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VEILIGE SCHUILPLAATS psalm 62:9 
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DE ABC aan 

het woord 

 
Zij vormen met 

elkaar een 

achterban-

commissie, die 

Jeannet 

ondersteunt en de 

praktische zorgen 

van het verwerven 

van inkomsten uit 
handen neemt  

Ik zag  een  

kuikentje,  dat  b ij  

z ijn  moeder zat ,  

onder  haar  

vleugels ,  waar  het  

veil ig  was,  

 tegen regen,  

tegen 

zonneschijn ,   

Heer  zo  wil  ik bij  

U z ijn  

In de  schaduw 

van Uw vleugels ,  

wil  ik  schuilen , 

wil  ik  schuilen ,  in  

de schaduw van 

Uw vleugels  wi l  ik  

schuilen ,  o  Heer .  

U bent  mijn  

toevlucht,  U bent  

mijn  s terkte ,  

U bent  mijn  

schuilp laats ,   

U,  o  Heer .  

 

Net  als  dat  

kuikentje kle in  en  

teer ,  wi l  ik  

schuilen ,  o  Heer .  

 

Nieuwe baan?  

Ik ga werken met asielzoekers. 

 

Maar eigenlijk doe ik dat al 5,5 jaar. 

 

Met uw hulp ga ik er meer tijd aan besteden. 

 

Ik voel mij geroepen om dit te doen, dit werd 

mij meer duidelijk toen ik in Engeland was 

om onder buitenlanders te werken en in 

Jemen waar ik computerles gaf aan studenten 

Engels. Ik ontdekte dat daar niet mijn plaats 

was, maar het AZC (Asielzoekerscentrum) 

van ’s Gravendeel, mijn geboortedorp, wel. 

 

Ruim 5 jaar geleden ben ik begonnen, heel 

voorzichtig, op het AZC van ’s Gravendeel 

om contacten te zoeken met de mensen die 

daar wonen, samen met anderen. 

Deze groep is gegroeid en ook de activiteiten 

die we doen. 

 

Zelf ben ik wekelijks in de vrouwenkamer te 

vinden en ook in ons ‘eigen’ House of JOY. 

Zo hebben we het gebouw genoemd waar we 

onze activiteiten doen. 

Wekelijks hebben we daar een plek waar de 

mensen tweedehands kleding, schoenen en 

andere spullen kunnen vinden. 

Deze spullen worden door leden van de 

omringende kerken aan ons gegeven. 

 

Wil je helpen? Je kunt een aandeel hebben in 

het werk onder vluchtelingen via het werk 

dat ik doe. Lees deze nieuwsbrief en vul 

daarna het bijgevoegde kaartje in. 

 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat we 

aannemen dat u interesse heeft. Geen 

interesse (meer)? Geef het dan even door. 

Ook als u niet reageert stopt de verzending 

als u geen interesse toont. 

 

Mijn taak voor Stichting Gave is 

vrijwilligerscoördinator, ik heb contacten met 

vrijwilligers, met kerken en we zetten met 

elkaar nieuwe activiteiten op. 

Deze activiteiten zijn populair, omdat het 

leven van een asielzoeker eentonig is.  

WACHTEN, WACHTEN, WACHTEN. 

 

Misschien heeft u een ander beeld?  

AZC’s? Zijn die er nog dan? Hoorde ik een 

poosje geleden.  

Het beeld naar de buitenwereld is, dat 

asielzoekers er niet mogen zijn. Wij willen 

hen het gevoel geven, dat ze van waarde zijn, 

voor ons en zeker voor God. 

 

Asielzoekers zijn vluchtelingen, die om een 

bepaalde reden uit hun land gevlucht zijn. Zij 

hebben hiervoor veel achter gelaten. Zijn los 

gescheurd van hun familie en hun land.  

 

Wij proberen met de activiteiten en bezoeken 

wat vreugde te brengen in hun wanhoop. 

Bovendien vertellen we hen wat we geloven. 

  

Activiteiten zijn: Kinderclub, Tienerclubs, 

Jongerenclub, Vrouwenochtenden, Ladies 

Joy, Bijbelstudie, Kerstviering, Paasviering. 

