgen. Al is het belangrijkste dat je het voor de 

gasten doet! We zijn er voor elkaar, dat wordt ook vaak in 

de vakantieweek benoemd. Als je met de vakantieweken 

meegaat, voelt het gelijk als een warm bad. Je mag er 

zijn zoals je bent en ieder mag in de vakantieweek zijn 

talent inzetten. 

Een mooie herinnering aan de vakantieweek is dat 

iedereen uniek is, je hebt al snel met iedereen een 

praatje. Zo had de dominee van dit jaar zelfs een mooi 

themalied gemaakt, dat we op de bonte avond gezongen 

hebben. Op de wijs van ‘We hebben allemaal wat’ en  

met de gasten hun naam en wat persoonlijks tussendoor! 

Dat was heel knap gemaakt en 

persoonlijk, wij als staf mochten het 

zingen en de gasten genoten!

weer was, er waren veel ‘chill’-momenten. Dit geeft 

veel ontspanning in de groep, waarbij er zomaar 

spontaan gesprekken ontstonden. Ook de  

dagopeningen rond de Bijbel gaven vaak een inkijkje  

in hoe zij het geloof beleven. Heerlijk om te mogen 

reageren op hun vragen en de wat ‘zwart-witte’-kijk  

die zij op geloofszaken hebben. 

Als ik terugkijk op deze week, zeg ik:  

ik gun iedereen deze ervaring.  

Meegaan met deze weken – als  

deelnemer of leiding – is gewoon  

genieten.

HENRIËTTE BROMMEIJER (23)

PIET SCHEP
Vrijwilliger vakantieweken voor jongeren met ASS
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MAG IK JOU TOT ZEGEN ZIJN 

Mag ik jou tot zegen zijn,

naast je lopen op de reis? 

Samen achter Jezus aan,

gaan waar Hij ons wijst.    

Laat ons delen in zijn liefde, 

voor elkaar de minste zijn.  

Met elkaar het leven vieren,

uitzien naar het koninkrijk. 

 

Mag ik jou tot zegen zijn,

jou aanvaarden zoals Hij?    

Zoeken naar verbondenheid, 

dwars door alle strijd. 

Laat ons wijze woorden spreken,

zwijgen als dat nodig is. 

Met elkaar een voorbeeld geven,

leven als getuigenis. 

 

Laten wij tot zegen zijn 

voor de mensen om ons heen. 

Vol van liefde zoals Hij,

open en gastvrij. 

Laat ons delen, laat ons geven, 

geven wat de ander mist. 

Elke stap is vol van leven,

omdat Jezus bij ons is. 

Tekst: Anneke van Dijk-Quist

©2019 Stichting Sela Music

Wat doen we verder? Uitstapjes maken, 

spelletjes, lekker eten, winkelen, zingen, 

creatief bezig zijn en een hoop gezelligheid 

beleven. Kortom, echt genieten.

Als VOOR ELKAAR vakantieweken organiseren 

we weken voor verschillende doelgroepen. 

Voor deelnemers met een lichamelijke 

beperking zijn er de bootreis en een aantal 

weken in aangepaste hotels. Even een weekje 

weg uit de sleur van alledag, op reis met 

mensen die u begrijpen. 

Ook zijn er vakantiemogelijkheden voor gasten 

met dementie en hun mantelzorger. Hoe 

heerlijk is het om de zorg even een weekje uit 

handen te geven en zelf ook tot rust te komen.

Wil je graag op vakantie maar heb je bij alles of 

bij sommige dingen hulp nodig? Dan zijn onze 

vakantieweken voor mensen met een 

verstandelijke of meervoudige handicap of 

beperking misschien wat voor jou. 

Aan de hand van het invulformulier zoeken we 

voor jou een vaste vrijwilliger die je alle hulp en 

begeleiding kan geven die nodig is. 

We hebben ook supergave weken voor 

kinderen en jongeren met een stoornis in het 

autisme spectrum, zonder verstandelijke 

beperking. Ga jij deze zomer ook mee?

Bent u weduwe, weduwnaar of alleengaand en 

bent u zelfredzaam en voldoende mobiel? Ook 

voor u hebben we mooie weken in de planning 

staan. In de zomer of juist in de winter, actief of 

wat rustiger… kies uit wat bij u past.

Voor vrouwen die, kortere of langere tijd 

geleden, een echtscheiding achter de rug 

hebben, organiseren wij de Oaseweekenden. 

Een paar dagen van ontmoeting, bezinning en 

ontspanning, waarin de Bijbel centraal staat. 

De groep bestaat uit maximaal tien vrouwen. 

Of je nu 25 jaar of 65 jaar bent, je bent van 

harte welkom.

Kijk snel op de volgende pagina’s,  

zoek een vakantie uit en boek vanaf  

15 december via de website.  

Om snel naar de website te gaan,  

kun je de QR-code scannen.  

Tot ziens!

Hebt u en heb jij tijdens het bladeren in dit magazine ook zo’n zin in de 
vakantie gekregen? Aarzel niet langer, zoek een mooie week uit en boek!  
De vrijwilligers zijn bekwaam en enthousiast, zij willen u en jou graag een 
heerlijk verzorgde week bezorgen. Vier samen vakantie in een christelijke 
sfeer.	Denk	aan	de	symbolen	op	‘onze’	koffer:	liefde,	hoop	en	geloof.	 
De Bijbel staat centraal, dat verbindt aan God en aan elkaar.

