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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  

 

 

U bent mijn 

schuilplaats 

Heer 

 

U vult mijn 

hart  

steeds meer 

 

Met een 

verlossingslied 

 

Telkens als ik 

angstig ben 

  

steun ik op U 

 

Ik vertrouw 

op U 

 

Als ik zwak 

ben 

  

ben ik sterk in 

de kracht van 

mijn Heer 

Dromen 
Als eerste wil ik iedereen bedanken, die op 

welke manier dan ook betrokken is, bij mijn 

werk. Ik was verbaasd over alle giften en 

daarnaast zijn er ook mensen die meeleven, 

meebidden, mee helpen. Bedankt! 

 

Op het moment dat ik dit schrijf, weet ik 

sinds een week dat het AZC van ’s 

Gravendeel per 1 april gaat sluiten. Een half 

jaar eerder dan verwacht. In diezelfde week 

hoorde ik dat ik niet mijn vaste uren kan 

blijven werken bij Profilazorg, maar dat ik 

per 1 oktober weer een 0-urencontract krijg. 

Geen reden om mij zorgen over te maken, 

want werk is er wel. 

Ik vroeg mijzelf af welke boodschap hierin 

verstopt zit. Een boodschap om mij zorgen te 

gaan maken, of een boodschap om 

mogelijkheden en uitdagingen te zien. Nou, 

ik zie de uitdaging, de meeste mensen om mij 

schrikken als ik het vertel. 

 

Ik zou heel graag nu dit komende half jaar 

gebruiken om vaker bij de asielzoekers te 

zijn, om meer activiteiten te doen, afscheid te 

nemen en alles wat eermee samenhangt. 

Dit kan alleen als u helpt!! 

Financieel zou hier zo’n 1000 euro per 

maand voor nodig zijn, om dit waar te 

maken. Wie wil helpen om deze mensen nu 

nog te bereiken?  

 

Dan wil ik u er nog op wijzen, dat ik mij 

geroepen voel tot asielzoekers en 

vluchtelingen, ook als het AZC hier in de 

buurt gaat sluiten. Wat dat precies betekent 

voor de toekomst weet ik nu nog niet, maar 

ik houd u op de hoogte. 

ik houd u op de hoogte van het vervolg. 

 

Zo was ik deze zomer in Oeganda en kon ik 

zien hoe Samson daar zo op zijn plaats is. Hij 

vindt het geweldig om over God te vertellen 

en als hij daar de kans voor krijgt, is hij in 

zijn element. Mooi om te zien. Het gaat hem 

goed en hij laat u groeten. 

Oeganda een heel ander land dan hier, geeft 

mij ook wel wat begrip uit welke situatie 

asielzoekers afkomstig zijn. 

 

Daarna was ik op de Arabische conferentie, 

een conferentie van arabisch sprekende 

christenen, sommigen ex-moslim. 

Ik zou daar niet geweest zijn, als deze 

mensen geen opvang nodig hadden voor hun 

kinderen tijdens de conferentie en omdat we 

iets meer willen bieden dan ‘opvang’, maken 

we er voor deze kinderen een feestje van. 

 

Dan waren er nog de problemen met ons 

gebouwtje: ‘House of JOY’. We kregen een 

(brand)veiligheidscontrole en daarna een 

gebruiksbeperking.  

We wilden aanpassingen doen, maar toen 

kregen we van de woningbouwcorporatie te 

horen, dat het geen zin meer had, omdat ze 

ons toch wilden opzeggen voor het einde van 

het jaar. 

We zijn op zoek gegaan naar andere ruimte 

en hebben iets moois gevonden in ’s 

Gravendeel, een ruimte boven de 

Bibliotheek. Op stand                   

 

 

  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. 
  
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat 

we aannemen dat u interesse heeft. 

Geen interesse (meer)? Geef het dan 

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

Uit het ABC 

 

Ik zit in mijn moeders’ achterban als secretaris.  

