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Beste l e z erBes t e l e z er ,
Pionieren, verkennen, baan breken, weg 
voorbereiden, zijn synoniemen en juist datgene 
wat je als relatiemanager veel doet. Het lijkt 
een eenzame bezigheid, maar in Gods 
koninkrijk ben je nooit alleen. Om de juiste 
koers aan te houden is het van belang om van 
tijd tot tijd terug te trekken en af te stemmen. 
Regelmatig doe ik dat tijdens het gezamenlijk 
gebedsmoment aan het begin van de werkdag 
met collega’s

Spreuken 3:6
Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden 
rechtmaken.  

Hartelijke groet,

Anita EenkhoornAnita Eenkhoorn
STICHTING GAVE
Wist je dat Gave 14 missionair veldwerkers 
heeft? Dit zijn lokale Gave-medewerker die 
pastoraal, diaconaal als missionair omzien naar 
vluchtelingen. Door individueel bezoekwerk en 
het organiseren van activiteiten.  

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

gevlucht. gezien. geliefd.

Na een dringende oproep van het COA, zijn 
op veel plekken in Nederland 
noodopvanglocaties geopend. In de 
noodopvang is een gordijntje voor het 
stapelbed soms de enige privacy die mensen 
hebben. En na een paar weken moeten 
mensen vaak hun boeltje weer pakken, omdat 
noodlocaties maar tijdelijk zijn. Geen 
zekerheid, geen thuis. In de buurt van nieuwe 
azc ’s roepen we kerken en christenen op om 
hun hart te openen. Via onze campagne 
‘Koffie, kardemom en een groot hart’ is een 
praktisch startpakket beschikbaar dat 
christenen op weg helpt in de buurt van een 
nieuw azc. Ook bieden we de komende 
periode het webinar  ‘Nieuwe buren, nieuwe 
avonturen’ aan dat op weg helpt bij een 
nieuwe asielopvang.

HUIDIGE WERKZAAMHEDEN

Opvang Afghanen
Naast Zoutkamp, Harskamp en Zeist 
arriveerden begin september de eerste 
Afghanen in Heumensoord. In oktober 
organiseerde ik samen met de Raad van 
Kerken een informatieavond. Er was een goede 
opkomst. Centraal stond de vraag: “Wat kan jij 
doen?”  Begin oktober is o.l.v. een 
Gave-collega samen met lokale vrijwilligers 
een wekelijks inloopmiddag van start gegaan. 
Een plaats waar Afghanen zich welkom weten. 
Waar zij even een moment van ontspanning 
hebben buiten het kamp. Waar er van mens tot 
mens contact is, naar hun verhaal geluisterd 
wordt. Eind december is het tentenkamp 
Heumensoord beëindigd. 

HUIDIGE ONTWIKKELIGEN
Het begon met een aantal noodopvanglocaties 
voor Afghanen. Maar inmiddels zitten ook de 
reguliere azc ’s in Nederland overvol.



Vandaar dat het concept opnieuw onder de 
loep wordt genomen om een mooi en 
kant-en-klaar pakket te ontwikkelen. Sinds 
januari ben ik van 3 naar 4 werkdagen gegaan 
en vervul ik voor een deel de functie House of 
Joy-coördinator waaronder o.a. de 
conceptontwikkeling. 

Als relatiemanager ben ik op de volgende 
plaatsen bezig kerken te begeleiden bij het 
opzetten van een House of Joy:

Almelo:Almelo: locatie i.d.v. porto cabines op het 
terrein bij Armeense Apostolische kerk; 
bezig met de vergunningaanvraag en vorming 
kernteam; 2 activiteiten staan in de 
startblokken. 

Arnhem:Arnhem: locatie in het Leger des Heilspand; 
bezig met vorming kernteam; start 2 
activiteiten

Schalkhaar:Schalkhaar: locatie bij een boer op het erf; 
kernteam aanwezig; gestart met 1 activiteit en 
missionair veldwerker!missionair veldwerker!

Gilze:Gilze: locatie in bijgebouw De Sleutel van de 
Sint Petrus Bandenkerk; kernteam aanwezig; 
start meerdere activiteiten en missionair missionair 
veldwerker!veldwerker!

Zutphen:Zutphen: geopend vanaf 2020; draait volledig 
met 8 activiteiten en missionair veldwerkermissionair veldwerker 
gaat binnenkort starten!

Hardenberg:Hardenberg: opzoek naar een locatie   

AAN DE EUFRAAT
Het schilderij van de puinhopen nabij een kerk 
in Deir ez-Zor, een grote plaats aan de Eufraat, 
in Oost-Syrië is gemaakt en aangeboden door 
Johan Voorhorst aan Gave en heeft inmiddels 
een mooie plek gekregen in de 
trainingsruimte. De kerk is nagenoeg 
ongeschonden gebleven, vergeleken met de 
overige gebouwen van de stad. Kijk ook eens 
op www.jovo-art.nl 

1000 Afghanen zijn verdeeld over andere 
noodlocaties in het land, sommigen van hen 
hebben een huis toegewezen gekregen. 
Omdat er nu contact is met de kerken in 
Nijmegen, ben ik bezig om samen met hen in 
beeld te krijgen wat we zoal kunnen betekenen 
voor het reguliere azc in Nijmegen.

