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Beste lezer,
Uiteindelijk was het dan zover: zo moest aan
het begin van dit jaar de inleidingsdienst
geannuleerd worden en zo mocht de dienst op
6 december plaatsvinden.
Het was een dienst in aangepaste vorm met
maximaal 30 personen en waar niet gezongen
kon worden. Maar gelukkig is onze God niet
afhankelijk van aantallen en kunnen we ons
loflied ook op andere wijze tot uiting brengen.
We mochten horen hoe Maria dat deed, vol
van die Bijzondere Persoon die haar opzocht in
haar arme toestand.
Mijn ziel verheft Gods eer;
Mijn geest mag blij den HEER
Mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van Zijn gunst doet roemen.
Hoe heilig is Zijn naam!
Laat volk bij volk te zaâm
Barmhartigheid verwachten;
Nu Hij de zaligheid,
Voor die Hem vreest, bereidt,
Door al de nageslachten.
Kerst is een boodschap van hoop voor alle
volken.

Hartelijke groet,
Anita Eenkhoorn

STICHTING GAVE
Wist je dat de letters van het woord Gave
staan voor: gastvrijheid aan asielzoekers door
vriendschap en evangelisatie.
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.

HUIDIGE ONTWIKKELINGEN
Afgelopen maanden hebben veel
vluchtelingen van verschillenden azc’s in
Nederland meerdere malen en op
verschillende manieren, aandacht gevraagd
voor de schrijnende gevolgen van de
wachttijden en “ongelijke behandeling”.
Nieuwe vluchtelingen worden binnen zes
maanden geïnterviewd, terwijl andere
vluchtelingen al langer dan twee jaar wachten
voor een interview. Vluchtelingen vinden dat
de overheid veel harder haar best zou
moeten doen om te zorgen dat zij eerlijk en
snel geïnterviewd worden. De bewoners leven
veel te lang in onzekerheid. Voor hen draait
alles om het lange wachten voor de
asielprocedure.

HUIDIGE WERKZAAMHEDEN
House of Joy Zutphen
Samen met mijn collega relatiemanager Sjaak
Verboom ben ik in Zutphen geweest voor een
overleg met de stuurgroep van het House of
Joy. Een groep mensen uit de diverse kerken
van Zutphen. Sjaak gaat met pensioen en dat
betekent dat ik de stuurgroep verder ga
begeleiden bij de opstart van activiteiten.
Middenin de winkelstraat van Zutphen staat dit
pand wat nu sinds kort het bord House of Joy
mag dragen. Inmiddels heeft Gave op 6
plaatsen in het land Houses of Joy. Het House
of Joy Zutphen heeft als doel om een plek te
zijn voor vluchtelingen waar ze zich thuis
mogen voelen. Het is een herkenbare plek
waar een divers aanbod is van activiteiten,
waar persoonlijke contacten kunnen worden
verdiept en ook de mogelijkheid is om het
gesprek te voeren over God en geloof. Iedere
vluchteling, ongeacht welk geloof, is van harte
welkom. Er is inmiddels gestart met
vrouwenwerk. Ook worden er Bijbelstudies en
taallessen gegeven. Dit alles coronaproof in
kleinere groepen. Kijk ook eens op:
https://houseofjoyzutphen.nl/

Met collega Sjaak (links) in het House of Joy

Buddyproject Emmen
Op maandag 7 december mocht ik in de
Stadkerk van Emmen afgevaardigden van
kerken en andere belangstellenden het
buddyproject toelichten. Vragen als: Wat is
gastvrij zijn? En hoe kan je dat praktisch
uitvoeren, kwamen voorbij. Er zijn 2 azc’s: een
in Emmen met 600 opvangplaatsen en een in
Zweelo met 450 plaatsen. Daarnaast gaf
stichting Vluchtelingenwerk aan dat
statushouders in de wijk behoefte hebben aan
contact.

Ook uitgeprocedeerden, die via stichting Inlia
de bed, bad en brood regeling ontvangen,
hebben grote behoefte: zij worden begeleid bij
terugkeer naar hun land en mogen niet werken
en hebben geen daginvulling. De aanwezigen
gaan het plan in hun achterban bespreken. Ik
hoop half februari genoeg belangstellenden
te hebben die een stuurgroep buddyproject
kunnen gaan vormen. Die vervolgens actief
buddy’s gaan werven. Spannend, want de druk
is hoog in kleine kerkelijke gemeenten.

