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Beste l e z erBes t e l e z er ,
Diep geraakt ben ik door beelden die ik zag 
van de oorlog in Oekraïne, beelden  van 
vluchtelingen die bij Ter Apel buiten moeten 
slapen, berichten die ik hoorde over opvang 
van alleenstaande minderjarige vluchtelingen, 
de reacties van vergeten vluchtelingen aan de 
grens van Polen en Belarus en het zien van de 
documentaire Shadow Game waarin je ziet 
hoe tieners, die hun door oorlog verscheurde 
land zijn ontvlucht, iedere dag proberen de 
Europese grenzen over te steken op zoek naar 
bescherming en een beter leven. Dan moet ik 
denken aan het lied van Sela: 

‘Heer laat er meer ontferming’ 
Gods woord vertaalt het zo:

Kol. 3:12a Kleedt u zich dan, als uitverkorenen 
van God, heiligen en geliefden, met innige 
gevoelens van ontferming.

Hartelijke groet,

Anita EenkhoornAnita Eenkhoorn

gevlucht. gezien. geliefd.

STICHTING GAVE

Wist je dat Gave door de komst van een nieu-
we collega  een team relatiemanagers en heeft 
kunnen vormen en een apart ‘team Oekraïne’ 
met loket heeft opgezet?

HUIDIGE ONTWIKKELINGEN

Sinds de oorlog in Oekraïne, heeft Nederland 
te maken gekregen met een nieuwe stroom 
vluchtelingen. Binnen een paar maanden tijd 
zijn er 45 duizend Oekraïners in Nederland 
opgevangen! In schril contrast hiermee staat 
het groot tekort aan opvanglocaties voor 
asielzoekers. Asielopvangplekken zijn overvol 
en mensen slapen soms in stoelen of op de 
grond, verblijven vervolgens veel te lang in 
noodopvanglocaties en overvolle azc’s. Weinig 
privacy en medische psycho sociale zorg 
resulteert in een aanhoudende zoektocht naar 
veiligheid in Nederland. Zo bereikte ons het 
bericht dat alleenstaande kinderen al maanden 
worden opgevangen zonder enige vorm van 
dagbesteding en hulp. Het tekort is niet 
ontstaan door een enorme toename van 
asielzoekers, maar doordat de overheid als 
reactie op de afname van de 
vluchtelingenstroom, die na de enorme piek in 
2015 ontstond, locaties heeft gesloten. 



Gemeenten geven aan geen plaats te hebben: 
Helaas worden niet alle vluchtelingen met 
open armen ontvangen. Daarnaast zijn ook 
twee van de drie aanmeldcentra ‘s gesloten 
zodat het in Ter Apel overloopt. En als laat-
ste kunnen vluchtelingen met een status niet 
doorstromen naar een woning door de won-
ingnood. 

DE FEITEN   
De huidige azc-bewoners komen vooral uit 
deze landen:                                             
Deze staan ook op de OpenDoors ranglijst 
christenvervolging:



HUIDIGE WERKZAAMHEDEN
Kennismaking Nijmegen, Grave
N.a.v. ons contact rondom de noodopvang 
voor Afghanen in Heumensoord vorig jaar, heb 
ik inmiddels kennisgemaakt met mensen 
vanuit Nijmegen en Grave die contacten 
hebben met asielzoekers van de 2 reguliere 
azc’s. Als reactie hierop is de raad van kerken 
Nijmegen voornemens een interkerkelijk 
werkgroep kerk&vluchteling op te richten om 
net als in Grave krachten te bundelen. Vanuit 
Gave zullen we hierbij ondersteunen.   

