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VEILIGE SCHUILPLAATS psalm 62:9 

nieuwsbrief van Jeannet den Hartog 
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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  

Als de oorlog komt,  

En als ik dan moet 

schuilen, 

Mag ik dan bij jou? 

Als er een clubje 

komt,  

Waar ik niet bij wil 

horen, 

Mag ik dan bij jou? 

Als er een regel 

komt 

Waar ik niet aan 

voldoen kan 

Mag ik dan bij jou? 

En als ik iets moet 

zijn, 

Wat ik nooit 

geweest ben, 

Mag ik dan bij jou? 

 

Mag ik dan bij jou 

schuilen, 

Als het nergens 

anders kan? 

En als ik moet 

huilen,  

Droog jij m’n 

tranen dan? 

Want als ik bij jou 

mag, 

Mag jij altijd bij 

mij. 

Kom wanneer je 

wilt, 

Ik hou een kamer 

voor je vrij. 

Meer uitleg 
U  ontvangt deze 2

e
 nieuwsbrief nu per mail, 

behalve als u geen mailadres heeft, wij uw 

mailadres niet hebben, of als u hem liever per 

post wilt ontvangen. 

Wij nemen aan dat u geïnteresseerd bent om 

deze nieuwsbrief te blijven lezen. 

Als u dat niet wilt, geeft u dat dan gerust aan.  

U kunt een aandeel hebben in het werk onder 

vluchtelingen via het werk dat ik doe. Wilt u 

bidden of financieel steunen? Het is meer dan 

welkom. 

 

Het gaat goed met mij, geestelijk en 

lichamelijk. Ook al komen er nog  niet 

voldoende financiën binnen om mijzelf te 

bedruipen en kan ik mij daar stiekem weleens 

even ongerust over maken, ik vertrouw er nu 

nog op, dat dat goed komt. 

Kleding hoef ik niet meer te kopen, ik kan 

een keuze maken uit de voorraad in de 

tweedehands winkel en ik zit er écht niet 

mee. Dit geeft wel aan, dat ik mijn plekje wel 

heb gevonden in dit werk. 

 

In 2009 werden wij gevraagd om de 

vrouwenkamer ‘nieuw leven in te blazen.’, 

dit werd gevraagd aan de toenmalige 

voorzitter van Kerk & Vluchteling  

’s Gravendeel en hoewel ik daar aanvankelijk 

niet veel zin in had (ik hield niet van 

vrouwenochtenden, zoals die in Nederland 

door de kerken werden georganiseerd). We 

zagen ook veel problemen. We dachten dat 

het niet goed was, om met 1 persoon aan de 

slag te gaan, dus wilden we wachten tot zich 

meer vrouwen zouden aanmelden.  Toen ik  

 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat we 

aannemen dat u interesse heeft. Geen 

interesse (meer)? Geef het dan even door.  

------------------------------------------------------- 
 die zomer in Londen was, kreeg ik de 

overtuiging dat het  goed was om het toch te 

gaan doen, wat er ook gebeurde. 

Ik offerde hiervoor een deel van mijn enige 

vrije dag op en werd een vrouwenwerker, 

terwijl ik altijd dacht: ‘dat nooit’. 

 

Hetzelfde gebeurde mij met het werelddeel 

Afrika. Ik had er niks mee. Ik was er nooit 

geweest, behalve in Marokko (maar dat telt 

niet) en ik wilde er niet naar toe. Ik vond dat 

ze hun eigen boontjes daar maar moesten 

doppen. Wat kon ik eraan doen, dat het daar 

niet goed ging?  

Maar de Afrikaanse mensen op het AZC 

omarmden mij als ‘mother Africa’, vervelend 

is dat, als je er niets mee te maken wilt 

hebben….Dat veranderde vanzelf en 

inmiddels ga ik voor de 2
e
 keer ‘logeren’ en 

helpen in Afrika deze zomer.  

Mijn hart ging voor hen open. 

