
Plan van Aanpak - De Vakantiemoeders 
 

In Erica is de diaconie een paar jaar geleden begonnen          
met het project “De Vakantiemoeders”. Alleenstaande      
moeders met hun kinderen komen een week in het         
grote kerkgebouw logeren en ondernemen allerlei      
activiteiten samen met de gemeenteleden. ‘Je bent       
eigenlijk een beetje familie van elkaar geworden’, zei        
een van de diakenen.  
 
Met een paar diakenen en andere gemeenteleden wordt        
dit project uitgevoerd. Dit plan van aanpak is samen met          
hen ontwikkeld. U kunt deze stappen zien als ideeën om          
De Vakantiemoeders ook in uw gemeente uit te voeren. 

 
Stap 1: trek samen op 
Bij een wens om iets te betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede is het goed om                 
samen op te trekken. Dit kan het draagvlak voor het project vergroten, kan financiële              
voordelen hebben en het aantal kinderen wat bereikt kan worden, groeit. Zijn er andere              
kerken/wijkgemeenten in uw stad/dorp of in de regio die ook ideeën hebben of hiervoor              
warm lopen? Leg contacten en bekijk of er een gezamenlijke voorbereiding gestart kan             
worden.  
Begin vooral met een kleine groep mensen die enthousiast voor het idee zijn! 
 
Stap 2: maak een plan 
Zet (kort) op papier wat u precies wilt realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

- wanneer willen we een vakantieweek organiseren 
- waar kunnen we de vakantiegangers onderbrengen (in de kerk, in een gebouw in uw              

dorp/stad, of bij gastgezinnen uit de kerk) 
- wat voor mensen willen we uitnodigen? Alleenstaande moeders met hun kinderen,           

zoals in Erica? U kunt ook denken aan arme gezinnen of aan vluchtelingengezinnen.             
Als u weet voor welke doelgroep u iets wilt organiseren, kunt u makkelijker een              
organisatie vinden die u daarbij kan helpen. Denk bij de samenstelling om de             
cultuurverschillen. 

 
Stap 3: zoek een organisatie met wie u wilt samenwerken. 
De kerk in Erica heeft contact gelegd met heen organisatie in Rotterdam, die bemiddeld              
heeft in het vinden van moeders met kinderen, en die voor een stukje begeleiding zorgen.  
Dit is een belangrijke stap, dat u weet hoe u via een vertrouwd kanaal een paar mensen kan                  
vinden om te komen logeren. Bespreek goed met de organisatie wat u kunt bieden en wat                
daarin mogelijk is.  
Bespreek ook duidelijk de kaders van de vakantieweek. In Erica is bijvoorbeeld de afspraak:              
ze komen een week logeren, en daarna gaat Erica nog één keer op bezoek in Rotterdam,                
daarmee sluiten ze het af. 



Via Kerk in Actie kunt u in contact gebracht worden met deze organisatie, via wie u een                 
groep moeders met kinderen kunt uitnodigen (h.oosterbroek@kerkinactie.nl). 
 
Stap 4: begin met organiseren! 
Breid de commissie uit met een paar enthousiaste vrijwilligers. Verdeel de taken, zodat             
iedereen een eigen terrein heeft om iets op voor te bereiden, zoals: 

- vergunningen en sanitaire voorzieningen 
-     hoe wordt het transport tijdens de vakantieweek geregeld? 
-     wie nemen de dagelijkse en nachtelijke verantwoording op zich? 
-     regelen van bedden voor in de kerk, of het zoeken van gastgezinnen 
- bedenken van maaltijden, als die gezamenlijk gehouden worden. Wie kookt er per             

avond? Wie doet de boodschappen? 
- financiën: wie zorgt er voor het geld. Welke bedrijven gaan we aanschrijven, mensen             

om giften vragen? Welke acties kunnen in de kerk opgezet worden om geld te              
verzamelen? Wie doet dit? 

- het bedenken van uitstapjes, en het vragen om sponsoring van bijvoorbeeld een            
pretpark. Bekijk ook vooral wat er in uw eigen omgeving te doen is! Een uitstapje               
naar een boer uit de gemeente kan al heel bijzonder zijn als de logees uit de stad                 
komen. Het hoeft niet al te ingewikkeld te zijn. Ook de plaatselijke speeltuin is leuk! 

 
Stap 5: geef bekendheid aan de logeerweek 
Door middel van artikelen en persberichten kunt u uw dorp/stad/omgeving informeren over            
wat er staat te gebeuren. Neem zo de mensen mee. Dit is leuk voor hen, zodat ze weten wie                   
er bij hen op bezoek komen.  
 
Stap 6: maak een programma 
Maak een programma voor de hele week. Afhankelijk waar de moeders en kinderen             
vandaan komen, is dag 1 en 7 al voor het reizen bestemd, wat natuurlijk onderdeel van de                 
vakantie is. 
In Erica komen de logees op zaterdag aan, en op zondag gaan ze mee naar de kerkdienst.                 
daar worden ze voorgesteld aan de gemeente, zodat iedereen weet voor wie ze extra              
gastvrij kunnen zijn die week. 
Denk na over de balans in de week. Verdeel uitstapjes met voldoende tijd om te spelen voor                 
de kinderen. 
 
Stap 7: nodig de logees uit 
Als de grote lijnen van het plan en het programma rond zijn, kunt u daadwerkelijk een groep                 
mensen uitnodigen om te komen logeren. 
De concrete voorbereidingen gaan in de tussenliggende maanden door. Die doet u als             
commissie, totdat alles goed geregeld is. 
 
Stap 8: laat de logees maar komen! 
En dan kan de vakantieweek beginnen! Geniet ervan! 
  



Ervaringen: 
Lees op de website van de kerk in Eric een verslag van de vakantie in 2017:                
http://www.pkerica.nl/kerkenraad/vakantiemoeders-2017 
 
 
De diakenen in Erica geven aan dat deze vakantieweek een          
mooie missionaire activiteit is. Ze organiseren het als kerk, maar          
het heeft een uitstraling naar het hele dorp! Kinderen uit de buurt            
komen met de logeerkinderen op het kerkplein spelen, door de          
persberichten weten dorpsgenoten dat het gebeurt en maken        
ook een praatje met de moeders. ‘Zo zijn we echt kerk naar            
buiten!’ 
 
 
 
Dit plan van aanpak is gemaakt door: 
Jos Berger, diaken in Erica en mede-initiatiefnemer van De Vakantiemoeders 
Annemieke van der Kolk, gemeentelid in Erica en mede-initiatiefnemer van De           
Vakantiemoeders 
Hester Oosterbroek, specialist binnenlands diaconaat bij Kerk in Actie 
 
 

http://www.pkerica.nl/kerkenraad/vakantiemoeders-2017





