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Beste lezer,
Midden in alle drukte schoof ik aan bij een
overleg in Deventer wat zou gaan over het
werk en contact rondom azc Schalkhaar. Mijn
kersverse nieuwe collega opende met een
tekst uit spreuken16:3

STICHTING GAVE
Wist je dat een team veldwerk heeft met 2
relatiemanagers die regionaal bezig zijn en een
groep veldwerkers die lokaal werken bij een
AZC.

Wentel uw werken op de HEERE, en uw
plannen zullen bevestigd worden.

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

Ook las zij het verhaal van Paulus die
verhinderd was om naar Macedonië te gaan. In
het veldwerk is het lastig om te kiezen waar je
prioriteit aan moet geven. Er is altijd meer te
doen, dan de tijd je hebt. Wat te doen met al
die open deuren? In mijn vorige brief gaf ik aan
dat het onze opdracht is om te bidden voor
arbeiders.

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 WERKZAAMHEDEN

Bij een open deur geeft God ook
mogelijkheden: in dit geval niet in de vorm van
een extra relatiemanager, voor de plaatsen
buiten mijn regio, soms antwoord God anders
en geeft Hij in de regio een missionair veldwerker ter plaatse, zoals in Deventer waar ik
maar niet aan toe kwam.

Hartelijke groet,
Anita Eenkhoorn

House of Joy Almelo
Op een nieuwe plek is het House of Joy
inmiddels op de plaats van bestemming’’ gaf ik
aan in de vorige nieuwsbrief. Ik kan nu
aangeven dat deze plek in Almelo is op het
terrein van de Armeense kerk gelegen op
loopafstand van het azc. Na kennis te hebben
gemaakt met al het werk wat gedaan wordt
voor de asielzoeker in Almelo vanuit
verschillende kerken en stichtingen is naar
voren gekomen dat vervoer en te kort aan
vrijwilligers drempels opwerpen. Sommige
activiteiten zijn zelfs stil komen te liggen.

Samenwerking in een fysiek gebouw dichtbij
het azc zou een oplossing kunnen zijn. Een
vergadering, nu met de meeste
contactpersonen bij elkaar, stond gepland om
het plan voor een House of Joy voor te leggen.
Net na het inplannen van de vergadering kwam
er een aanbod van 3 units naar ons als
stichting. Bij overname moesten deze voor
een bepaalde datum opgehaald worden en
dus ergens geplaatst worden. Snel werd er
geschakeld waar in Nederland nu
behoefte was aan een House of Joy. En
zo kwam Almelo naar voren en bleek de
Armeense kerk, waar ik inmiddels had
kennisgemaakt, bereidt om de units op hun
terrein te laten plaatsen: mogelijk tijdelijk
wanneer het niet zou lukken. Tijdens de
vergadering bleek echter dat de plaatselijke
contactpersonen zelf de optie ‘’het terrein van
de Armeense kerk’’ aanwezen en positief is
over het plan van een House of Joy. Nu ga ik
binnenkort in overleg met een comité om te
kijken met welke activiteiten we kunnen
starten. Ook zijn we in contact met de
Armeense kerk en de plaatselijke gemeente
rondom de vergunning en overeenkomsten.

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. Inmiddels is een team van start gegaan
o.l.v. een Gave-medewerker en staat de ‘’bus’’
op een mooie centrale plek tussen de 2 azc ‘s
van Arnhem in. Om de veertien dagen bieden
zij daar een dag met activiteiten aan voor
asielzoekers. Via de kerkelijke gemeenten zijn
de leden op de hoogte gesteld om eens
vrijblijvend langs te komen. Zo hopen we
mensen te enthousiasmeren om vrijwilliger te
worden en na het project te starten met
structurele activiteiten.