ZOEK
EN BOEK



OVERZICHT 
VAKANTIEWEKEN 2023

VAKANTIEOVERZICHT

VRAGEN? MAIL NAAR:  
gasten.vg@voorelkaarvakantieweken.nl

VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING

10 - 17 juni Groepshotel Het Bosgoed, Lunteren 

(jongerenweek, tot 50 jaar)

8 - 14 juli Vakantieschip Prins Willem-Alexander 

(alle leeftijden)

30 september - 7 oktober Nieuw Hydepark Rooseveltpaviljoen,   

Doorn (alle leeftijden/echtparen)

VRAGEN? MAIL NAAR:  
gasten.lg@voorelkaarvakantieweken.nl

23 - 30 juni De Putse Hoeve, Bergeijk 

(voor gasten met dementie en hun mantelzorger)

DEMENTIEWEEK
AUTISMEWEKEN

VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

10 - 17 juni Hallehuis, Lemele zml 25+

17 - 24 juni Het Bosgoed, Lunteren zml 25+

26 - 30 juni ‘t Borghuis De Sterren, Losser zml 25+ prikkelarm midweek 

03 - 07juli Hallehuis, Lemele zml 25+ prikkelarm midweek 

08-15 juli Hallehuis, Lemele ml 25+

15 - 22 juli Het Bosgoed, Lunteren zml 25+

22 - 29 juli De Kibbelhoef, Schoonoord kinderen (6-17 jaar)

29 juli - 5 aug De Vrije Vogel, Elsloo mlj 16-30 jaar

05- 12 aug De Vrije Vogel, Elsloo zmlj 16-30 jaar

12 - 19 aug Vierhouterbos, Vierhouten zml 25+ Dit huis heeft  
geen aanpassingen!

24-28 juli Peppelhoeve, Putten ASS, 8-12 jaar

14-18 aug Peppelhoeve, Putten ASS, 13-17 jaar

7 - 11 aug Hoge Hexel ASS, 18+
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OPROEP
Schreef jij als deelnemer of vrijwilliger van de VOOR ELKAAR 

vakantieweken ook een gedicht? Je mag dat mailen naar 

prvakantieweken@voorelkaarvakantieweken.nl

Zet je naam eronder of geef aan dat we het gedicht anoniem 

mogen plaatsen. Met het insturen van een gedicht, ga je 

akkoord met het plaatsen hiervan op onze sociale media  

of in het vakantiemagazine. Niet alle gedichten kunnen 

geplaatst worden, de redactie maakt een keuze. 

ALLEENGAANDEN

OASEWEEKEND

VAKANTIEOVERZICHT

23 – 30 december 2022 Parkhotel Hugo de Vries, Lunteren 

1 – 8 juli Hotel Ruimzicht, Zeddam (actieve week) 

22 – 29 juli Conferentiecentrum Het Brandpunt, Doorn

22 – 29 december Hotel De Bosrand, Ede 

10 – 13 februari De Katjeskelder, Oosterhout

Najaar 2023, datum nog onbekend Locatie nog onbekend, kijk t.z.t. op onze website

22 – 29 december Hotel De Bosrand, Ede 

VRAGEN? MAIL NAAR:  
gasten.al@voorelkaarvakantieweken.nl

VAKANTIE

Maandenlang naar uitzien;
een week samen,
elkaar weer ontmoeten,
genieten van dingen
die voor anderen zo
vanzelfsprekend kunnen zijn.

Ik stap binnen en
het voelt
direct als een warme deken.
Ik laat
alle zorgen thuis.

Ik wil
met iedereen
praten,	eten,	koffie	drinken,
ik wil
wandelen, de boslucht ruiken
en
overal aan meedoen,
maar mijn lijf wil niet.

In mijn bed geniet ik
van alle geluiden,
het zingen
en de boslucht die
mijn kamer binnen dwarrelt.

De tijd vliegt om,
de taxi komt,
we houden elkaar
nog even vast.

Dan ben ik thuis
alleen,
maar met een hart
vol mooie herinneringen.

@CvdG
Geschreven door een deelnemer van  
de weken voor mensen met een 
lichamelijke beperking (naam bij de 
redactie bekend). 

BEDANKT

Er is veel egoïsme in het leven,
velen willen meer en meer,
zijn niet blij met wat we ze geven,
zeggen eigenlijk nooit: dank U Heere.

Gelukkig zijn er nog andere mensen  
die om iemand geven,
die steken net iets anders in elkaar.
1x in het jaar staan ze voor ons klaar.
En gaan ze als vrijwilliger door het leven.

Ze zijn niet op jacht naar geld en goed.
Ik voel hun warmte stromen.
Ze zijn bescheiden, geven moed
door voor een week naar hier te komen.

Waarom geen mooi verdiende 
complimenten
voor deze harten van goud?
Waarom geen mooie monumenten?
Ze zijn toch uniek, bijzonder en 
vertrouwd.

Daarom wil ik alle vrijwilligers bedanken 
voor wat jullie deden.
Jullie inzet is belangrijk in ons leven 
anders konden wij niet op vakantie.
Daarom wil ik jullie bedanken voor wat 
jullie doen en deden.
Voor alles wat jullie hebben gegeven:
de liefde, warmte en de moed.
Dat maakt veel goed.

Waar de weg ons brengen moge, ons 
geleidt des Heeren hand.

Geschreven en voorgedragen tijdens de 
afscheidsavond door een gast van een  
ML-week (naam bij de redactie bekend).
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EEN LACH EN EEN TRAAN

In maart 2022 mocht ik deelnemen aan een 
Oaseweekend voor gescheiden vrouwen in Hoge Hexel. 
Ik keek hier erg naar uit, mede omdat het weekend in 
november niet doorging door corona. Als gescheiden 
vrouw voel ik mij altijd een buitenstaander in onze 
christelijke omgeving. Ik voel vooral schaamte,  
omdat ik, als christenvrouw, gescheiden ben. 

De meeste mensen kennen niet het verhaal achter je scheiding, en 

je wilt het ook niet met iedereen delen. Vooral het zevende gebod 

speelt hierin een grote rol voor mij. Vandaar dat ik erg dankbaar 

ben voor de Oaseweekenden in een christelijke setting. Dat er oog 

is voor de gescheiden christenvrouw. 

 

Je hebt allemaal hetzelfde meegemaakt, maar allemaal op een 

andere manier. Het is fijn om dat te delen met andere christen-

vrouwen. Hoe ga je ermee om, ook ten opzichte van je kinderen,  

als je die hebt. En het belangrijkste, hoe kijkt God naar ons?

Gelukkig is Hij degene Die alles weet, van voor en na de scheiding. 

Want scheiden doe je niet zomaar. Het voelt als falen. 

 

Het luisterend oor van de begeleiders en de andere vrouwen was 

erg waardevol. We deelden wat ons bezighield, in de grote groep, 

maar soms ook één op één tijdens een activiteit of wandeling. 

We vonden veel (h)erkenning bij elkaar. 

