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Beste lezer,
Bent u ook zo moe van dat afstand houden?
Het uitvinden van het nieuwe normaal?
Manieren te bedenken hoe dan wel contact te
maken zonder elkaar aan te raken? Ik geef toe
het lukt mij niet altijd.
We hebben ontdekt dat relaties belangrijk zijn.
Sterker nog, aanraking is een
basisbehoefte. Ook in mijn functie als
relatiemanager is het een uitdaging om op een
juiste manier verbinding te leggen: het is van
belang om waardevolle relaties op te starten.
Dat kan je niet alleen, daar is Gods wijsheid en
inzicht voor nodig. Gods hand die je
verder leidt, je de weg wijst. Ik werd geraakt
door Barnabas die erop uitging om mensen
te ontmoeten van een andere cultuur, dit in
opdracht van de gemeente te Jeruzalem. Hij
moest met eigen ogen waarnemen of de hand
van de Heere met hen was.

22 En het gerucht over hen kwam de
gemeente die in Jeruzalem was, ter ore; en zij
zonden Barnabas uit om het land door te gaan
tot Antiochië toe. 23 En toen hij daar gekomen
was en de genade van God zag, werd hij
verblijd en spoorde hij hen allen aan om met
een hartelijk voornemen bij de Heere te
blijven.

Handelingen 11:
19 Zij nu die, door de verdrukking die in
verband met Stefanus plaatsgevonden had,
overal verspreid waren, gingen het land door
tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij
tot niemand het Woord spraken dan alleen tot
de Joden.
20 Er waren onder hen echter enkele mannen
van Cyprus en uit Cyrene die, toen ze in
Antiochië gekomen waren, het woord richtten
tot de Griekssprekenden en de Heere Jezus
verkondigden. 21 En de hand van de Heere
was met hen en een groot aantal geloofde en
bekeerde zich tot de Heere.

Die ontdekking dat de hand van de Heere met
hen was, gaf vreugde, blijdschap om door te
gaan. Zo heb ik ook mogen ontdekken dat
God bezig is om de vluchteling op te zoeken,
aan te raken door mensen die omzien naar en
er zijn voor de vreemdeling. En soms zien zij
en ik met hen een wonder wanneer deze liefde
van de ‘’ Ik zal er zijn’’ weerkaatst in het hart
van een vluchteling!

Hartelijke groet,
Anita Eenkhoorn

STICHTING GAVE
Wist je dat Gave dit jaar 25 bestaat en
vanwege dit heugelijk feit een magazine heeft
uitgegeven? Geïnteresseerd? Ga naar de
website en bestel deze.

Wist je dat Gave in Luttelgeest een House of
Joy heeft waar vluchtelingen in alle rust samen
Bijbelstudie kunnen houden? Religieuze
activiteiten binnen een azc zijn wel toegestaan,
maar om de leefbaarheid en veiligheid op
de locaties te waarborgen moeten deze in de
privésfeer plaatsvinden, zo geeft
staatsecretaris Broekers-Knol aan.

HUIDIGE WERKZAAMHEDEN
Kennismaking regio Twente
Inmiddels ben ik regio Twente aan het
verkennen. In deze regio zijn 3 azc‘s gevestigd:
een in Almelo en twee in Hengelo. Door in
gesprek te gaan met mensen die contact
hebben met vluchtelingen kan ik een goed
beeld vormen hoe weerbarstig de praktijk kan
zijn en waar de behoeften liggen. Vandaar uit
probeer ik verbinding te leggen,
werkgroepen te (her)vormen om zo het contact
met vluchtelingen te stimuleren, uit te breiden
en te motiveren. Zo ben ik in gesprek gegaan
met mensen in Rijssen die zich inzetten voor
statushouders. Met hen ga ik om tafel om te
kijken waar ondersteuning nodig is om zo de
werkgroep efficiënt te maken en men met
frisse moed weer verder kan. Samen sta je
immers sterker!

House of Joy een vertrouwde plek vlakbij
een azc, van waaruit verschillende activiteiten
worden georganiseerd.
Wilt u meer weten over de visie en werkwijze?
Kijk dan eens op www.gave.nl

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.