Presentatie in de Stadskerk te Emmen

Ontwikkelingen regio Twente
Er zijn inmiddels diverse contacten met kerken
en werkgroepen binnen deze regio. In
Hengelo is er contact met het diaconaal
platform waar plannen zijn voor een
buddyproject. En in Rijssen heb ik contact met
mensen uit de werkgroep voor statushouders
in de wijk om deze te herstructureren en
efficiënt te maken. Gedacht wordt om middels
buddycontacten de drempel tot activiteiten
lager te maken en alle kerken erbij te
betrekken.
Werkgroep kerk&vluchteling Genemuiden
Namens de deelnemende kerken in
Genemuiden mocht de werkgroep
kerk&vluchteling kerstpakketjes uitdelen aan
statushouders.

Interview maandblad De Hervormde Vrouw
Een tijdje geleden kreeg ik een telefoontje
met de vraag of ik mee wilde werken aan een
artikel over asielzoekers voor het blad De
Hervormde Vrouw van de Hervormde
Vrouwenbond. De schrijfster was op mijn
eerste nieuwsbrief gestuit op de website van
de kerk. Hoe ‘’toevallig’’ en gaf me een mooie
gelegenheid om het vrouwenwerk voor
asielzoekers onder de aandacht te brengen.
www.gave.nl/vrouwenwerk
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VAN HET ACHTERBANCOMITÉ (ABC)
Als achterbancomité zijn wij dankbaar dat
wij Anita mogen ondersteunen met haar
werkzaamheden voor stichting Gave. Als
voorzitter, penningmeester, secretaresse en
algemeen lid van deze ABC vergaderen wij
met elkaar over de financiële ondersteuning
van Anita, het onder de aandacht brengen van
haar werkzaamheden bij de kerken in
Zwartewaterland, zodat u en jij wordt
geïnformeerd wat Anita voor werkzaamheden
doet en wat de stichting Gave doet. U kunt
hierbij denken aan een informatieavond voor
de gemeente, waarbij zij komt vertellen over
haar werkzaamheden voor stichting Gave.

Hierdoor raken u en uw
gemeente betrokken bij het werk onder
vluchtelingen. Wilt u hier meer over weten?
Neem dan contact op met Anita. Verder willen
wij als comité acties organiseren en contacten
onderhouden met familie, vrienden, kerkelijke
gemeentes, donateurs en andere
belangstellenden middels nieuwsbrieven.
Dankbaar zijn we dat we Harm van Dalfsen
mogen verwelkomen als algemeen lid. Graag
willen we verder uitbreiden met meerdere
leden. Wilt u graag deelnemen in onze
commissie, neem dan contact op met Anita,
ook om te kijken of het iets voor u is. Verder
willen wij u vragen om voor ons als comité en
voor Anita te bidden, zodat wij ons gedragen
weten door uw gebed.
We willen eindigen met een stukje uit een
dagboek:
Een roeping van God. Dat klinkt heel groot.
Maria laat zien dat God ook jongeren roept.
Lukas 1:26-38
De Heere God doet grote dingen in een
kleine plaats waar een jong meisje woont.
Maria wordt geroepen om de moeder van de
Messias te zijn. En de hemel zelf komt haar
dat vertellen. Dat is niet niks. Heel haar leven
wordt op z’n kop gezet. Haar eigen leven zal
ze moeten opgeven; alles zal anders gaan dan
ze had gedacht. Stel je dat eens voor. Dat God
je roept tot een taak die jouw leven een totaal
andere wending zal geven dan je had gedacht.
Hoe zou jij daarop reageren? Uit het antwoord
van Maria blijkt haar geloof. Ze eindigt met de
woorden: ”Laat met mij geschieden
overeenkomstig uw woord”. Leg je toekomst
in de handen van de Heere, omdat het daar
veilig is.
Aanmelden voor de nieuwsbrief of een
informatieavond aanvragen?
Dat kan via www.gave.nl/anitaeenkoorn

AGENDA

HELPT U MEE?

DV 20 januari 2021:
Informatieavond hetGavewerk van Anita
Chr. Gereformeerde kerk te aanvang 19:30u

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

Dit alles onder voorbehoud, gezien de
ontwikkelingen rondom Corona.

DANKT EN BIDT U MEE VOOR:
Dank voor openingen bij kerken rondom
asielzoekerscentra
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!
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