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Beste lezer,
Tijdens de afgelopen periode werd ik geraakt
door een podcast van de IZB wat over
‘’enthousiasme’’ ging. De volgende tekst stond
daarin centraal:
Rom.12 vers 11: Wees niet traag wat uw inzet
betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
De NBV vertaling zegt het zo: ‘’Laat uw
enthousiasme niet bekoelen, maar laat u
aanvuren door de Geest en dien de Heere’’
‘’Enthousiasme,’’ het woordenboek
omschrijft dit woord als: IJverig en met veel
plezier / met vuur en geestdrift / goede zin en
motivatie. Wees vurig van geest, goede zin
houden en gemotiveerd blijven: hoe moeilijk
is dat in deze tijd! Het woord vurig komt veel
in de Bijbel voor in combinatie met het bidden.
Van Mozes lezen we vaak dat hij vurig bad. Wat
voor gemoedtoestand is vurig zijn
eigenlijk? Als mensen vurig, enthousiast zijn,
zijn ze gedreven, fanatiek en zetten ze zich met
volle passie ergens voor in. Het uit het Grieks
afkomstige woord enthousiasme begint met
‘’enthou’’ dat ontleend is aan het Griekse
‘’en theo’’ wat God in zich hebbend, betekent.
Mensen die enthousiast, vurig zijn, zijn dus
door een godheid geïnspireerde personen.
Wat de omstandigheden momenteel ook zijn,
ik mag, nee ik krijg de opdracht, om me te
laten vullen met Zijn Woord en Geest om zo
enthousiast door te kunnen blijven gaan.

Hartelijke groet,
Anita Eenkhoorn

Niets geweldigs was ooit bereikt zonder enthousiasme

STICHTING GAVE
Wist je dat Gave een van de 16 organisaties is
van de bewustwordingschampagne No Choice,
die christenen bewust maakt van het feit dat
40% van alle mensen geen keuze hebben om
te geloven, omdat zij nog nooit van Jezus
hebben gehoord?

Wilt u meer weten over de visie en werkwijze?
Kijk dan eens op www.gave.nl
gevlucht.

gezien.

geliefd.

RELATIEMANAGER KERKELIJK WERK
Als relatiemanager inspireer, motiveer en
ondersteun ik kerken bij hun taak om gastvrij
te zijn voor vluchtelingen in asielzoekerscentra
en in de wijk d.m.v. buddyprojecten e.a.
activiteiten.

HUIDIGE ONTWIKKELINGEN
De asielzoekerscentra zijn overvol door de
lange wachttijden bij de IND, maar ook
doordat er geen doorstroming is van
vluchtelingen die een status hebben gekregen.
Veel gemeenten in Nederland hebben een
dubbele taakstelling gekregen wat
betekent dat zij meer statushouders dan
voorheen moeten huisvesten en begeleiden bij
de inburgering. Met de huidige woningnood is
dit geen gemakkelijke taak. Ook corona drukt
een stempel op het leven binnen een azc,
vaak moeten keukentjes en sanitair gedeeld
worden. Het vinden van nieuwe locaties als ook
het verlengen van contracten van bestaande
locaties gaat moeizaam. Samengevat: we
hebben te maken met een groep mensen die
gevlucht is voor oorlog en geweld of
vervolging vanwege hun geloof, die zich
duidelijk niet welkom voelt.

Vanuit mijn regio ben ik bezig met enkele
plaatselijke contactpersonen uit Arnhem om dit
project tot uitvoer te brengen. Ook in Almelo,
waar het azc aan de rand van de stad, ligt heb
ik een voorstel gedaan voor dit project.
Werkgroep kerk & vluchteling Genemuiden
Sinds de start bij Gave heb ik aangegeven niet
langer coördinator te kunnen zijn van de
werkgroep. Helaas is er tot op heden geen
opvolger gevonden en heeft de stuurgroep
besloten dat zij waarnemen totdat er
opvolging komt. De werkgroep organiseert
een aantal maaltijden per jaar voor alle
vluchtelingen en nodigt daarbij de
Gaelemunigers uit om zo kennis met elkaar
te maken. Ook zijn er buddy’s gekoppeld aan
gezinnen en alleenstaanden. In
Zwartewaterland zullen naar verwachting ook
nieuwe statushouders komen, de noodzaak
voor opvolging is dan ook hoog.