 

Hiernaast werk ik ook nog bij Profilazorg, 

evangelische zorg voor mensen met een 

beperking. Hiermee voorzie ik deels in mijn 

levensonderhoud. 
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Het is eigenlijk gekomen door 

die groep ‘vreemdelingen’ die 

ik elke keer weer aantrof in de 

samenkomst van onze 

gemeente. Onbekende mensen, 

de Nederlandse taal niet 

machtig, van een of ander 

AZC. Hoe ziet het er daar 

eigenlijk uit? Ik kwam er meer 

over te weten tijdens een 

projectweek op de school waar 

ik les geef, waarbij we ook een 

bezoek brachten aan het AZC 

in ’s-Gravendeel. Daar gingen 

mijn ogen voor de 

omstandigheden waarin 

asielzoekers verkeren. 

Inmiddels mag  ik mijn 

bijdrage leveren door het 

verzorgen van Bijbelstudies en 

bezoekjes. Daarbij heb ik 

ontdekt welke grote rol 

Jeannet speelt bij de 

activiteiten rond het AZC. Ze 

is de spin in het web. Graag 

wil ik haar ondersteunen in 

haar taak door als voorzitter 

deel uit te maken van het 

achterbancomité.  

Pleun Kruidenier                     

te  Goudswaard 

Ple 

 

Mijn eerste contact met Asielzoekers 

ontstond toen ik als lid van de 

Evangelische Gemeente Hoekse 

Waard via de Alpha cursus in contact 

kwam met een 2-tal medecursisten – 

Samson en Kim – die beiden 

verbleven op het AZC te 

 ’s Gravendeel. 

Door hun na een cursusavond weer 

terug te brengen naar het AZC kwam 

er steeds meer contact met ze. Het 

schepte bovendien een duidelijk 

beeld van de mensonwaardige 

situatie waar velen van deze 

asielzoekers mee te maken hebben! 

Wanneer je met asielzoekers contact 

hebt, dan krijg je ook contact met 

Jeannet ! Als een echte coördinator 

weet ze mensen op het AZC te 

mobiliseren en de vrijwilligers 

verder te motiveren. Maar bovenal 

staat haar evangelisatie werk op en 

rondom het AZC en de bewoners 

hiervan. 

Als een echte zendeling en 

boodschapper van het Goede Nieuws 

opereert ze binnen vele vluchtelingen 

die in armoede, zeer nabij ons 

wonen. Ook Jezus (en vele anderen) 

heeft met Jozef en Maria moeten 

vluchten…… en roept ons op, om te 

zien naar deze naasten! 

De Achter Ban Commissie van 

Jeannet wilt ervoor zorgdragen dat 

Jeannet zich volledig kan richten op 

haar belangrijkste taak. Als 

penningmeester draag ik o.a. zorg 

voor de financiële verantwoording 

van de commissie. 

 

Peter Moerland  te Willemstad 

 
 

Ik ben ook al enige tijd 

betrokken bij het werk op 

het azc in 's-Gravendeel 

Ik doe daar het 

jongerenwerk op de 

woensdagavond; een 

ontspannen avond aan de 

jongeren bieden d.m.v. 

spelletjes/knutselen en 

sport en spel.  

Nu ben ik dus de 

secretaresse van mijn 

eigen moeder. Op deze 

manier kan ik ook mijn 

steentje bijdragen bij haar 

werk. Dus als jullie post 

ontvangen of versturen 

komt dat eerst bij mij 

terecht.  

Nadia van Dalen             

te ‘s Gravendeel 
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AZC ‘s GRAVENDEEL 

 

Sinds 2006 ben ik meer 

betrokken geraakt bij 

asielzoekers.  

Niet dat ik er daarvoor niks 

mee te maken had, maar het 

waren mensen die komen en 

gingen, dus als ze verhuisden 

was je snel weer uit het oog 

verloren. 

In 2006 organiseerde Stichting 

Gave een cursus en kreeg ik 

een adres waar ik op bezoek 

kon gaan. 

Ik kwam samen met een 

andere 

Kerst met 
asielzoekers  
 

Voor de 

kerstnachtdienst haalt 

mijn kerk al jaren de 

asielzoekers met een 

touringcar op van het 

AZC en brengt ze 

naar de sporthal in 

Oud Beijerland waar 

de viering wordt 

gehouden. Ze krijgen 

daar desgewenst 

vertaling naar het 

Engels, Frans, 

Arabisch of Farsi. 

Deze laatste taal was 

het afgelopen jaar het 

meest populair. Nooit 

van gehoord? Het is 

de taal van Iran en de 

mensen uit de naaste 

omgeving verstaan 

het meestal ook wel. 

 

Het mooiste 

getuigenis kwam van 

een moslim, die 

meeging. 