De Bijbel ging iedere dag open, waardoor we bemoedigd werden.

Een lach en een traan was er soms. Een omhelzing en een knuffel.

Een Oase was het, van warmte, rust en gezelligheid. Ook werden 

we op en top verwend, haast om je schuldig over te voelen.

Maar bovenal mochten we ervaren dat de Heere erbij was.  

Ik gun iedere gescheiden vrouw dit weekend.

DAGBOEK VAN EEN FIJNE  
WEEK IN BEEKBERGEN
In de Veluwse bossen rond 
Beekbergen genoten de 
deelnemers aan de (actieve) 
week voor alleengaanden  
van een heerlijke vakantie.  
Ingrid Rozendaal-Vonk (67)  
en Gerda Veen-de Waard (69), 
beiden uit Nieuw-Lekkerland, 
hielden een dagboek bij.  
 
Standplaats: Hotel de Stoppelberg  

in Beekbergen (25 juni - 2 juli 2022).

 
ZATERDAG
Na twee coronajaren, waarin we de 

vakantieweken moesten missen, 

konden we dit jaar een week naar 

Beekbergen. Wat keken we ernaar uit! 

De leiding stond klaar om ons 

hartelijk te ontvangen. Sommige 

deelnemers kenden elkaar van 

eerdere vakantieweken. Voor de 

nieuwkomers was het even wennen, 

maar het ijs was snel gebroken.

Vanavond ging de ‘gesprekspot’ 

rond, waardoor we elkaar wat beter 

leerden kennen.

ZONDAG
Ds. J.C. Schuurman hield vanmorgen 

op locatie een kerkdienst. Het thema 

van de preek was: ‘Bronwater wordt 

tot een waterbron’. Vanavond gingen 

we in Otterlo naar de kerk. 

MAANDAG
Vanmorgen deden we in groepjes 

preekbespreking. Vanmiddag 

maakten we een mooie fietstocht 

door de bossen, onderweg aten we 

een ijsje. In de avond kregen we 

bezoek van het bestuur, en genoten 

we van koffie met heerlijk gebak.

DINSDAG
Vandaag fietsten we naar een 

zorgboerderij in Loenen, waar we ons 

brood opaten. Daarna maakten we 

een huifkartocht. Twee boswachters 

vertelden onderweg over de natuur. 

Vanavond kregen we een prachtige 

presentatie van jachtopziener Jan 

Huttinga, over zijn werk in de 

Kroondomeinen.

WOENSDAG
Vandaag hadden we een vrije 

ochtend. Ook leuk! Om 12 uur 

vertrokken we met de bus naar de 

vijvertuinen van Ada Hofman in 

Loozen. We genoten van de 

prachtige tuinen, vijvers met 

waterlelies en kwakende kikkers. 

Vanavond deden we buiten op het 

terras een psalmenquiz, met foto’s. 

Mooi om zo met elkaar bezig te zijn.

DONDERDAG
Na het ontbijt fietsten we richting 

natuurgebied ’t Leesten in Ugchelen. 

Onderweg was er een koffiestop in 

een gezellige theetuin. Bij het 

bezoekerscentrum maakten we een 

wandeling. Bij thuiskomst deden we 

een Bijbelstudie en ’s avonds was er 

een vogelquiz.

VRIJDAG
Vroeg in de morgen fietsten we weer 

naar ’t Leesten, dronken er koffie, en 

gingen verder naar paleis het Loo. 

We wandelden in de mooie tuin, 

deden een audiotour door het 

prachtig paleis en kregen koffie met 

koninklijk gebak.

’s Avonds kwamen ‘burgemeester 

Roos van Kaap, Trijntje Boerenfijn en 

Gijsje en Lijsje Stuntelaar’ op bezoek. 

Ze hadden lachwekkende verhalen, 

waarin ze terugkeken op deze week.

ZATERDAG
Na het ontbijt sloot dominee deze 

mooie week af, in het gebed noemde 

hij ieders naam. Met elkaar zongen 

we nog de reispsalm.

Wat hebben we genoten van deze 

fijne week, de mooie gesprekken,  

de gezelligheid met elkaar en het 

prachtige weer!

DEELNEMER

JOSEFIEN

Deelnemer Oaseweekend voor gescheiden vrouwen
(Josefien	heet	in	werkelijkheid	anders,	haar	naam	is	 
bij de redactie bekend)

DEELNEMERS

Gerda Veen (links) en Ingrid Rozendaal hielden tijdens de 
vakantieweek voor alleengaanden, op verzoek van de redactie, 
een dagboek bij.

Het kernteam van de week voor 
alleengaanden in Beekbergen, 
v.l.n.r. mevr. E.H. van Leijenhorst-van 
Roekel, mevr. M.A. Uitbeijerse-Stam, 
mevr. H.G. Schuurman-Hijmissen en 
ds. J.C. Schuurman.
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HET SAMEN  
GOED HEBBEN

Afgelopen zomer ging ik mee als gastvrouw met een actieve week voor 

alleengaanden. Dat was een bijzondere ervaring, we waren veel actief bezig 

met elkaar. Door met elkaar te fietsen en te wandelen gaat het praten heel 

ongedwongen en heb je vaak fijne gesprekken. We mochten zo ook genieten 

van Gods Schepping. 

Het thema dat centraal stond in de vakantieweek was afgelopen zomer 

‘Ontmoetingen met Jezus’. Het is bijzonder om het met elkaar goed te 

hebben rondom het Woord van onze God. Om samen de verbondenheid met 

de Heere God te mogen ervaren. 

Een paar jaar geleden, in een warme zomer, was ik met een groep in de 

Ooijpolder, bij Nijmegen. We hadden toen een uitje met de Zonnetrein, dat is 

een treintje op zonne-energie. We hadden energie genoeg om te genieten, 

daarna was het tijd voor ijs. Dat zijn mooie herinneringen.

Ik ga al twintig jaar mee met de vakantieweek voor 
alleengaanden, de laatste jaren als gastvrouw. Ik ben 
werkzaam	in	de	zorg,	maar	vind	het	fijn	om	op	een	andere	
manier met gasten om te gaan. Ik ben zelf weduwe, 
daardoor kun je andere mensen beter begrijpen en met 
elkaar meevoelen.