Mijn taak houd in om alle post te beantwoorden 

en de e-mails.  

Ook verstuur ik de definitieve nieuwsbrief naar 

stichting Gave, de organisatie achter het werk 

van Jeannet.  

Goed nieuws is dat we weer een 

nieuwe penningmeester hebben, zijn naam is 

Huig Terlouw en we zijn dankbaar, dat hij het 

over wil nemen van Peter Moerland. Hierdoor 

kan alles rondom de financiën, wat vlotter 

geregeld kan worden.  

We bedanken Peter voor zijn hulp bij de start 

van het ABC. 

Het is erg mooi om te zien dat met een klein 

beetje hulp er zoveel gedaan kan worden voor 

de asielzoekers in ’s-Gravendeel. 

 

Nadia van Dalen 
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Foto Azeb 

 Wil  

Foto Azeb 

 

AZC ’s GRAVENDEEL 
 

Ik leerde Samson kennen in 

2008. Ik had gehoord dat er 

een nieuwe jongen was komen 

wonen in een caravan en dat 

hij gezegd had, dat hij naar de 

kerk wilde gaan. Nou, dat 

kostte even moeite…… 

Verschillende keren voor niks 

naar caravan 58, niet thuis….. 

Iemand anders gevraagd om er 

langs te gaan, een asielzoeker. 

Deze man heeft doorgegeven 

wanneer er kerk was en hoe 

laat, maar geen Samson 

verscheen 

Mzungu  
 

Mzungu betekent ‘wit 

persoon’ in de taal 

van Oeganda. 

Nu zouden wij het al 

snel een negatieve 

klank geven, zoals we 

zwarte personen soms 

negatief benaderen, 

maar dit is meer een 

eretitel, dat merk je 

aan de manier waarop 

het gezegd wordt. 

 

Mensen zwaaien naar 

je, alsof je de 

koningin bent, ze 

roepen naar je 

‘mzungu, how are 

you?’. 

 

Ik vroeg mij af wie 

dit ontzag aan hen 

heeft geleerd. 

 

Soms heel kleine 

kinderen staan al te 

zwaaien en roepen. 

 

Ik voelde mij er in 

het begin 

ongemakkelijk bij, 

want waarom ben ik 

koninklijk? Omdat ik 

een andere huidskleur 

heb?  

Later heb ik het 

gedragen als een eer, 

steeds 

teruggeantwoord, als 

mij gevraagd werd 

hoe het met mij ging 

en gezwaaid. Ik ben 

tenslotte toch een 

koningskind. 

Stroompje 
 

Langzaam maar 

zeker is er een 

giftenstroompje op 

gang gekomen. Het  

kabbelt nog wat, 

maar om Jeannet 

voor drie dagen van 

salaris te  

 voorzien, hebben we 

een bruisende rivier 

nodig! Gelukkig zijn 

er een  

aantal mensen die 

met vaste regelmaat 

een bijdrage 

overmaken. Ook  

hebben verschillende 

kerken een gift 

overgemaakt en de 

EGHW  

 ondersteunt Jeannet 

maandelijks. Maar 

we zijn er nog niet! 

Daarom aan  

 u de vraag, voor 

zover u nog geen 

donateur bent: wilt u 

ook meewerken om 

een 

stroomversnelling tot 

stand te brengen? 

 

 

Pleun 
Voorzitter ABC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verscheen op 

zondagochtend…. Ik bleef 

volhouden en zag hem op een 

moment bij de deur van zijn 

caravan, nadat ik aangeklopt 

had. Een heel zwarte jongen, 

donkerzwart, waarbij ik niks 

verkeerd zeg of bedoel. Hij is 

zelf heel trots op zijn 

huidskleur en dat gelddt niet 

voor alle zwarte mensen. Ik 

vroeg bij de deur of hij een 

keer mee wilde naar de kerk 

en daar zei hij ‘ja’ op. Hij wist 

de tijd en de dag en we 

moesten het maar afwachten, 

meer zat er niet op. 

meer zat er niet op. 

