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Beste lezer,
‘’Komt luistert toe,..!’’ Ontdek wat Gods plan is
met vluchtelingen in Nederland, wat stichting
Gave doet onder hen en hoe ik ingeschakeld
werd.
‘’Is dit het nu?’’ was de vraag die ik mezelf tien
jaar geleden begon te stellen. Huisje,
boompje, beestje alles goed voor elkaar. Mijn
man runde een goed lopende rijdende
tapijtwinkel en met de kinderen ging het goed.

Toch groeide er onrust in mij, totdat ik een
oproep las van een gebedskring: ‘’Kom bidden
voor herleving van jezelf en je naaste.’’ Een
interkerkelijke gebedskring die opgericht is
met de intentie om te bidden voor een
herleving in Genemuiden. De eerste keer dat
ik ging, werd mijn belijdenistekst als inleiding
gebruikt:
Spreuken 8
17Ik heb lief wie Mij liefhebben,
en wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden.
Mijn gebed werd: Wat is de bedoeling van ons
leven? Wat is Uw plan met ons? Totdat God
antwoordde door een serie preken over Hosea.

Hosea 2
maar Mij vergeet zij, spreekt de HEERE
13Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken,
haar de woestijn in leiden,
en naar haar hart spreken.
14Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden
geven, en het Dal van Achor tot een deur van
hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van
haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit
het land Egypte.
IN DE WOESTIJN
Het begon ook onrustig te worden in ons
gezin: mijn man kreeg ernstige slijtage in zijn
knie, rug en nek waardoor hij zijn eenmanszaak
als stoffeerder niet kon voortzetten. Net toen
de economische crisis in 2012 uitbrak, alleen
leven van de verkoop was niet mogelijk, de
bijstand werd werkelijkheid. Onze woning,
auto, bedrijfsbus, inkomen alles raakten we
kwijt.

EEN DEUR VAN HOOP
Ik werd door de burgerlijke gemeente
aangewezen als kostwinner. Als
re-integratiemiddel ben ik de studie
maatschappelijk dienstverlening gaan volgen
en kon ik stage lopen bij stichting
Vluchtelingenwerk. Echter was er een
probleem: ik had hiervoor een auto nodig. Ons
gebed werd: ‘’Heer als het uw bedoeling is dat
ik hier moet gaan stage lopen, wilt u ons de
mogelijkheid geven dat we een auto kunnen
aanschaffen.’’ Voor 500 euro zou dit lukken,
dachten we. Na het gebed ging de brievenbus
en lag daar een enveloppe met 500 euro! Veel
vluchtelingen zijn vervoerd naar
intakegesprekken voor inburgering, naar AZC’s
voor die laatste stempel en naar hun nieuwe
woning. Na de studie kon ik aan de slag als
re-integratiemedewerker: statushouders
begeleiden naar werk. Maar ik zag dat er meer
nodig was, en startte vanuit het Diaconaal
platform een interkerkelijke werkgroep op.
Inmiddels zorgen buddy’s en maaltijden er
alweer 4 jaren voor dat we als kerken
statushouders gastvrij ontvangen binnen onze
woonplaats.

Toen de noodzaak van kostwinner weg viel,
ging ik een oriënterend gesprek aan met
stichting Gave voor de functie relatiemanager
die me al 3 jaren trok, maar niet aan kon gaan
vanwege het leven vanuit een achterban. Toch
bleek het ook nu een grote drempel voor mij:
al het opgebouwde weer opzeggen! Dat ging
ik echt niet doen en solliciteerde verder. Maar
alle gesprekken liepen op niets uit. Ook liep
ik vast in mijn huidige functie. Daar kon ik niet
parttime werken. Gave bleef als enige optie
over. Dit in gebed neergelegd: Wat is Uw plan?
Totdat God sprak op een zondag door 2
preken: een met het thema ‘Geld en genade’
en een over de rijke dwaas. En ‘s avonds door
een dagboekje van Spurgeon:
Jesaja 43:6
Weerhoud niet!
Breng Mijn zonen van ver,
en Mijn dochters van het einde der aarde.

Mijn man was inmiddels 7 jaar aan huis
gekluisterd, ging steeds meer achteruit, had
veel pijn en kwam uiteindelijk bij een andere
instantie terecht voor onderzoek. Deze gaf aan
dat er geen sprake was van artrose, maar een
verwaarloosde eenzijdige werkhouding. Na
anderhalf jaar de juiste fysiotherapie gevolgd
te hebben, is hij volledig hersteld en kon hij
zijn eenmanszaak weer oppakken.