VRIJWILLIGER

INA VAN LEIJENHORST
Gastvrouw vakantieweken voor alleengaanden

KERSTWEEK ALLEENGAANDEN

KERSTWEEK VOOR ALLEENGAANDEN
Waarom ga ik met een kerstweek mee? Het is fijn dat je met de feestdagen 

niet voor het eten hoeft te zorgen, geen extra boodschappen in huis hoeft  

te halen. Maar het is ook voor de kinderen fijn dat zij zelf als gezin onder 

elkaar kunnen zijn, en niet hoeven na te denken over ‘Wanneer vragen we 

ma?’, en ‘Is het niet te druk dan voor moeder?’ enzovoorts.

In Lunteren konden we lopend naar de kerk, dat is makkelijk. 

In de week doen we allerlei dingen met elkaar, zoals spelletjes, bijvoorbeeld 

scrabble en rummikub. Ook zijn we creatief bezig, zo maakten we een keer 

lantaarntjes met waxinelichtjes erin.

Soms gaan we naar een museum, als het verder weg is gaan we met de bus.

Ik heb het een keer meegemaakt dat mijn jas is gestolen, toen zijn we met 

een aantal dames gaan winkelen en hebben een nieuwe jas gekocht. Ook 

hebben we een modeshow gehouden, met de nieuw gekochte kleding.

Het is heel fijn om, als je alleen bent, deze dagen met elkaar door te brengen.

MEVR. GIDEONSE

SAMEN KERSTFEEST VIEREN

RIA JONKER-HAKKERT
Gastvrouw Kerstweek 2022

Deelnemer Kerstweek voor alleengaanden

Rond Kerst in een heel andere omgeving en met andere mensen dan je 

gewend bent. Het is even uit je comfortzone stappen als je je opgeeft als 

gastvrouw voor de Kerstweek met alleengaanden. Maar wat is het mooi om 

vanuit verbondenheid in het geloof in de Heere Jezus een week samen op te 

trekken. Een speciale week! Ik zie ernaar uit om opnieuw de blijde Boodschap 

van Kerst te horen, samen met de gasten. Er met elkaar over te spreken en 

ervan te zingen. Als vrijwilligers hebben we er ook veel zin in om er een 

gezellige week van te maken. Om kleur te geven aan de donkere tijd van het 

jaar voor mensen die alleengaand zijn. Wat is het gezellig om sámen de 

maaltijd te gebruiken, ervan te  genieten dat er voor alles gezorgd wordt.  

In een ongedwongen sfeer een spelletje te doen en een interessante 

presentatie te horen. Er ontstaat een mooie wisselwerking: aandacht geven 

aan de gasten en een luisterend oor bieden, maar ook leren van hun 

levenservaring.  

Mijn man en ik verheugen ons erop dat ú er ook bij bent. Om met Kerst  

te ervaren dat we tóch met ‘familie’ aan tafel zitten!
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WOORDZOEKER

PUZZELCREATIEF

    KLEUR- / KNUTSELPLAAT
Bron: Crèchemethode Evangeliestek

Woordzoeker

G A U P R E D I K A N T L J N

B D I L E V V O Z V L E G G E

O I T A E O W N I A U D R W D

O E J K J O A A N K A R O I N

T H E B N R N O G A S T E N A

R G S O E E D O E N K W P K A

E I N E D L E E N T M U S E G

I L E K L K L N M I J O F L N

S L T A E A E E E E O R O E E

E E E A M A N R Z W N V T N E

R Z I R N R M E E E G T O T L

E E N T A O D N E K N S I V L

M G E J A S U I A E K A A E A

O N G E T I S D E N W G E K E

Z V R I J W I L L I G E R S N

AANMELDEN
ALLEENGAANDEN
ASS
BIJBELLEZEN
BOOTREIS
DEMENTIE
DINEREN
GASTEN
GASTVROUW

GENIETEN
GEZELLIGHEID
GROEPSFOTO
JONG
KAARTJE
LEUK
OUD
PLAKBOEK
PREDIKANT

UITJES
VAKANTIEWEKEN
VOORELKAAR
VRIJWILLIGERS
WANDELEN
WINKELEN
ZINGEN
ZOMER

Zoek bovenstaande woorden op in de woordzoeker. De woorden kunnen er in alle
richtingen in staan. De overgebleven letters vormen een zin. Veel succes!

?

Wil je een leuk prijsje winnen? Mail dan de oplossing van deze woordzoeker vóór 31
december 2022 naar puzzel@voorelkaarvakantieweken.nl en maak kans! Vermeld hierbij je
naam, adres en leeftijd.

puzzel@voorelkaarvakantieweken.nl

Kleur en knutsel je mee?
1.  Kleur de plaat mooi in.
2.   Knip of prik bij de linker afbeelding de vier stippellijnen,  

zodat er sleuven ontstaan.
3.   Knip of prik de strook met de zieke man uit en  

schuif deze door de sleuven. 
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MET HET VLOT GING  
HET WEL EFFE MIS,  
SPANNEND HOOR!

Marc van Veldhuizen (21),  
deelnemer ML-jongerenweek

IK VOND HET ERG FIJN  
OM MET JULLIE OP 
VAKANTIE TE GAAN.

Johanan Stevens (34), deelnemer 
vakantieweek voor mensen met een 
verstandelijke beperking

VOOR EEN WEEK 
PLEZIER KWAMEN 
WIJ ALS VOGELS  
BIJ ELKAAR!

Naomi Verveer (24), deelnemer 
vakantieweek voor mensen met  
een lichamelijke beperking

GEZELLIGHEID, 
SPONTANITEIT, 
VOLDOENING. IEDERE 
WEEK IS UNIEK!

Jacomijn Stam (21), vrijwilliger 
vakantieweek voor mensen met  
een lichamelijke beperking en 
verstandelijke beperking 

HET WAS ECHT HEEL 
LEUK EN GEZELLIG IN 
DE BOSRAND IN EDE!

Marijke Zoutewelle (25),  
deelnemer ML-jongerenweek 

VRIJWILLIGERSWERK DOEN VOOR 
MENSEN MET EEN BEPERKING OF 
SLECHT TER BEEN, GEEFT EEN 
VERRIJKING VOOR IEDEREEN!