HUIDIGE WERKZAAMHEDEN
Er is veel ‘’werk in uitvoering’’ binnen mijn
regio Overijssel, Gelderland en Flevoland.
Teveel om allemaal te benoemen. Daarom licht
ik er enkele uit. Tijdens een informatieavond
hoop ik een totaalplaatje te schetsen.
Busproject
Op verschillende azc’s waar weinig activiteiten
zijn vanuit de kerk of waar het moeilijk is om
iets op te starten omdat het azc afgelegen ligt,
wil Stichting Gave met een “Bus of Joy”
aanwezig zijn. De bedoeling is dat
medewerkers van Gave samen met vrijwilligers
uit de omgeving een programma bieden voor
de bewoners van het azc. Verder kunnen de
bewoners aanschuiven voor een kopje koffie en
informatie over het evangelie of over de
Nederlandse cultuur ontvangen. Gave probeert
het zo laagdrempelig mogelijk te houden en
hoopt daarmee ook dat plaatselijke vrijwilligers
op den duur zelf actief iets gaan organiseren
voor de asielzoekers in hun buurt.

Bij de Hersteld Hervormde kerk voor een overleg met
de stuurgroep kerk & vluchteling Genemuiden

Buddyproject Emmen
Half februari zou ik inventariseren of er genoeg
belangstelling is voor het buddyproject bij de
aanwezigen van de informatieavond. De Raad
van kerken en enkele gemeenten daarbuiten
hebben positief gereageerd. Zij willen een
stuurgroep vormen die actief buddy’s gaan
werven en gaan koppelen aan de vluchteling.
Het mooie nieuws is dat 4 buddy’s zich hebben
aangemeld voor het project. En er zijn al
koppelingen ontstaan vanuit een
Bijbelstudiegroep die gegeven wordt aan
asielzoekers vanuit de Stadskerk. Uiteraard
coronaproef.

Aan mij de taak om de stuurgroep vorm te
geven, om vervolgens de werkgroep kerk &
vluchteling te vormen met buddy’s die al aan
de slag zijn gegaan en met nieuwe buddy’s.
Zij krijgen vervolgens de nodige toerusting
vanuit Gave. De praktijk wordt soms ingehaald
door de theorie, maar wel van belang om een
stevige structuur neer te zetten om het
bestendig te maken.

Bert die leiding geeft aan de Bijbelstudie samen met
Kamran die de vertaling verzorgt

Ontwikkelingen regio Twente
Zoals u weet, zijn er diverse contacten met
kerken en werkgroepen binnen deze regio. In
Hengelo is er contact met het diaconaal
platform waar plannen zijn voor een
buddyproject. En in Rijssen heb ik contact met
mensen uit de werkgroep kerk &
vluchteling voor statushouders in de wijk om
deze te herstructureren en efficiënt te maken.
Gedacht wordt om middels buddycontacten
de drempel tot bestaande activiteiten lager te
maken en alle kerken erbij te betrekken. De
groep heb ik weten te versterken door mensen
erbij te betrekken die individueel contact
hebben, of in het verleden hebben gehad, met
vluchtelingen. Hierdoor wordt de groep
interkerkelijk door verschillende
kerkgenootschappen waar deze mensen lid
van zijn. Uit deze bestaande groep wil ik een
stuurgroep gaan vormen, zodat je een
werkgroep krijgt met buddy’s en vrijwilligers
die activiteiten uitvoeren en een stuurgroep
die zorgt voor de ondersteuning vanuit kerken.