Ook heb ik het Syrische echtpaar Rim en Fathy
Shamaan ontmoet. Zij verzorgen 2 keer per
maand Arabische diensten in Enschede voor
o.a. asielzoekers uit Hengelo. Ze regelen
daarnaast ook het vervoer van en naar de azc’s.
Hun wens is dat hele gezinnen naar de
diensten kunnen komen, hiervoor is het
opstarten van kinderwerk onder de dienst van
belang. Mijn collega van het kinderwerk helpt
hen hierbij. Aan mij de uitdaging om een
6-tal vrijwilligers te werven vanuit de kerken
van Enschede en Hengelo. Inmiddels zijn er al
2 vrijwilligers gevonden en worden kinderen
uitgenodigd.

Fathy en Rim Shamaan
Verder zijn er contacten met Hengelo t.a.v.
opzet van een werkgroep vanuit de kerken en
ook in Almelo staan enkele
kennismakingsgesprekken gepland. Hiermee is
de zoektocht begonnen naar de juiste mensen
die kunnen helpen te inventariseren waar de
behoeften liggen.

VAN HET ACHTERBANCOMITÉ
Als achterban comité zijn we dankbaar dat het
werk van Anita, ondanks de beperkingen die
er zijn, door mag gaan. God is ook hierin goed
over haar en over ons als ABC.
We zijn bezig zoveel mogelijk kerken in
Zwartewaterland te informeren en enthousiast
te krijgen voor dit werk. Inmiddels zijn er
vanuit vier kerken mooie bedragen uit giften of
collecten binnen gekomen. Met twee kerken
zijn gesprekken geweest en denkt men na of er
mogelijkheden zijn Het Gave werk te
ondersteunen. Verder zijn we nog op zoek naar
uitbreiding van ons comité, waarbij we hopen
dat er ook vanuit Zwartsluis of Hasselt mensen
gevonden worden die dit werk willen doen.
Tenslotte zien we uit naar de dienst op 6
december waarin er een zegen over het werk
van Anita gevraagd zal worden.

Mooi om te zien dat God bezig is met het
bouwen van zijn koninkrijk doordat mensen
omzien naar vluchtelingen in hun nabije
omgeving.
Contact in coronatijd
Zoals al aangegeven in mijn vorige nieuwsbrief
zijn er een drietal webinars ontwikkeld voor
vrijwilligers. Door een belronde heb ik ontdekt
dat zij behoefte hebben aan toerusting.
Vanwege grote belangstelling werden deze
herhaald in september. Ik ben dankbaar dat
Gave op deze wijze toerusting en
ondersteuning kan blijven geven.
Voortgang Emmen
Helaas moesten we vanwege te weinig
belangstelling vanuit de kerken van Emmen
e.o. de informatie avond, gepland op 14
september jl. waarin het buddyproject zou
worden toegelicht, annuleren. Mogelijk dat
deze datum in de huidige crisis niet het
geschikte moment was, daarom zullen we een
nieuwe gaan vaststellen. Vooral kleine
gemeenschappen hebben moeite om op te
starten nu samenkomsten weer mogelijk zijn.
Alle mankracht is daarop gericht.

Johan Voorhorst, voorzitter

Ellen Hilhorst, secretaris

Arwin van Dijk, penningmeester

AGENDA

HELPT U MEE?

DV 6 december 2020:
Inleidingsdienst hetGavewerk van Anita
Grote Kerk aanvang 9:30u

U kunt op 3 manieren uw gift overmaken:
1. U scant de QR-code en maakt via ons
donatieformulier een gift over;

DV 20 januari 2021:
Informatieavond hetGavewerk van Anita
Hervormd Centrum aanvang 19:30u
Dit alles onder voorbehoud, gezien de
ontwikkelingen rondom Corona.

www.gave.nl/anitaeenkhoorn
DANKT EN BIDT U MEE VOOR:
Bid voor openingen en mogelijkheden bij
kerken rondom asielzoekerscentra. We denken
in het bijzonder aan Emmen e.o. waar 2 azc’s
gevestigd zijn.
Bid voor moed en kracht voor vluchtelingen
die in uitzetcentra zitten en terug moeten
Bid voor nieuwe vrijwilligers voor het
kinderwerk wat opgestart gaat worden in
Enschede
Bid voor inzicht en wijsheid bij het vinden van
de juiste personen in Almelo waar een azc
gevestigd is.

2. U neemt de gegevens over bij uw betaling.
Dat kan via internetbankieren, via mobiel
bankieren 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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