Reinie Koelewijn, vrijwilliger 
vakantieweek voor mensen met  
een lichamelijke beperking

ALS EEN WARME DEKEN!  
BOVEN VERWACHTING! 

Fam. Verkerk, deelnemers 
vakantieweek voor mensen 
met dementie en hun 
mantelzorger

BOOTREIS:  
GEWELDIGE VERZORGING +  
AANDACHT +  
MOOIE ONTMOETINGEN +  
LEKKER ETEN  
= VOLOP GENIETEN!

 
Jan van Egteren (70), deelnemer vakantieweek  
voor mensen met een lichamelijke beperking 

EVELOT
Mijn naam is Evelot Westerink-Duijzer en ik ben 

secretaresse in het stichtingsbestuur. Ik geef graag 

een inkijkje in mijn taken, zodat duidelijk wordt wat 

de secretaresse zoal doet.  

Sinds ik secretaresse ben, heb ik nog nooit zoveel 

post ontvangen. Het betreft vooral zakelijke post  

van de bank, de belastingdienst of de Kamer van 

Koophandel. Ik zorg ervoor dat alle post digitaal 

opgeslagen wordt en bij de juiste personen 

terechtkomt. Ook verstuur ik post, al gaat dat 

meestal via de mail. Onlangs stuurde ik bijvoorbeeld 

een mail naar de kerkenraden om hen te informeren 

over de vakantieweken. 

Ook rond de bestuursvergaderingen heb ik mijn 

taken. Zo bereid ik samen met de voorzitter de 

agenda voor en notuleer ik de vergaderingen. Als 

bestuur hebben we te maken met allerlei wetgeving 

en ik help bijvoorbeeld bij het uitzoeken van de 

regels rond de aanvraag van de VOG’s voor 

vrijwilligers. 

Zoals u kunt zien, heb ik als secretaresse niet direct 

contact met de gasten van de vakantieweken. Maar ik 

hoop er wel, door de administratieve taken heen, 

voor te zorgen dat zij mooie vakantieweken kunnen 

beleven en dat ook voor de vrijwilligers en 

commissieleden de organisatie op orde is.

Webmaster PR-commissie

Secretaresse stichtingsbestuur 

EVELOT WESTERINK-DUIJZER

PETRA VAN HAARLEM-YMKER 

PETRA
Ik ben Petra van Haarlem en samen met mijn man 

(Johan) draai ik sinds het najaar van vorig jaar mee 

in de PR-commissie van de VOOR ELKAAR 

vakantieweken. 

Achter de schermen ben ik ten eerste bezig om  

de website bij te houden. Alle nieuwe berichten, 

formulieren om je aan te melden en alles wat je 

kan lezen op de website houd ik bij of plaats ik. Ik 

heb dus veel contact met de andere verschillende 

commissies van wie ik de informatie krijg om te 

verwerken. 

Daarnaast zorg ik tijdens de vergaderingen van 

onze commissie ervoor dat er notulen geschreven 

worden. 

Als laatste maak ik de opmaak van de 

nieuwsbrieven, verwerk ik alle nieuwe 

aanmeldingen en verzend ik de nieuwsbrieven 

naar iedereen die zich daarvoor heeft aangemeld. 

De nieuwsbrief wordt op dit moment naar ruim 

700 mensen verstuurd!

Wat ik erg leuk vind aan mijn vrijwilligerswerk voor 

de VOOR ELKAAR vakantieweken is de diversiteit 

van alles wat ik doe en van de mensen met wie ik 

samenwerk. Ik vind het ook leuk om achter mijn 

laptop zo creatief bezig te zijn en op deze manier 

mijn steentje bij te dragen.

Tot ziens op de website!

COMMISSIELEDEN
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HANNERIEKE
Al een aantal jaar ga ik, met veel plezier, mee als 

vrijwilliger van de VOOR ELKAAR vakantieweken. Sinds 

ruim een jaar mag ik als contactpersoon vrijwilligers een 

bijdrage leveren aan dit mooie werk. Bij het organiseren 

van de vakantieweken komt veel kijken! Als commissie 

regelen wij zaken voor de vakantieweken voor jongeren 

en ouderen met een verstandelijke beperking of een 

stoornis in het autismespectrum. Denk hierbij aan het 

uitzoeken en boeken van de vakantiehuizen, het leggen 

van contacten met predikanten en gastvrouwen 

enzovoorts. Binnen de commissie ben ik het 

aanspreekpunt voor de vrijwilligers. De aanmeldingen 

van de vrijwilligers komen bij mij binnen. Samen met de 

contactpersoon voor de gasten bekijk ik wie er in welke 

week geplaatst kunnen worden. Hierbij proberen wij 

zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen  

van de vrijwilligers en gasten!

Als vrijwilliger in de vakantieweek begeleid en 

ondersteun je jouw gasten waar ze dat nodig hebben.  

Je hoeft geen zorgachtergrond te hebben, maar we 

vragen wel van je dat je jouw gasten kan helpen bij 

bijvoorbeeld het douchen. Natuurlijk zijn andere 

vrijwilligers altijd bereid je een handje te helpen. 

Overigens zijn verzorgenden/verpleegkundigen ook  

van harte welkom en nodig in onze weken. 

Heb je nog vragen? Stel ze gerust!

Je kunt mij bereiken via  

vrijwilliger.vg@voorelkaarvakantieweken.nl 

 

Zij-instromers
Werkvoorbereider
Technisch Beheer

Servicemonteur
utiliteit

klimaatservice.nl/vacatures Contactpersoon vrijwilligers commissie vakantieweken  
voor mensen met een verstandelijke beperking 

Secretaresse commissie vakantieweken voor  
mensen met een lichamelijke beperking

HANNERIEKE VAN ZETTEN-TUKKER

KARIN VAN DE RUITENBEEK-KNIP

KARIN
Zo, nu ga ik eerst naar mijn werkplek op zolder, ik 

moet me inlezen voor de vergadering van onze 

commissie. 

Vorige week heb ik de agenda doorgenomen met 

onze voorzitter. Daarna heb ik de agenda en alle 

bijlagen in Teams gezet, alle commissieleden 

hebben hier toegang toe. Via Teams hebben we in 

de periode dat we niet ‘live’ bij elkaar konden zijn 

vanwege het coronavirus veelvuldig vergaderd.

