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Beste lezer,
Zo anders dan gedacht verliep mijn start bij 
st. Gave. Net goed en wel kennisgemaakt, 
trappelend van ongeduld om nieuwe con-
tacten te leggen, brak de corona-crisis uit. 
Om dan nieuwe contacten aan te gaan is lastig, 
oftewel niet haalbaar. Mensen hebben andere 
prioriteiten. Met bestaande relaties kon ik 
verder. Zoals in Emmen, waar we voorberei-
dend werk verrichten om een werkgroep in de 
vorm van een buddyproject op te starten die 
vluchtelingen gaan bezoeken. Enorm motiver-
end! Helemaal teleurstellend was het feit dat 
de inleidingsdienst gepland op 5 april tot het 
Gave werk niet door kon gaan. De dienst zou 
hoogstwaarschijnlijk gaan over 

Jesaja 55 vers 8: 
want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en 
uw wegen zijn niet Mijn wegen. 

Wonderlijk hoe deze tekst in deze tijd van stil-
staan, reflectie, bezinning tot uiting komt. Wat 
heeft God ons te zeggen? Aangestoken door 
deze tekst ben ik Jesaja aan het doorlezen en 
ontdekte zoveel beloftes voor vele volkeren. 
Ook Jesaja hoofdstuk 2 raakte me:

Jesaja 2 vers 3:
Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom laten 
wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar 
het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons 
onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen 
wij Zijn paden bewandelen.

Hartelijke groet, 
Anita Eenkhoorn

En bedacht hoe dan? Het volgende lied kwam 
in mij op: Wie op de HEER vertrouwen zijn als 
de berg Sion. 

Het thema van het jaarplan 2020 van st. Gave 
is: In vertrouwen op pad gaan!



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

STICHTING GAVE
Gave maakt kerken en christenen bewust van 
de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij 
te ontvangen. Gave helpt christenen om 
vluchtelingen te zien, lief te hebben en een 
plek te bieden in de christelijke gemeenschap.
Wist je dat Gave…
De website www.komopdethee.nl heeft gelan-
ceerd?

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. activi-
teiten.

gevlucht. gezien. geliefd.

HUIDIGE WERKZAAMHEDEN

Contact in coronatijd
Na kennis te hebben gemaakt met verschil-
lende activiteiten die Gave biedt en met mijn 
collega’s in het veld, ben ik aan de slag gegaan 
met het inplannen van kennismakingsgesprek-
ken met diverse contactpersonen binnen mijn 
regio. Maar helaas moest ik deze uitstellen 
vanwege de corona-crisis. Een belronde was 
voor nu de enige optie en heeft de kennismak-
ing versneld en voor meer openingen gezorgd. 
Momenteel is het weer mogelijk om fysiek af 
te spreken. En probeer ik deze gesprekken 
in te plannen om vandaar uit de behoefte ter 
plaatse tav hulp en begeleiding rondom de      
vluchtelingen te inventariseren. Vanuit deze 
belronde kwam ook het signaal dat er be-
hoefte is aan ondersteuning voor vrijwilligers. 
Hierop heeft de kennisafdeling van Gave 3 
webinars ontwikkeld:

1. Helpen bij cultuurshock / 29 juni

2. Trauma en vluchtelingen / 6 juli

3. Grenzen en verantwoordelijkheid / 13 juli



Opzet werkgroep Emmen
Gelukkig kon ik wel verder met de 
contacten in Emmen, waarmee ik net voor de                   
coronatijd kennis had gemaakt. In Emmen 
heb ik regelmatig overleg met Henriette, Bert,  
Denise en Margreet, 4 enthousiaste mensen 
die contact hebben met vluchtelingen en dit 
willen gaan uitbreiden in een buddyproject. 

Ik help en ondersteun hen bij het opzetten van 
een plan van aanpak om zowel asielzoekers, 
statushouders maar ook uitgeprocedeerden 
(die in de bed, bad en broodregeling zitten) 
te gaan bezoeken.  Dit plan willen we via een 
informatie avond in het najaar onder de 
aandacht brengen bij alle kerken in Emmen 
e.o. zodat dit buddyproject breed gedragen 
kan gaan worden. Wanneer er voldoende 
deelname is, wordt er een stuur- en werkgroep 
gevormd. En zal ik deelnemen in de stuurgroep 
ter ondersteuning. 

Uitbreiding regio
Naast Overijssel en Drenthe is mijn regio 
uitgebreid met de provincie Flevoland. Daar 
zijn 3 AZC’s gevestigd in Almere, Dronten en 
Luttelgeest.

VAN HET ACHTERBANCOMITÉ
Als AchterbanComité (ABC) bevelen wij het 
werk van Anita Eenkhoorn van harte bij u aan. 
We vinden het mooi en inspirerend om te zien 
hoe Anita haar passie voor God en 
vluchtelingen combineert en er voor gekozen 
heeft dit werk doen. Anita werkt drie 
volledige dagen bij stichting Gave. Als 
professional ontvangt Anita hiervoor geen 
vergoeding. Van medewerkers verwacht Gave 
het opzetten van een eigen achterban. Als 
ABC van Anita vragen wij hiervoor uw 
steun, niet alleen in gebed, maar ook 
financieel. Maandelijks is hiervoor bruto € 1650 
nodig. Dit is inclusief werkgeverslasten. Het 
zou fijn zijn als we een flink aantal 
ondersteuners kunnen vinden, die bereid zijn 
maandelijks of per kwartaal een bedrag over 
te maken. Stichting Gave zet alle giften in voor 
het directe werk en heeft de status van ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw 
giften zijn dus aftrekbaar voor de belasting. Ter 
ondersteuning zijn we als ABC op zoek naar 
algemene leden. Is je interesse gewekt? Mail 
dan naar: hetGavewerk@gmail.com
 

Ellen Hilhorst, secretaris

Johan Voorhorst, voorzitter 



AGENDA

Zodra er weer samenkomsten gehouden 
mogen worden, wordt er een dienst ter 
inleiding op het Gave werk gepland met 
daarop volgend op korte termijn een 
informatie avond om  ‘het Gave werk’ toe te 
lichten. 

DANKT EN BIDT U MEE VOOR:

Dank voor de nieuwe mogelijkheden die er 
zijn ontstaan om vluchtelingen te bereiken. Via 
livestreams bereiken we hen maar ook con-
tacten in hun land van herkomst;

Dank voor het vinden van plaatselijke kartrek-
kers in Emmen die een werkgroep willen gaan 
opzetten en coördineren, bid dat de kerken 
hier open voor staan;

Bid voor openingen bij kerken rondom         
asielzoekerscentra;

Bid voor moed en kracht voor vluchtelingen 
die in uitzetcentra zitten en terug moeten.

Arwin van Dijk, penningmeester

HELPT U MEE?

U kunt op 3 manieren uw gift overmaken:

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

           www.gave.nl/anitaeenkhoorn

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

3.U vult het machtigingskaartje in en stuurt 
deze op.

Hartelijk dank voor uw gift!
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