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Beste l e z erBes t e l e z er ,
Eind september kwam de asielboot aan voor 
een tijdelijk verblijf in de industriehaven van 
Genemuiden. Met een handjevol mensen 
stonden we de asielzoekers te verwelkomen. 
Na aankomst liep ik samen met enkele 
vrijwilligers mee in de georganiseerde 
kennismakingswandeling.  Naast vragen over 
kleding en taallessen, maakte ik kennis met 
een vrouw uit Nigeria. De corrupte overheid, 
zo vertelde ze me, ontwricht de gehele 
samenleving: hoge energieprijzen en inflatie 
zorgen voor honger. We weten dat ook dit land 
lijdt onder streng Islamitische groeperingen. 
Haar naam, zo vertelde ze me, betekent: God 
is goed.  

Hartelijke groet,
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Anita EenkhoornAnita Eenkhoorn

gevlucht. gezien. geliefd.

STICHTING GAVE

Wist je dat Gave een intercultureel team heeft 
met medewerkers uit verschillende landen?

HUIDIGE ONTWIKKELINGEN

Helaas blijft de situatie rond de opvang van 
asielzoekers schrijnend. De staatsecretaris 
probeert gemeenten verantwoordelijk te 
maken door net als bij statushouders, die 
middels een vastgestelde taakstelling 
gehuisvest moeten worden, de opvang van 
asielzoekers te verdelen. Intussen heeft de 
PKN samen met gemeente Kampen het 
initiatief de Thuisgevers opgezet. Dit 
initiatief biedt een oplossing voor de 
vastgelopen asielopvang door statushouders 
tijdelijk te huisvesten bij maatschappelijke 
organisaties, bijvoorbeeld bij kerkelijke 
gemeenten. Ook zorgen ze voor aanvullende 
sociale begeleiding en een goede 
samenwerking met de lokale overheid. Met 
deze publiek-private samenwerkingen 
hebben de PKN en de gemeente Kampen 
samen goede ervaringen opgedaan bij de 
opvang van ontheemden uit Oekraïne. Dat kan 
volgens hen in veel meer plaatsen. 



HUIDIGE WERKZAAMHEDEN

Asielboot Genemuiden
Inmiddels is de uitnodiging voor 
internationale kerkdiensten gehouden in 
Kampen langsgebracht en het aanbod voor 
taallessen en bijbelstudie onder de aandacht 
gebracht. 

Regionale dag GDC
Als reactie op de hulp geboden aan 
Oekrainers, ontstond de vraag bij de 
Generale Diaconale Commissie van de HHK 
hoe we er kunnen zijn voor andere 
vluchtelingen. In Elspeet mocht ik spreken 
tijdens hun jaarlijkse regionale dag voor 
diakenen. Mooi om zo samen met een groot 
aantal diakenen van gedachten te wisselen hoe 
er te kunnen zijn voor de vreemdeling binnen 
onze poorten. 

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

Arnhem: locatie in het Leger des Heilspand; 
inmiddels gestart met 3 activiteiten.

Schalkhaar: locatie cultureel centrum De 
Ontmoeting en missionair veldwerker! 
Inmiddels gestart met meerdere activiteiten. 

Gilze: locatie in bijgebouw De Sleutel van de 
Sint Petrus Bandenkerk en missionair 
veldwerker! Helaas konden we niet starten met 
wekelijkse activiteiten, de parochie gaf aan 
het sleutelbeheer niet over te willen dragen 
en zelf weinig mensen te hebben hiervoor. De 
zoektocht naar een andere locatie is hiermee 
begonnen.

Hardenberg: opzoek naar een locatie 

Amersfoort: locatie in het Buitenhuis en 
missionair veldwerker! Meerdere activiteiten 
zijn van start gegaan. Nieuwsgierig? Kijk www.
youtube.com/watch?v=zq_5DS6yzaA 

DANKT EN BIDT U MEE VOOR:

Dank voor de vergunning die verleend is voor 
het House of Joy in Almelo 

Bid om missionaire veldwerkers voor Arnhem 
en Almelo

Bid om moed en kracht voor vluchtelingen, die 
lang moeten wachten in overvolle azc’s op hun 
procedure

Bid voor de Iraanse vluchtelingen nu de situatie 
in hun land Iran (= Elam) zorgwekkend is

Bid om een nieuwe voorzitter voor het 
achterbancomité 

Almelo: Almelo: llocatie in de vorm van porto cabines 
op het terrein bij Armeense Apostolische kerk; 
na een jaar lobbyen is de vergunning verleend; 
nutsvoorzieningen en inrichting is dankzij het 
klusteam grotendeels klaar; meerdere 
activiteiten staan in de startblokken.

Het klusteam: asielzoekers, vrijwilligers uit 
lokale kerken en onze facilitaire medewerkers



VAN HET ACHTERBANCOMITÉ
Wilt u er zijn voor vluchtelingen en heeft u een 
talent in het bestuurlijke? Wij zijn op zoek naar 
een voorzitter. Mail voor meer info naar 
hetgavewerk@gmail.com.
                        
AGENDA  
December 2022: Speculaasactie

D.V. 7 december 2022: Presentatie 
vrouwenvereniging Noadja

LAAT JIJ, JE RAKEN: LEES- EN KIJKTIP

LEES het artikel Als Iraniërs huilen op 
www.karavaanderzotten.nl/als-mannen-op-de-
knieen-gaan/ 

LEES het boek Roep Mij dan red Ik jou, gratis 
wanneer je donateur wordt



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!
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Vacature: voorzitter  
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