Hij had aan de 

mensen in zijn buurt 

gevraagd: 

‘Gaan jullie niet naar 

de kerk om te vieren 

dat ‘de Jezus’ 

vandaag is geboren?’ 

Hij zei: In mijn land 

had ik er nog nooit 

van gehoord, maar nu 

wil ik het meevieren.  

 

Giften worden 
loon 
 
De mensen die  bij  

Gave werken krijgen 

hun loon niet  van 

Gave,  maar via  hun 

eigen achterban.  Gave 

is wel  de werkgever ,  

het  net toloon wordt  

dan ook via  Gave 

uitbetaald.  De 

administrateur  draagt  

er zorg voor  dat  de 

werkgeverslasten met 

daarin sociale  premies 

worden afgedragen. 

Dit  brutoloon,  met  

daarboven de 

werkgeverslasten ,  

moet  vanuit  de gif ten 

worden betaald en 

moet  maandelijks  door  

het  achterbancomité  

aan Gave ter  

beschikking worden 

gesteld.  

Op deze manier hoopt 

Jeannet  een salar is  te  

gaan ontvangen.van 

Gave,  als  u  bereid 

bent  een bijdrage te  

leveren.  

  

WAT IS NODIG? 

Om voldoende 

inkomen te krijgen 

heeft Jeannet 500 

euro per maand 

nodig, dit is het bruto 
bedrag. 

andere vrouw bij een 

Afghaanse familie, die graag 

Nederlandse mensen wilden 

leren kennen en ook goed 

verstaanbaar Nederlands 

spraken. Niet zoals het klinkt 

uit de mond van Nederlanders, 

maar begrijpelijk. 

Een jonge man en vrouw en 

een kindje van 3 jaar. Ze 

woonden al enkele jaren op het 

AZC en hadden nog weinig 

contact met Nederlandse 

mensen. Ze woonden in een 

stacaravan op een voormalige 

camping, samen met veel 

andere asielzoekers. Een klein 

gezinnetje, maar in de praktijk 

is deze caravan bedoeld voor 

camping, samen met veel 

andere asielzoekers, mensen 

uit allerlei culturen. Een klein 

gezinnetje, maar in de praktijk 

is deze caravan bedoeld voor 5 

mensen, dus ze werden geacht 

deze caravan te delen met nog 

2 Koerdische mannen. Dat 

deze mannen ervoor kozen om 

ergens anders te verblijven 

was een geluk, maar ze hadden 

wel spullen achtergelaten 

op een kamer. 

 

Deze mensen wilden graag in 

Nederland blijven, maar na 

een aantal jaar in de 

procedure, leek het erop dat ze 

niet in Nederland mochten 

blijven. 

Dit was moeilijk, je hebt de 

mensen leren kennen, je kent 

hun bedoelingen en wilt het 

beste voor hen. Hun zoontje 

had vergroeiingen aan zijn 

handen en voeten, waardoor 

hij speciale schoenen nodig 

had, maar hij was verder heel 

slim en handig. In Afghanistan 

tellen zulke kinderen niet mee, 

werd ons verteld. Hoe moest 

dat verder? 

In de ogen van de man was hij 

1 maand te laat in Nederland 

gearriveerd, want dan had hij 

onder het ‘generaal pardon’ 

gevallen. Waarom gold het 

niet voor hen? Het hing op een 

datum…. 

Op dit moment wonen deze 

mensen in Barendrecht, ze 

hebben verblijfsstatus. Ze 

waren dolblij toen ze het 

hoorden en kwamen het mij  

snel vertellen.  

Waarom toch nog? Geen idee!  

Misschien heeft God 

geluisterd naar onze gebeden? 

 

Wat doet stichting Gave? 

 

Duizenden asielzoekers komen de laatste 

decennia naar ons land. Somaliërs, Irakezen, 

Afghanen, Iraniërs, Soedanezen, Armeniërs en 

veel andere nationaliteiten. Achter hen ligt een 

vaak pijnlijk leven van politieke terreur, 

burgeroorlog of armoede. Voor hen wacht de 

onzekere toekomst. God vraagt om de 

vreemdeling lief te hebben. Hen gastvrij 

welkom te heten en het Evangelie met hen te 

delen. 

Gave begeleidt daarom plaatselijke christenen 

vanuit de kerken bij het werk onder asielzoekers 

en is op diverse andere manieren actief in het 

leggen van contacten tussen Nederlandse 

christenen en asielzoekers. 

Gave helpt kerk en vluchteling om samen 

Christus te volgen. 

 

 