Sla uw schatten niet op en verspil uw tijd niet,
laat uw talenten niet roesten. Wees niet zoals
die rijke dwaas!

Hartelijke groet,
Anita Eenkhoorn

STICHTING GAVE
Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie
voor het werk onder vluchtelingen en
asielzoekers in Nederland. Gave verlangt
ernaar dat de vluchteling die naar ons land
komt, wordt gezien en geliefd. Daarnaast
maakt Gave kerken en christenen bewust
van de Bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’
gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en
ondersteunt vrijwilligers om contacten op te
bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde
te laten zien. Ook is Gave een kenniscentrum
voor alle vragen rond asielzoekers en komt
Gave op voor de rechten van
christenasielzoekers. Tenslotte organiseert en
ondersteunt Gave projecten die relevant zijn
voor vluchtelingen. Wilt u meer weten over de
visie en werkwijze?
Kijk dan eens op www.gave.nl.
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gezien.

geliefd.

RELATIEMANAGER KERKELIJK WERK
Als relatiemanager:
•

Help ik kerken in Overijssel en Drenthe
bij hun taak om gastvrij te zijn voor
vluchtelingen in asielzoekerscentra en in
de wijk.

•

Ben ik verantwoordelijk voor de
contacten met de al bestaande- en het
opzetten van nieuwe lokale
werkgroepen vanuit de kerken rondom
AZC’ s, maar ook voor statushouders in
de wijk.

•

Geef ik vrijwilligers informatie en advies
over het opzetten en uitvoeren van
activiteiten zoals bezoekwerk,
buddyproject, vrouwen- en kinderwerk
en het opzetten van een House of Joy.

•

Help ik bij de organisatie van enkele
projecten die stichting Gave
organiseert voor vluchtelingen, zoals
bijv. de jaarlijkse Vriendinnendag.

HUIDIGE WERKZAAMHEDEN
Begin januari ben ik gestart bij Gave.
Momenteel zit ik middenin het
kennismakingsproces met de verschillende
activiteiten die Gave biedt. Zo heb ik kennis
gemaakt en meegekeken met veldwerker
Mariëtte in Kampen, die o.a. de internationale
diensten coördineert als ook
vrouwenactiviteiten voor de vrouwen van het
AZC in Dronten. Ook heb ik samen met
veldwerker Tietsje een vrouwenmorgen mogen
meemaken in het kerkje van Eastemar dicht
bij het AZC in Burgum. In Luttelgeest heb ik
kennis gemaakt met veldwerker Flora en het
House of Joy.

Naast kennismaking met de activiteiten, word
ik ingewerkt door mijn collega Sjaak, die
relatiemanager is van het zuiden van
Nederland. En heb ik kennisgemaakt met
Geert, relatiemanager van Groningen en
Friesland. Zelf ben ik bezig om openingen te
krijgen rond AZC’ s in Emmen, Almelo en
Assen. Als laatst ben ik betrokken bij de
voorbereidingen van enkele projecten die
Gave organiseert voor vluchtelingen waaronder
de jaarlijkse Vriendinnendag.
Hiervoor zit ik een dag in de week op het
kantoor in Harderwijk en ben ik 2 dagen ergens
op pad in het land.

Presentatie voor leerlingen van de Pieter zandt

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

Arwin van Dijk, penningmeester
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.

BIDT U MEE VOOR:
Openingen bij kerken rondom
asielzoekerscentra;

Johan Voorhorst, voorzitter

Plaatselijke kartrekkers die nieuwe
werkgroepen kunnen gaan opzetten en
coördineren;
Moed en kracht voor vluchtelingen die met
lange wachttijden worden geconfronteerd
tijdens hun procedure;
Moed en kracht voor vluchtelingen die in
uitzetcentra’s zitten en terug moeten.

Ellen Hilhorst, secretaris

Nieuwe mogelijkheden om vluchtelingen te
bereiken nu bezoek vanwege het coronavirus
onmogelijk is geworden

HELPT U MEE?

COLOFON
Gave medewerker:
Anita Eenkhoorn-van Dalfsen
Kievit 14
8281 GE
Genemuiden
06-51631109
AchterBanComité:
Johan Voorhorst (voorzitter)
Arwin van Dijk (penningmeester)
Ellen Hilhorst (secretaris)
anitaeenkhoorn@gave.nl
hetGavewerk@gmail.com
Facebookpagina: het Gave werk
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