In april overleggen we hoe we dit gaan vorm
geven en gaan we kijken hoe we buddy’s
kunnen gaan werven. Er is duidelijk een
behoefte aan buddy’s, zo heeft de organisatie
ViaVie Welzijn, die vanuit de gemeente Rijssen
de (huis)vestiging van statushouders realiseert,
aangegeven.
VAN HET ACHTERBANCOMITÉ (ABC)
Dankbaar.
Dat woord staat centraal als we terugkijken op
de eerste maanden van dit jaar. Op onze
laatste vergadering hebben we nagedacht over
de bekende tekst uit Filippenzen 4: 6, Wees in
geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in
alles, door bidden en smeken, met
dankzegging bekend worden bij God. Uit het
boekje geloofsgeheimen, 30 dagen met
Hudson Taylor, verkregen via OMF stonden
we stil bij deze tekst. Gebed en geloof zijn
belangrijk als we een taak ontvangen in Gods
koninkrijk. Dat is zo met het zendingswerk
dat OMF doet, maar het geldt niet minder
voor werk onder vluchtelingen. We lazen: “We
hebben een zeer ervaren Vader. Hij weet heel
goed dat Zijn kinderen elke ochtend met
gezonde trek wakker worden. Hij zorgt altijd
voor het ontbijt.
Zijn brood wordt hem gegeven, van water is hij
verzekerd (Jes. 33 : 16)
Laten wij op God gericht blijven, in Zijn wegen
wandelen, Hem verheugen en Hem
verheerlijken in alles wat we doen. Vertrouw
hierop, het zal Gods werk, gedaan op Gods
manier, nooit aan Gods voorziening
ontbreken.” We zijn dankbaar dat Anita
ondanks de Corona pandemie toch wegen
geopend ziet worden. Dat het werk op
verschillende plaatsen vorm mag krijgen.
Dankbaar zijn we ook voor het werk dat
Arwin van Dijk als penningmeester mocht
doen. Naast werk en studie dit er even bij
doen, betrokken, bemoedigend en een man
van gebed. Samen met Gabrielle een eigen
bedrijf starten is reden om nu te stoppen met
het penningmeesterschap. Voorlopig neemt
Harm van Dalfsen deze taak op zich, waarbij
Arwin zorgt voor een goede overdracht. Arwin
en Harm bedankt!

Van verschillende kerken mochten we horen
dat de bijdragen of collecten van verleden jaar
een vaste plek op het jaarlijkse rooster krijgen.
Het vervult ons met dankbaarheid en geeft
inspiratie om meer kerken te betrekken bij dit
werk. Vrijwel de gehele ABC heeft inmiddels
Corona gehad en we mogen zien dat de Heere
herstel en gezondheid geeft. Reden voor
dankbaarheid. Ellen mag haar werk als kapster
weer doen, we mogen onze zegeningen tellen.
Zo mogen we in vertrouwen voortgaan, onze
verlangens in alles, door bidden en smeken,
met dankzegging brengen bij God. Laten we
Christus lijden recht betrachten en leven vanuit
het geloof in de opgestane Paasvorst.

HELPT U MEE?
U kunt op 2 manieren uw gift overmaken:
1. U scant de QR-code en maakt via ons
donatieformulier een gift over;

AGENDA
Nader te bepalen datum: Informatieavond
hetGavewerk van Anita

www.gave.nl/anitaeenkhoorn
2. U neemt de gegevens over bij uw betaling.
Dat kan via internetbankieren, via mobiel
bankieren of op het overschrijvingsformulier
van uw bank.
Hartelijk dank voor uw gift!

DANKT EN BIDT U MEE VOOR:
Dank voor de positieve reacties van de kerken
in Emmen op het voorstel van het
buddyproject
Bid voor opening voor het busproject in
Arnhem en Almelo
Bid voor een nieuwe coördinator voor de
werkgroep kerk & vluchteling Genemuiden
Bid voor moed en kracht voor vluchtelingen
die lang moeten wachten op hun procedure
Bid voor een nieuwe relatiemanager voor het
zuiden van Nederland
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