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Beste lezer,
De oogst is groot

Matth. 9 : 35-38
35 En Jezus trok rond in al de steden en 
dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en 
Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk 
en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het 
volk. 36 Toen Hij de menigte zag, was Hij 
innerlijk met ontferming bewogen over hen, 
omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals 
schapen die geen herder hebben.
37 Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst 
is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders.
38 Bid daarom tot de Heere van de oogst dat 
Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
 
Als relatiemanager kom ik zo in het contact 
met kerken regelmatig in aanraking met de 
boodschap alleen diaconaal aanwezig te willen 
zijn. Deze gedachte leeft ook in de 
samenleving: je geloof delen, zou de vrijheid 
van die ander in de weg staan. De meeste 
vluchtelingen echter hebben nooit een 
keuzevrijheid gehad. Jezus gaat ons voor in 
Mattheüs 9. Hoe gaat Hij om met hen die 
vermoeid en verstrooid zijn? Hij toont zijn 
ontferming door zowel preventief als curatief 
( = genezend ) aanwezig te zijn. Preventief 
door onderwijs te geven over het evangelie 
van het Koninkrijk: de levenswijze waardoor 
mensen tot bloei komen. Genezend door de 
helende kracht van dat Koninkrijk te laten zien. 
Bid je mee voor ‘lokale’ werkers zowel in het 
ABC als in het veldwerk? 

Hartelijke groet,
Anita Eenkhoorn

STICHTING GAVE
Wist je dat een team veldwerk heeft met 2 
relatiemanagers die regionaal bezig zijn en een  
groep veldwerkers die lokaal werken bij een 
AZC.  

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

gevlucht. gezien. geliefd.



Op een nieuwe plek is het House of Joy 
inmiddels op de plaats van bestemming 
gebracht! We hebben heel veel gesponsord 
gekregen, waardoor de kosten heel laag zijn. 
Wil je hiervoor danken? Op dit moment 
hebben we nog problemen met de 
vergunning. Wil je bidden dat we de 
benodigde vergunning verkrijgen (of het 
gedoogd wordt)? En bid bovenal dat het een 
plaats van vreugde en aanbidding zal zijn.

Ook zijn er gesprekken gaande om bij het azc 
van Ter Apel een House of Joy te starten. Een 
contactpersoon vanuit Emmen, had 3 jaar 
geleden een plan maar geen stichting, de 
werkgroep Helping Hands vanuit CGK in 
Mussel de wens maar geen gebouw, Gave de 
porto cabines en het concept en 
ondersteuning vanuit de stichting: 
wonderlijk hoe nu de puzzelstukjes in elkaar 
lijken te vallen. 

HUIDIGE WERKZAAMHEDEN
Er is veel ‘’werk in uitvoering’’ binnen mijn 
regio Overijssel, Gelderland en Flevoland. 
Teveel om allemaal te benoemen. Daarom licht 
ik er enkele uit. Tijdens de informatieavond 
hoop ik een totaalplaatje te schetsen.

Bus of Joy 
Er zijn nog te veel plekken waar weinig 
contacten zijn tussen asielzoekers en 
christenen. Gave wil hier graag aanwezig zijn. 
Iedere twee weken komt Gave langs met een 
bus en bijvoorbeeld een inloop, 
vrouwenactiviteit, of een andere 
laagdrempelige activiteit organiseren. Met 
deze ‘Bus of Joy’ wil Gave het lokale werk 
stimuleren en drempels weghalen voor 
nieuwe vrijwilligers om mee te doen. De bus 
kan zo een voorloper zijn voor een House of 
Joy.  Rond de zomer starten we o.l.v. een Gave 
medewerker en enkele lokale vrijwilligers een 
pilot in Arnhem.

House of Joy 
Stel je voor dat er bij ieder azc een House of 
Joy zou staan. Een soort buurthuis voor 
asielzoekers, waar zij zich thuis voelen en 
kunnen binnenlopen voor thee en een 
praatje. Waar zij even kunnen ontsnappen aan 
het stressvolle leven op het 
asielzoekerscentrum. Dit is een droom van 
Gave, die we de komende jaren hopen te 
realiseren. In een House of Joy kunnen naast 
fiets- of taalles ook activiteiten worden 
georganiseerd met een christelijke identiteit. 
Iets wat op een azc vaak niet mogelijk is. Gave 
heeft op enkele plekken, zoals in Luttelgeest 
en Zutphen al een House of Joy gerealiseerd, 
samen met lokale kerken. We zien dit jaar een 
toename in de belangstelling voor het concept. 
Vandaar dat we het project opnieuw onder de 
loep nemen om een mooi en kant-en-klaar 
pakket te ontwikkelen. Hiermee kan 
eenvoudiger op nieuwe plekken een House of 
Joy worden gestart.

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.



Buddy/maatjesprojecten
Inmiddels hebben zich in Rijssen en Emmen 
zowel maatjes als vluchtelingen aangemeld 
voor het maatjesproject. Binnenkort zullen 
onze 2 maatjescoaches met hen kennismaken 
en de nodige toerusting verzorgen zowel bij 
aanvang als gaandeweg het contact. De 
maatjes en vluchtelingen zullen elkaar 
ontmoeten tijdens een ‘’koppelingsmaaltijd’’ of 
op een andere wijze aan elkaar worden 
gekoppeld. Ook in Hengelo, waar we alleen de 
adviserende partner zijn, gaat men van start. 