Ontmoetingsavond
We mogen terugkijken op een goede ontmoetingsavond. Fijn u en jou gezien te hebben!
Heeft u het gemist? Lees dan het bijzondere
verhaal van Mitra en Mohammed op
www.vbg-emmeloord.nl De avond is terug te
kijken op www.cgk-genemuiden.nl
HET SCHILDERIJ
Johan: In 2018 schilderde ik dit werk toen er
oorlog was in Syrië. De afgebeelde kerk staat
in Deir ez Zoz, een grote plaats in Oost Syrië.
Ervoor schilderde ik een pastor van een Koptische kerk in Egypte.

Eenmaal in Nederland, wachten in Ter Apel,
wachten in een AZC, wachten op
gezinshereniging, wachten op een status,
wachten op een huis, wachten tot je naar
school mag, wachten op ……….

Voor € 475 of meer schenk ik dit schilderij
aan stichting Gave. U kunt meedoen door dit
bedrag in zijn geheel te doneren aan het werk
van Anita. U kunt ook meedoen voor € 100.
In dat geval zoek ik vijf sponsoren, maar meer
mag uiteraard ook.
Hoe werkt het:
Stuur mij een mail (j.voorhorst28@gmail.com)
met het bedrag dat u wilt doneren. Op 15
oktober zal bekeken worden of er €475 of
meer is toegezegd. Is dat het geval, dan
ontvangt ieder persoonlijk bericht dat het
toegezegde bedrag overgemaakt kan worden.
Ik zou het mooi vinden als dit werk een plaats
zou krijgen op het kantoor in Harderwijk van
stichting Gave.
Tot 15 oktober is werk dat via mijn website
verkocht wordt voor 50% voor het werk van
Anita. Prijzen kunt u opvragen via het
contactformulier of per mail.
Website Johan Voorhorst: www.jovo-art.nl
VAN HET ACHTERBANCOMITE
Wachten en verwachten
Psalm 27 : 14 Wacht op de HEERE, wees sterk
en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de
HEERE.
We zijn er vaak niet zo goed in: wachten. Veel
vluchtelingen hebber ervaring met wachten.
Wachten op een mogelijkheid weg te komen
uit het onveilige gebied, wachten op een gids
die je tegen betaling een grens overzet.

Afgelopen jaren hebben we gebeden of
vacatures in het ABC vervuld zouden mogen
worden. Niet alleen binnen het ABC, maar ook
kerkelijk, in gebedskringen, thuis.
Diverse keren moest Anita melden dat er nog
geen uitbreiding in zicht kwam. Voor ons leek
of er niets gebeurde. Maar was dat wel zo?
Moesten we leren het uit handen te geven?
Gelovig leren wachten?
Natuurlijk moesten we zoeken, mensen
benaderen voor taken. Anita was er druk
mee en ook andere ABC leden zochten. Maar
God is het die iemand de overtuiging geeft ja
moesten zeggen op de vraag voor een taak in
het ABC. Op Zijn tijd.
Intussen gaf Johan aan over een half jaar graag
te willen stoppen, zoals vooraf was
aangegeven. Later bleek ook Ellen haar taak te
moeten teruggeven.
In de afgelopen maanden kwam er tot onze
verrassing ineens beweging. Een nieuwe
voorzitter werd gevonden in Jelle van de
Meulen, een nieuwe secretaris werd gevonden
in Annemarie van der Kamp. Lennart Hofland
wil de taak van penningmeester op zich nemen
en Bert Jan Bakker gaf aan wel algemeen lid te
willen worden. In de vergadering van 1
december hopen de nieuwe leden de taken
over te nemen.
Zo mochten we leren het van de Heere te
verwachten. Wat doet Hij het toch vaak
verrassend anders dan we vooraf denken. Zo
ervaart Anita het dikwijls in haar werk. Goed
om zo alles wat nodig is steeds in gebed bij
Hem te brengen. Opdat we leren wachten en
verwachten. Hij wil onze harten versterken. Alle
lof, dank en eer aan Hem.

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;

DANKT EN BIDT U MEE VOOR:
Dank voor een goede start van het Bus of Joy
project in Arnhem
Bid voor wijsheid en inzicht bij het maken van
beleid en bij het opzetten van nieuwe Houses
of Joy
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

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!

Dank voor de nieuwe ABC-leden in het
achterbancomité
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