Wat is het fijn dat we nu weer ‘live’ kunnen 

vergaderen. Overmorgen hoop ik de andere 

commissieleden weer te zien. Het is een fijne 

commissie, het voelt een beetje als familie. Samen 

zetten we ons in voor de vakantieweken, wat een 

heerlijk vrijwilligerswerk mogen we doen. 

Onze commissie houdt zich bezig met de 

vakantieweken voor mensen met een lichamelijke 

handicap of beperking en voor mensen met 

dementie en hun mantelzorger. Het is een grote, 

gevarieerde groep waar we ons voor inzetten. 

Op de agenda van morgenmiddag staan diverse 

belangrijke punten. In juni en juli zijn de eerste 

vakantieweken 2022 geweest. Dit gaan we met 

elkaar evalueren, we bespreken op- en 

aanmerkingen vanuit de vrijwilligers en nemen dit 

mee in onze keuzes voor toekomstige vakantie-

weken. Ook zullen we de vakantieweken van 2023 

met elkaar doornemen. Gezien de agenda zal het 

wel weer een pittige vergadering worden! Maar het 

komt altijd weer VOOR ELKAAR, want de Heere is 

onze Helper.

COMMISSIELEDEN



37VOOR ELKAAR MAGAZINE 2022 / 2023

ANJA 
Ik ben Anja Macdaniel en ben bijna twee jaar secretaresse 

van de commissie alleengaanden. Ik kwam bij de 

commissie in de coronaperiode, wat in het begin best 

lastig was. Vergaderen ging online, via Teams, dus als 

leden hadden we elkaar nog niet ontmoet. Verder gingen 

de vergaderingen over het annuleren van vakanties in 

plaats van het organiseren van vakantieweken. Gelukkig 

zijn dit jaar de vakanties weer doorgegaan en ben ik zelf 

als gastvrouw met een week mee geweest. Daardoor heb 

ik een beter beeld van de vakantieweken.

We hebben vier vaste vergaderingen per jaar, maar daar 

komen soms korte overlegmomenten tussendoor via 

Teams of WhatsApp. 

We organiseren twee of drie vakantieweken in de zomer 

voor alleengaanden, waaronder een actieve week, waarin 

veel gefietst en gewandeld wordt. De andere week is 

voor de alleengaande die nog zelfredzaam is, hooguit 

een rollator gebruikt. 

Er is een kerstweek voor ouderen die een week rond 

Kerst en Oud en Nieuw met elkaar doorbrengen.

Als laatste organiseren we in het voor- en najaar een 

Oaseweekend voor vrouwen die door een scheiding 

alleen zijn komen te staan. 

Andere leden van de commissie gaan op zoek naar 

huizen/hotels, en bezoeken die ook, of werven 

vrijwilligers voor de vakantieweken.

Secretaresse commissie alleengaanden

ANJA MACDANIEL-DEN TOOM
Tolnasingel 3
2411 PV Bodegraven

085 130 69 97
hallo@aanjagers.nu
www.aanjagers.nu

COMMISSIELID

Aanjagers              Voor Elkaar vakantieweken

Veel geluk
met jullie nieuwe huisstijl!
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FINANCIËLE STEUN 
GEVRAAGD
Stichting VOOR ELKAAR vakantieweken heeft met 
ingang van 1 januari 2022 de vakantieweken voor mensen 
met een beperking en alleengaanden van de Hervormde 
Vrouwenbond zelfstandig voortgezet. Na twee jaren van 
corona, waarin de vakanties niet konden doorgaan, was 
dit een spannend moment voor ons als nieuwe stichting. 
Wij zijn dankbaar dat er in 2022 weer veel vakantieweken 
doorgang konden vinden.

BOUW MEEINVESTEER IN DE KERK.JUIST NU!

Ds. J.A.W. Verhoeven, sinds januari 2021 voor-
zitter van de Gereformeerde Bond: ‘Ook in onze  
tijd komt er veel af op de kerk. Alleen met het  
Woord als bron en norm gaan we een goede,  
veilige weg. Die boodschap klinkt via ons week- 
blad De Waarheidsvriend,  ook via ambtsdragers  
in de gemeenten, op toerustingsmomenten  

voor gemeenteleden, en tijdens bijeenkomsten voor studenten  
theologie. Helpt u mee dit te kunnen blijven doen? Word lid, 
voor € 10 per jaar en ontvang een gratis bijbelstudieboekje.’

Wilt u lid worden van de Gereformeerde Bond? 
Natuurlijk ondersteun ik dat werk. Voor slechts € 10 per jaar onder-
schrijf ik dat ik meebouw aan dit werk én draag ik concreet bij aan 
de opbouw van mijn eigen gemeente en de Protestantse Kerk.

WORD DAAROM LID VAN DE 
GEREFORMEERDE BOND

Of kijk op: www.gereformeerdebond.nl

LIESBETH BURGGRAAF
T  06-15139785
E  Info@pastorale-coaching.nl
W pastorale-coaching.nl
L  Noordeloos en Lunteren

COACHING VAN
 CHRISTELijKE VROUWEN

  OP BASIS VAN PASTORAAT 

 - meer zelf- en Godsvertrouwen ontwikkelen
 - beter leren omgaan met lastige relaties

 - het beter leren kennen van jezelf
 - inzicht in werk- en privésituaties

 - verwerken van het verleden
 - verwerken van verlies

 

Pastorale
Coaching 

w w w . s t i m u l a n s m o l e n d i j k . n l  |  0 6 - 4 9 4 9 6 4 2 4
m o n i c a @ s t i m u l a n s m o l e n d i j k . n l  |     

M o n i c a
M o l e n d i j k

Personal Life Coach

J e  g e d a c h t e n ,  g e v o e l e n s  e n  g e d r a g ,  d á á r
w i l l e n  w e  o p  f o c u s s e n !  

 
Pos i t ie f  t e g e n  u i t d a g i n g e n  a a n k i j k e n  e n

m o g e l i j k h e d e n  z i e n .  S o m s  l i g t  d e  op loss ing
o m  h e t  h o e k j e .  O n t d e k  d a t  o b s t a k e l s  s l e c h t s

h i n d e r n i s s e n  z i j n .   
 