Afghanen uit noodopvang Heumensoord tijdens de 
inloopmiddag

Bus of Joy Arnhem
Met het ‘Bus of Joy’ project wil Gave het lokale 
werk stimuleren en drempels weghalen voor 
nieuwe vrijwilligers om mee te doen. De bus 
kan zo een voorloper zijn voor een House of 
Joy. Het laatste half jaar van 2021 heeft de bus 
om de veertien dagen op een mooie centrale 
plek tussen de 2 azc ‘s van Arnhem ingestaan 
met een dagprogramma aan activiteiten 
gericht op ontmoeting. We zijn blij dat de 
groep met lokale vrijwilligers is gegroeid. We 
hopen met hen nieuwe activiteiten te starten 
in een gebouw dichtbij het azc die door kan 
groeien naar een House of Joy.

Nieuwe vrijwilliger, asielzoeker en passant

Ontwikkelingen Joyconcept: ‘Een thuis voor 
vluchtelingen’
Gave zag het afgelopen jaar een toename in 
de belangstelling voor het House of Joycon-
cept bij kerken.



Jan Pieter Mostert directeur van Gave links en Johan 
Voorhorst rechts

DANK
De Genemuider Ondernemers Vereniging 
(GOV) organiseerde i.s.m. Breman Net en 
Genemuiden Actueel eind vorig jaar de ac-
tie ‘’Gaellemuniger kerstrein’’ en dat leverde 
uiteindelijk 5000 euro op die verdeeld werden 
over vijf goede doelen. HetGaveGavewerk van Anita 
was er een van. Hartelijk dank aan allen die dit 
mede mogelijk hebben gemaakt!

DANKT EN BIDT U MEE VOOR:

Dank voor de nieuwe missionair veldwerkers in 
Gilze, Zutphen en Schalkhaar

Bid voor wijsheid en inzicht bij het maken van 
beleid en bij het opzetten van Houses of Joy

Bid om een nieuwe coördinator voor de werk-
groep kerk & vluchteling Genemuiden

Bid om moed en kracht voor vluchtelingen, die 
lang moeten wachten op hun procedure

Bid om nieuwe relatiemanagers voor zuid/west 
Nederland

VAN HET ACHTERBANCOMITE
Dit schrijven vindt alweer plaats in februari en 
toch blik ik nog even terug op vorig jaar. Een 
jaar waarin er wat wisselingen zijn geweest in 
het achterbancomité van Anita. Waaronder de 
functie van penningmeester die ik op me heb 
genomen. Ik ben blij jullie te melden dat we 
het jaar positief hebben kunnen afsluiten. Dit 
is alleen gelukt doordat we dat samen hebben 
gedaan. Het werk doet Anita alleen en zoals ze 
zegt in het beginstuk kan dat best een 
eenzame bezigheid lijken. Toch geeft ze aan 
dat je in Gods koninkrijk nooit alleen bent. 
Dankzij gebed en de hulp o.a. in financiële 
vorm is dit werk mogelijk. We zijn als comité 
dankbaar dat we Anita kunnen steunen en 
hopen dat we ook komend jaar weer genoeg 
financiële hulp krijgen om zo veel mogelijk te 
bereiken. Momenteel zijn we bezig met het 
opzetten van een plan voor fondsenwerving en 
hoe we meer mensen kennis kunnen laten 
maken met het werk dat Anita doet. Later in 
het jaar zal hier meer over bekend worden. 
Voor nu wil ik iedereen bedanken voor zijn 
of haar bijdrage op welke manier dan ook en 
hoop ik dat we komend jaar weer positief 
kunnen afsluiten.

Met vriendelijke groet,
Lennart Hofland



HELPT U MEE?
U kunt op 2 manieren uw gift overmaken:

1. U scant de QR-code en maakt via ons do-
natieformulier een gift over; 

2. U neemt de gegevens over bij uw betaling. 
Dat kan via internetbankieren, via mobiel 
bankieren of op het overschrijvingsformulier 
van uw bank.

Wordt u donatuur voor €10 of meer per 
maand, dan ontvangt u het boek: Roep mij dan 
red ik jou, van Henk Koelewijn.

Hartelijk dank voor uw gift!

COLOFONCOLOFON
Gave medewerker:  Gave medewerker:  

Anita Eenkhoorn-van Dalfsen
Kievit 14   
8281 GE 

Genemuiden                                               
06-51631109

AchterBanComité:AchterBanComité:
Jelle van der Meulen: voorzitter  

Annemarie van der Kamp: secretaris
Lennard Hofland: penningmeester
Bert Jan Bakker, Harm van Dalfsen, 
Thirza Eenkhoorn: algemene leden
Vacature: algemeen lid Zwartsluis

anitaeenkhoorn@gave.nl              hetGavewerk@gmail.comanitaeenkhoorn@gave.nl              hetGavewerk@gmail.com
Facebookpagina:  Het Gave werk van Anita

Bankrekeningnummer: NL10 INGB 0006 4722 62
o.v.v. Stg Gave t.b.v. Anita Eenkhoorn

www.gave.nl/anitaeenkhoorn