 

Wat doen we nog meer:  

Kinderbijbelclub 

Tienermeidengroep 

Jongerenwerk op het AZC en 

Jongerenbijbelstudie 

Volwassen Bijbelstudie 

Ladies JOY 

Bezoekwerk 

Kerkbezoek 

Vieringen van o.a. Kerst en Pasen 

 

Dank u wel voor alle belangstelling.  

Jeannet 
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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.  

 

Nieuwsbrief van JEANNET DEN HARTOG 

WWW.GAVE.NL 

 

Jeannet den Hartog 

Nassaustraat 3 

3291 BR  STRIJEN 

Tel. 06 10060553 

 

 

Girorekeningnummer 

711246 

St. Gave Kerk en 

Vluchtelingenwerk  

o.v.v. Jeannet 

Correspondentieadres  

ABC Jeannet 

Secretaris: 

Nadia van Dalen 

Narcisstraat 6 

3295 RG   

’s GRAVENDEEL 

abcjeannet@gmail.com 

 

COLOFON 

Achterbancommissie 

Leden 

Voorzitter:  

Pleun Kruidenier 

Secretaris:  

Nadia van Dalen 

Penningmeester:  

Peter Moerland 

 
 

Bij God kunnen we altijd schuilen. Hij beschermt ons. Psalm 62:9b 

Uit het ABC 

 

Als Achterbancommissie van Jeannet hebben we een 

drukke tijd achter de rug. Alle begin is moeilijk, iets 

nieuws opstarten is interessant maar kost ook tijd. Voor 

Jeannet is aan de ene kant weinig veranderd, ze deed al 

een aantal jaren vrijwilligerswerk op het AZC, maar 

wat nieuw is is haar financiële situatie. Als je nog maar 

voor 2  dagen per week een betaalde baan hebt en er 

vast op rekent dat de rest wordt aangevuld vanuit je 

achterban…. dan is daar toch geloof voor nodig.  

Maar zoals geloof altijd wordt beproefd, zo ook nu: we 

hadden vast gerekend op een grote respons - 200 

nieuwsbrieven is niet niks – maar de reacties zijn toch 

wat tegen gevallen. Zeker, er zijn gelukkig 

toezeggingen gedaan om financieel te ondersteunen, 

(waarvoor hartelijk dank!!) en de zendingscommissie 

draagt haar steentje bij, maar we zijn er nog lang niet.  

“Ik heb al zoveel goede doelen die ik ondersteun”, zult 

u zeggen. Dat geldt voor veel mensen. Soms is het goed 

als gemaakte keuzes worden bijgesteld. Zending ver 

weg heeft vaak al onze aandacht.  

Het zendingsterrein binnen de Hoekse Waard, genaamd 

AZC,  waar 450 mensen van 40 nationaliteiten in 

caravans (soms verplicht bij elkaar) wonen heeft zeker 

ook onze aandacht nodig… Wij vinden het geweldig 

dat Jeannet zich helemaal wil geven om deze mensen te 

helpen, door zelf bezig te zijn en door het 

vrijwilligerswerk te coördineren. Persoonlijk vind ik 

het fijn om haar daarbij vanuit het ABC te 

ondersteunen. 

 

Pleun Kruidenier (voorzitter) 
 

 

http://www.gave.nl/
mailto:abcjeannet@gmail.com


[Geef tekst op] 

 

Foto Azeb 

 Wil  

Foto Azeb 

 

AZC ’s GRAVENDEEL 
 

We waren begonnen met 

Bijbelstudie voor christenen. 

We kenden deze vrouw, 

doordat ze een kindje bij zich 

had in de kinderclub-leeftijd. 

Zij stelde haar huis open voor 

Bijbelstudie bij haar aan huis. 

Ze zorgde voor koffie en thee 

en ontving iedereen. Stoelen 

werden overal vandaan 

gehaald. Een caravan is dan 

niet snel vol, er kan altijd nog 

wel iemand bij. Ook al is de 

ruimte voor onze begrippen 

heel klein, dan nog kun je er 

gerust met tien mensen bij 

elkaar zitten (volgens 

‘asielzoekersbegrippen’ wij 

zouden dat niet zo gauw 

doen.)  