Ontwikkelingen Joyconcept
Gave zag een toename in de belangstelling 
voor het House of Joyconcept bij kerken. 
Vandaar dat het concept opnieuw onder de 
loep is genomen. Inmiddels heb ik als House of 
Joy coördinator een handreiking House of Joy 
kracht voor een nieuwe start ontwikkeld voor 
kerken waarin we het concept toelichten. Ook 
heb ik een draaiboek opgezet voor 
relatiemanagers en de lokale kerk om de opzet 
van een House of Joy makkelijker te maken. 
Daarnaast ben ik intern met verschillende 
afdelingen in gesprek o.a. om passende 
toerusting te ontwikkelingen voor vrijwilligers 
van een House of Joy. 
Meer info: Start een House of Joy | Stichting 
Gave

Foto Handreiking

De 3 types Houses of Joy
Wanneer er te weinig kerken zijn om een 
House of Joy ‘’Samenwerking’’ te kunnen 
realiseren, kan er gekozen worden voor House 
of Joy ‘’Gave’’ waarin Gave meer 
verantwoordelijkheid zal dragen. Op sommige 
plaatsen is er weinig contact met de 
asielzoeker en biedt een House of Joy 
‘’mobiel’’ oftewel de Bus of Joy uitkomst. Mijn 
collega relatiemanager heeft samen met een 
aantal lokale vrijwilligers de Bus of Joy 
Delfzijl opgezet, het project is in april van start 
gegaan. Als coördinator begeleid ik het 
project d.m.v. evaluaties.  Een mooie anekdote 
die ik hoorde is dat een asielzoeker een aantal 
keren terugkwam om Bijbels te vragen die, zo 
later bleek, hij opstuurde naar Pakistan om ze 
vervolgens te laten smokkelen naar zijn 
contacten in Afghanistan.  

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

Almelo:Almelo: locatie in de vorm van porto cabines 
op het terrein bij Armeense Apostolische kerk; 
na veel opstakels is de vergunnig binnen, bezig 
met nutsvoorzieningen en inrichting; 2
 activiteiten staan in de startblokken. 

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

Schalkhaar: verhuist van locatie bij een boer op 
het erf naar cultureel centrum 
De Ontmoeting waar meer mogelijkheden zijn; 
daar doorgegaan met 3 activiteiten en
 missionair veldwerker! 

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

Hardenberg: opzoek naar een locatie. 

Amersfoort: locatie in het Buitenhuis; 2 
activiteiten staan in de startblokken en 
missionair veldwerker!                                                       



Foto het Buitenhuis op loopafstand van het azc 
en de noodopvang

DANKT EN BIDT U MEE VOOR:

Dank voor de nieuwe missionair veldwerker in 
Amersfoort

Dank voor de vergunning die uiteindelijk is 
afgegeven voor de porto cabines: het House of 
Joy Almelo

Dank voor de 2 nieuwe coördinators die 
werkgroep kerk & vluchteling Genemuiden 
heeft gekregen

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

Dank voor de nieuwe relatiemanager die pas 
begonnen is bij Gave

Bid om nog meer nieuwe relatiemanagers voor 
zuid/west Nederland

Bid voor een nieuwe voorzitter voor het 
achterbancomité 

LAAT JIJ, JE RAKEN: LEES- EN KIJKTIP
De documentaire: Shadow Game - 2Doc.nl                                             
Drie jaar lang volgden regisseurs Eefje
Blankevoort en Els van Driel de jongens uit 
Shadow Game op hun tocht door Europa: van 
Griekenland tot Servië en van Bosnië en 
Herzegovina tot Italië en Nederland.

Het boek: 
Ik zocht Allah en vond Jezus – Nabeel Qureshi                                           
Lee Strobel (auteur) zegt over dit boek het 
volgende:
“Lees! En ervaar hoe God Nabeels verhaal 
gebruikt om het jouwe vorm te geven.” 

VAN HET ACHTERBANCOMITÉ
Nadat we in de vorige nieuwbrief konden 
vermelden dat het comité compleet was, 
moeten we nu helaas aangeven dat Jelle van 
der Meulen zich heeft teruggetrokken als 
voorzitter. Wilt u er zijn voor vluchtelingen 
en heeft u een talent in het bestuurlijke? 
Mail dan naar hetgavewerk@gmail.com.                         
D.V. 13 september is er een ontmoetingsavond 
waarin Anita een update geeft over haar werk 
onder vluchtelingen in Nederland en zal Désiré 
Uwamahoro vertellen hoe hij kon integreren in 
Nederland. Van harte welkom!

AGENDA  
D.V. 13 september 2022: 
Ontmoetingsavond hetGavewerk van Anita 
– Herv. Kerkelijk centrum De Regenboog te 
Hasselt aanvang 19:30u

December 2022: Speculaasactie



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:
Vacature: 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