Samen  o p  z o e k  n a a r  d e  m a n i e r  d i e  b i j  
j o u  p a s t .

Steuntje in de rug nodig?

M a a k  v r i j b l i j v e n d  
e e n  a f s p r a a k

www.vrouwtotvrouw.nl

Delen 
in geloof

Zang

Winter-
maaltijd

Bezinning

. de lanen in...

De paden op... Wandel 
mee!

Ga ook mee 
met onze winterwandeling 
en geniet van natuur, bezinning en
gezelligheid!

   21 januari, 14.30 tot 19.30 uur, Katwijk 
   28 januari, 14.30 tot 19.30 uur, Garderen

Geef je op! 

www.vrouwtotvrouw.nl/winterwandelingen

of scan de QR-code.
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FINANCIËN

Naast bijdragen van onze gasten, ontvangen wij 

veel giften van kerken, vrouwenverenigingen 

en particulieren. Door deze giften kunnen de 

bijdragen van de gasten lager zijn dan de totale 

kosten. Wel zien we dat in 2022 de giften zijn 

afgenomen, ook omdat de vakanties in 

voorgaande jaren niet zijn doorgegaan. Met  

uw hulp proberen we het bedrag aan giften op 

het gewenste niveau van € 100.000 te krijgen. 

De totale inkomsten en uitgaven van onze 

stichting bedragen circa € 600.000 per jaar, 

voor onze circa 500 gasten. Om zoveel mogelijk 

te kunnen besteden aan de vakantieweken van 

onze gasten, hebben we geen medewerkers in 

dienst, maar worden alle werkzaamheden 

verricht door vrijwilligers. 

Het belangrijkste voor de gasten en voor ons  

is dan ook de door vrijwilligers gedane inzet. 

Jaarlijks gaan er meer dan 275 vrijwilligers als 

begeleider mee met een vakantieweek. In 

totaal is dat meer dan 45.000 uren per jaar, dit 

naast de gemaakte uren door de commissie- en 

bestuursleden en overige vrijwilligers, die we 

inschatten op meer dan 5.000 uren per jaar.  

Als we met € 10 per uur zouden rekenen, is er 

ook meer dan € 500.000 bijgedragen door onze 

vrijwilligers om de vakantieweken mogelijk te 

maken. Ook op deze plek danken wij alle 

vrijwilligers en spreken onze waardering uit 

voor al hun werk. Zonder onze vrijwilligers zou 

het niet mogelijk zijn om deze vakantieweken 

te organiseren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draagt u ons werk een warm hart toe?  

Dan doen wij graag vrijmoedig een beroep op 

u. Alle beetjes helpen! Misschien kan er in uw 

kerkelijke gemeente een actie gehouden of 

gecollecteerd worden voor onze weken.  

In vertrouwen op de HEERE en biddend  

om Zijn zegen hopen we voldoende  

middelen te hebben om  

vakantieweken te blijven  

organiseren voor onze naasten  

die dat nodig hebben. 

 

Wilt u, wil jij bijdragen aan de  

VOOR ELKAAR vakantieweken?  

Scan de QR-code of maak een gift  

over naar NL13 INGB 0003 3887 72,  

t.n.v. VOOR ELKAAR vakantieweken.  

Namens al onze gasten en vrijwilligers, 

bedankt!

9%

46%

45%
De onbetaalde tijd 
van de vrijwilligers 
bedraagt 46%

De bijdragen  
van de gasten 
bedragen 45%

De collecten en giften 
bedragen 9% van de 
totale inkomsten

Penningmeester  
stichting VOOR ELKAAR vakantieweken

MARCO VAN BRUMMELEN
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Nylonstraat 9
8281 JX Genemuiden

Tel. (038) 385 54 66
info@riezebos-constr.nl www.riezebos-constr.nl

Riezebos Constructie is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en monteren  
van staalconstructies voor diverse bouwwerken. Zoals: Fabriekshallen, Kantoren,  
Woningen, Ligboxenstallen, Bewaarloodsen, Werktuigbergingen, Loodsen e.d.

Het is in de meeste gevallen verstandig om al in een vroeg stadium van uw plannen met 
ons bedrijf in contact te treden. We kunnen dan praktisch met u meedenken om zo tot 
een voordelig ontwerp te komen. Neem contact met ons op of bezoek onze website.

ONTWERP

PRODUCTIE

MONTAGE

DANKEN EN ONTMOETEN

Wat	was	het	fijn	om	elkaar	als	
gasten en vrijwilligers zo kort na 
de vakantie te ontmoeten in 
Sliedrecht! Op zaterdagavond  
3 september 2022 organiseerde  
de Stichting VOOR ELKAAR 
vakantieweken een Dank- en 
Ontmoetingsmoment. We dankten 
God voor de vakantieweken die 
plaatsvonden en er was volop 
gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten. Daar werd dankbaar 
gebruik van gemaakt. Mensen die 
dit werk (nog) niet kenden, konden 
er die avond mee kennismaken. 

Het is de bedoeling dat we jaarlijks 
zo’n moment gaan organiseren.  
Elk jaar in een ander deel van het 
land. In 2022 kwamen we bijeen in 
de Maranathakerk in Sliedrecht. 
Medewerking verleenden onder 
anderen ds. M.J. Tekelenburg 
(voorzitter van de stichting),  
ds. P.D. Teeuw (hervormd predikant 
in Sliedrecht) en het Vocaal 
Ensemble Yadah uit Nieuw-
Lekkerland.

Komt u en kom jij D.V. in 2023 ook? 
Houd de website en social media in 
de gaten voor de datum en locatie. 
Spreek af met medegasten en 
-vrijwilligers, en maak er een kleine 
reünie van. Van harte welkom!