De klok 
verzetten  
 

Elke zaterdagavond 

bel ik de asielzoekers 

op, die van tevoren 

gezegd hebben, dat ze 

interesse hebben om 

naar de kerk te gaan. 

Ik vraag hen dan of 

ze de volgende dag 

van plan zijn, om 

naar de kerk te 

komen, dit in verband 

met het regelen van 

voldoende vervoer. 

 

Twee keer per jaar sta 

ik voor een 

onmogelijke opgave. 

Ik moet de 

asielzoekers, die 

soms nog maar kort 

in Nederland zijn 

uitlegen dat we ‘de 

klok gaan verzetten’. 

 

Stel je je de grote 

ogen eens voor, als ik 

dat zeg. ‘De klok 

verzetten?’ 

‘Waarom?’Als je zegt 

dat de tijd gaat 

veranderen, wordt het 

soms alleen nog maar 

ingewikkelder.   

Wat verandert? Het 

enige zekere dat 

asielzoekers nog 

hebben, de tijd, 

verandert opeens. 

  

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 NOG 

NODIG? 

Om voldoende 

inkomen te krijgen 

heeft Jeannet nog 

300 euro per maand 

nodig, dit is het bruto 

bedrag.  

Sjaak had een verhaal 

uitgekozen uit het Bijbelboek 

Handelingen en hij las dat 

voor. Ik was erbij om te 

vertalen en las het voor in het 

Engels. Ze zat naast mij en 

pakte mijn hand, ze begon te 

trillen. Ik vroeg wat er was, 

maar  ze kon even niet meer 

praten. De tranen kwamen en 

ze had even frisse lucht nodig. 

Het verhaal ging over de storm 

die Paulus doormaakte op de 

Middellandse Zee 

(Handelingen 27). 

Hortend en stotend kwam het 

eruit, dat deze jonge vrouw 

(21 jaar) samen met haar 

vriendin en een nichtje de 

bootreis had aanvaard naar het 

Europese vasteland.  

Haar zus (de moeder van het 

nichtje) zou later komen. 

‘De golven waren zo hoog’, 

vertelde ze. (Net als in het 

verhaal.) ‘We waren bang’. 

‘Het ging niet goed met de 

boot onderweg’.  

Uiteindelijk is de boot in Zuid-

Italië aan land gespoeld, maar  

velen hadden het niet 

overleefd, waaronder de 

vriendin……… 

Alles kwam weer boven toen 

we dit Bijbelverhaal lazen. 

Wat een moeilijke 

omstandigheid om daar aan 

land te komen, ze had zitten 

huilen bij het levenloze 

lichaam van haar vriendin en 

het nichtje even aan haar lot 

over gelaten.  

Na verloop van tijd is ze 

doorgereisd naar Nederland. 

Ze probeerde contact te 

krijgen met haar zus, maar dat 

lukte niet. Volgens mij is die 

nog steeds niet gevonden. 

Ze voelde zich erg eenzaam op 

het AZC, want er was 

niemand, die uit haar land 

afkomstig was.  

Zo zie je, met welke trauma’s 

de asielzoekers te kampen 

kunnen hebben. 

---------------------------------- 

Dan was er opeens het bericht 

dat ze ’s morgens vroeg van 

haar bed was gelicht en naar  

het uitzetcentrum was 

gebracht. Ze zou terug moeten 

naar Italië, want daar had ze  

het eerst asiel aangevraagd. Ze had dat zelf toen niet zo beseft. We 

hebben voor haar gebeden, maar in de veronderstelling dat er niets 

meer aan te doen was. Het was nu eenmaal een regel, haar ticket 

naar Italië lag al klaar.  

Ze is een week weg geweest met de kinderen. De dag na de 

gebedsavond was ze weer terug op het AZC. De rechter had 

besloten dat ze in Nederland haar asielprocedure mocht doen.  

Inmiddels heeft deze vrouw verblijfsstatus en woont in een dorpje 

in de Hoekse Waard. 

 