Ook had ik zijn 

telefoonnummer, dus ik belde 

ook weleens. Hij zei dan, dat 

hij kwam, maar 

zondagochtend stonden we 

dan voor niks op hem te 

wachten.  

Hij liet ook zijn telefoon 

weleens op tafel liggen. Een 

medebewoner had er dan last 

van dat ik belde en Samson 

was fijn aan het wandelen 

buiten.  

Hij was al langer in Nederland 

en had wat minder goede 

ervaringen met Nederlandse 

kerken achter de rug, vertelde 

hij later.  

De 1
e
 keer dat hij mee was, 

hoorde hij via de vertaling 

over de 

doopinformatiebijeenkomst en 

gaf hij zich daarvoor op. Hij 

zei dat hij zich meteen thuis 

voelde bij ons. 

Niet dat hij nog naar de dienst 

kwam of op tijd was….. 

Bijna was het zo dat Samson 

gedoopt werd in de 2
e
 dienst 

die hij bezocht bij ons in de 

EGHW. Gelukkig kwam hij de 

week ervoor om zich voor te 

stellen. 

Er ontwikkelde zich een leuke 

samenwerking tussen mij en 

hem. Hij zorgde voor meer 

bezoekers in de kerk, soms 

haalde hij ze persoonlijk op, 

vaak nodigde hij ze  

  

persoonlijk uit.  

Hij begon ermee om mij 

‘Mother Africa’ te noemen en 

anderen namen dat over. 

Hij beschouwde mij als zijn 

moeder, zijn ouders waren 

beiden gestorven toen hij 

Oeganda verliet.  

Hij ging 2 x een Alpha-cursus 

doen en wilden ALLE 

cursussen doen, die de kerk 

aanbood. 

Zijn procedure werd gevolgd, 

maar verliep niet voorspoedig. 

Toch weten we niet, wat de 

uitkomst geweest zou zijn en 

is Samson vrijwillig 

teruggegaan naar Oeganda.  

We hebben hem daarmee 

geholpen. 

Nu zegt hij, dat hij veel 

geleerd heeft in zijn tijd in 

Nederland en daar hebben wij 

aan bij gedragen. Ook heeft hij 

een speciale DTS gedaan bij 

Jeugd met een Opdracht in 

Amsterdam. 

Daarna is hij vertrokken naar 

Oeganda met Ramon uit de 

EGHW en moest hij daar zijn 

documenten regelen om in 

Zuid Afrika een vervolgschool 

van Jeugd met een Opdracht te 

doen.  

Daarna moest hij zich toch 

maar alleen settelen in 

Oeganda, waar vandaan hij 

niet in de beste 

omstandigheden was 

vertrokken. 

Als ik nu zie, wat hij en asielzoekers melden, die uit Oeganda 

komen, dan is het daar helemaal nog niet zo veilig, als wij hier 

denken. 

Als je je gedeisd houdt, kun je vredig leven. 

Hij geniet, als hij over God mag praten, zoals op de foto bij de 

straatjongens. Dan is hij in zijn element. 

Wilt u er meer van weten? Vraag dan bij mij om zijn 

nieuwsbrief. Misschien binnenkort ook een Youtube-

filmpje. 

We zijn een beetje familie geworden, Samson en ik. 

Het was leuk om hem te bezoeken en te zien waar hij mee bezig 

is. 

De mensen in Oeganda zijn echt heel vriendelijk en open.  

De mensen leven veel op straat, hebben kleine huisjes, koken en 

wassen buiten. De verkoop van spullen vindt ook buiten plaats, op 

de markt. 

We hebben samen genoten van al deze mensen en ook op deze 

manier opgetrokken, boodschappen gedaan op de markt, mensen 

bezocht, buiten afgewassen, gewassen en uiteindelijk ook een 

safari gedaan. Mooi was dat! 

 

 