Werkgroep kerk & vluchteling Genemuiden
Vanuit de werkgroep is er aangegeven dat er 
behoefte is aan een vrouwenochtend onder de 
statushouders. Onze coördinator van het 
vrouwenwerk zal helpen bij de opzet en start 
om deze Zwartewaterland breed op te zetten. 
Op deze momenten zal er a.d.h. van een 
thema het evangelie gedeeld worden. 

Pinkster-taartenactie
Vanuit de zendingscommissie van de 
Hervormde gemeente is er een taartenactie 
gehouden voor st Gave: er zijn 30 taarten en 
72 tompouces verkocht. Ook mochten we de 
nodige giften ontvangen en was het goed om 
even een praatje te kunnen maken. Hartelijk 
dank voor uw ondersteuning!

VAN HET ACHTERBAN COMITE
Van het Achterban Comité

Beste donateurs, familie en vrienden van Anita 
Eenkhoorn.

In 1991/1992 heb ik gewoond en gewerkt in 
een kibboets in Israël en heb ik ervaren wat 
het is om vreemdeling te zijn in een land waar 
je woont en werkt, maar waar je op een visum 
voor een bepaalde tijd mag wonen en werken.

Wat is het dan fijn, dat mensen goedendag 
tegen je zeggen, je uitnodigen voor een kop 
koffie, voor een gesprek. Je meenemen naar 
een stad, kerk, synagoge, het strand.
Zien en gezien worden, hoe belangrijk is dat. 
Je wegwijs maken in een land waar je niets of 
niemand kent, het heeft voor mij alles betekent 
en kan jullie niet vertellen hoe belangrijk dit 
voor mij is geweest. Dat is een van de redenen 
dat ik mij al jaren inzet voor vluchtelingen; dit 
doe ik door buddy te zijn, taalles te geven, 
samen de maaltijd te delen, voedsel op te ha-
len bij de voedselbank, mee naar de diensten 
voor vluchtelingen in Kampen. Maar wat voor 
mij ook een Bijbelse opdracht is, is dat God wil 
dat wij zorgen voor de vreemdeling, Job 31 
vers 32. Lees ook Deuteronomium 10:18: “Hij 
verschaft weduwen en wezen recht, neemt 
vreemdelingen in bescherming en voorziet hen 
van voedsel en kleding.”En door de contacten 
met de asielzoekers, statushouders, kunnen wij 
vertellen over ons geloof in God, en wat Hij 
voor ons heeft gedaan, wat prachtig om dit te 
mogen delen.

Veel mensen vragen mij vaak, en wat krijg je 
ervoor terug? Dat is niet in geld uit te drukken. 
Het heeft mij een rijker leven gegeven, door 
te waarderen wat ik allemaal heb, veiligheid, 
vrijheid van godsdienst, werk. En wat ik mooi 
vind door met deze mensen om te gaan, ik leer 
van hun : ”gastvrijheid, ik reis met hen naar 
verschillende landen in de gesprekken, het 
praten over ons geloof, familierelaties, respect 
voor ouderen enz.

Namens het ABC,
Ellen Hilhorst

Met dankbaarheid mogen we zeggen, dat er in 
het House of Joy Zutphen ondanks corona, wat 
de opstart van activiteiten zou kunnen 
belemmeren, er waardevolle contacten zijn 
geweest en er de behoefte is ontdekt bij de 
asielzoeker naar uitbreiding van de activiteiten 
naast o.a. de vrouweninloop: we denken met 
name aan de kinderen en mannen. De vacature 
voor een missionair veldwerker staat inmiddels 
uit om, net als in Luttelgeest, het een en ander 
plaatselijk te kunnen blijven coördineren. 



AGENDA
Op DV 23  september 2021 infoavond in de 
Chr Ger. Kerk te Genemuiden. 
Aanvang 19:30 u.

DANKT EN BIDT U MEE VOOR:

Dank voor de positieve voortgang van de 
buddy/maatjesprojecten in Emmen, Rijssen en 
Hengelo

Bid voor een goede start van het Bus of Joy 
project in Arnhem

Bid voor wijsheid en inzicht bij het maken van 
beleid en bij het opzetten van nieuwe Houses 
of Joy

Bid voor een nieuwe coördinator voor de 
werkgroep kerk & vluchteling Genemuiden

HELPT U MEE?

U kunt op 2 manieren uw gift overmaken:

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

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!

Als achterban comité bevelen wij het werk van 
Anita Eenkhoorn van harte bij u aan. Van 
degenen die voor Gave werken, verwacht 
Gave dat er een achterban wordt opgezet om 
degene financieel te ondersteunen. Voor ons 
als achterban comité betekent het, dat wij 
maandelijks 2000 euro bij elkaar moeten zien 
te krijgen via donateurs door middel van een 
maandelijks, kwartaal of jaarlijks bedrag over 
te maken. Stichting Gave zet alle giften in voor 
het directe werk en heeft een ANBI status.
Wilt u Anita financieel ondersteunen, vult u dan 
het donatieformulier in.

Lijkt het u/ jou mooi om je talenten in te zetten 
voor de Achterban comité? Wij zijn op zoek 
naar een secretaris en algemene leden. Voor 
meer informatie mail dan naar 
Anita Eenkhoorn: hetgavewerk@gmail.com

Bid voor moed en kracht voor vluchtelingen 
die lang moeten wachten op hun procedure

Bid voor een nieuwe relatiemanager voor het 
zuiden van Nederland

Bid voor nieuwe ABC-leden voor het achterban   
comité



COLOFONCOLOFON
Gave medewerker:  Gave medewerker:  

Anita Eenkhoorn-van Dalfsen
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Johan Voorhorst (voorzitter)  
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