DANK- EN ONTMOETINGSMOMENT

NIEUW
Beenmode actie

voor het 
goede doel!

info? app 06 36 29 84 26
www.kleertjesenzo.com
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Dit magazine is een uitgave van  

stichting VOOR ELKAAR vakantieweken

REDACTIE
Arida Nederveen (hoofdredactie)

Anneke Tukker-Versluijs (eindredactie)

Carin van Veen-Ymker (eindredactie)

Contact:  

prvakantieweken@voorelkaarvakantieweken.nl

STICHTINGSBESTUUR
Ds. M.J. Tekelenburg (voorzitter)

Evelot Westerink-Duijzer (secretaris)

Marco van Brummelen (penningmeester)

Gerard van den Akker (voorzitter commissie 

vakantieweken voor mensen met een  

lichamelijke beperking en dementie) 

Bouwina Emaus-Schuttel (voorzitter commissie 

vakantieweken voor alleengaanden en 

oaseweekenden)

Erika de Jong-Borkent (voorzitter commissie 

vakantieweken voor mensen met een 

verstandelijke beperking)

Arida Nederveen (voorzitter PR-commissie) 

 

Registratienummer Kamer van Koophandel: 

85201946

CONTACTGEGEVENS COMMISSIE VAKANTIEWEKEN  
VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING  
EN DEMENTIE
Contactadres gasten:  

gasten.lg@voorelkaarvakantieweken.nl

Contactadres vrijwilligers:  

vrijwilligers.lg@voorelkaarvakantieweken.nl

CONTACTGEGEVENS COMMISSIE VAKANTIEWEKEN VOOR 
MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING EN ASS
Contactadres gasten:  

gasten.vg@voorelkaarvakantieweken.nl

Contactadres vrijwilligers:  

vrijwilligers.vg@voorelkaarvakantieweken.nl

CONTACTGEGEVENS COMMISSIE VAKANTIEWEKEN  
VOOR ALLEENGAANDEN EN OASEWEEKENDEN
Contactadres gasten:  

gasten.al@voorelkaarvakantieweken.nl 

 

   www.pdcdeherberg.nl       026 33 42 225 

 

 

Op zoek naar een midweek  
vol rust en stilte? 

 

Midweek voor bijv. 
mantelzorgers                                                                                  
Stil worden 
Bezinning 
Individueel 
Liefdevolle aandacht 
Pastorale begeleiding 

PASTORAAL 
DIACONAAL  
CENTRUM 

de Herberg in Oosterbeek 
GRONDSLAG
De grondslag van stichting VOOR ELKAAR 

vakantieweken vormen Gods Woord en de  

Drie Formulieren van Enigheid. Gasten en 

vrijwilligers zijn voornamelijk afkomstig uit  

de Gereformeerde Bond (binnen de PKN),  

de Hersteld Hervormde Kerk en de Christelijke 

Gereformeerde Kerken. Ieder die instemt  

met de grondslag, is van harte welkom in  

onze weken. 

GIFTEN 
Giften zijn welkom op  

NL13 INGB 0003 3887 72,  

t.n.v. VOOR ELKAAR vakantieweken.

Of scan de QR-code. 

 

 

 

VORMGEVING
Aanjagers, Bodegraven

DRUKWERK EN VERZENDING
AMV Lunteren

OPLAGE
2000 stuks

AANVRAGEN EXTRA NUMMERS
www.voorelkaarvakantieweken.nl

BEELDVERANTWOORDING
Foto’s/afbeeldingen:  

VOOR ELKAAR vakantieweken,

Freebibleimages.org (pag. 12/13)  

Het Bosgoed (pag. 14) 

Unsplash.com (pag. 20 en 26)

Voor alle genoemde data in dit nummer geldt: 

zo de Heere wil en wij leven zullen.

STRAK Bouwgroep | Maasdijk 50 | 5317 KR Nederhemert 
info@strakbouwgroep.nl | 0630038367

Verduurzaam uw 
woning en 

voorkom een hoge 
energierekening

Een volledige 
dakrenovatie al 

vanaf EUR 8.000,00 
inclusief btw

STRAK Bouwgroep | Maasdijk 50 | 5317 KR Nederhemert 
info@strakbouwgroep.nl | 0630038367

Benieuwd naar de 
mogelijkheden? 

Neem contact met ons op!

Nog meer 
verduurzamen?

- Kozijnen vervangen
- Plaatsen van 
zonnepanelen

Benieuwd naar de 
mogelijkheden? 

Neem contact met ons 
op!

STRAK Bouwgroep | Maasdijk 50 | 5317 KR Nederhemert 
info@strakbouwgroep.nl | 0630038367

Benieuwd naar de 
mogelijkheden? 

Neem contact met ons op!

Nog meer 
verduurzamen?

- Kozijnen vervangen
- Plaatsen van 
zonnepanelen

Benieuwd naar de 
mogelijkheden? 

Neem contact met ons 
op!

STRAK Bouwgroep | Maasdijk 50 | 5317 KR Nederhemert 
info@strakbouwgroep.nl | 0630038367

Benieuwd naar de 
mogelijkheden? 

Neem contact met ons op!

Nog meer 
verduurzamen?

- Kozijnen vervangen
- Plaatsen van 
zonnepanelen

Benieuwd naar de 
mogelijkheden? 

Neem contact met ons 
op!



•  organiseren ontmoeting en 
toerusting 

•  uitgeven aangepast 
catechesemateriaal

•  verzorgen meldpunt aangepaste 
kerkdiensten

•  organiseren meditaties in 
gebarentaal

•  geven partnercursus autisme
•  uitgeven magazine

WIE ZIJN WIJ?
Op weg met de ander is een 
christelijke vereniging op 
gereformeerde grondslag van en 
voor mensen met een beperking. 
Of dat nu een verstandelijke, 
lichamelijke of sociale is.

WAT DOEN WIJ?

•  opzetten christelijke 
woonvoorzieningen

HELP HAAR
VERDER!

OP WEG
MET DE ANDER

WAT KUNT U DOEN?
•  Word lid voor 20 euro per jaar en 

ontvang een welkomstcadeau, 
vier magazines per jaar, gratis 
toegang tot onze bijeenkomsten 
en korting op de aanvullende 
en tandartspolis van Pro Life 
Zorgverzekeringen. Ook 
kunt u daar uw lidmaatschap 
declareren.

•  Word vriend voor 10 euro per 
jaar en ontvang onze digitale 
nieuwsbrieven.

•  Maak uw gift over op 
IBAN-nummer 
NL92 INGB 0002 248764 of via 
onderstaande QR-code.

www.opwegmetdeander.nl

Koester 

   het kwetsbare


