
De vlam van 2000 jaar christendom 
in Syrië en Irak lijkt voor onze ogen 
te worden gesmoord, hun cultuur 
verstikt, hun lichamen verkracht 
en vermoord… Christenen uit deze 
regio zoeken steeds vaker hun toe-
vlucht in Europa en in België. 

In deze editie kan je de schrijnende 
getuigenissen lezen van enkele Sy-
rische christenen die in België asiel 
hebben aangevraagd. Deze mensen 
hebben onze hulp nodig! Syrische en 
Iraakse christenen worden in het al-
gemeen, samen met de Yezidi’s, het 
meest bedreigd. Ze hebben de groot-
ste kans op executie of om verkocht 
te worden als sexslaaf… 

Kan je je de angsten van deze men-
sen inbeelden? En toch houdt iets 
hen overeind… hun geloof in de be-
lofte van Christus: “het geknakte riet 
zal Hij niet breken, de nog rokende 
pit zal Hij niet doven, tot Hij het 
recht heeft laten zegevieren. In Hem 

zullen alle volken hun hoop stellen” 
(Mt. 12:20). Woorden van onschatba-
re waarde voor deze mensen…  Uit 
onze gesprekken met deze chris-
tenen valt hun dienende liefde op. 
Ze hebben verschrikkelijke dingen 
meegemaakt, maar in plaats van 
wraak willen ze graag dienen en lief-
de tonen. We kunnen zoveel leren 
van deze mensen.

In asielcentra her en der verspreid 
wonen velen die woorden van ver-
geving zelfs nog nooit gehoord heb-
ben. Wil je deze geknakte mensen 
graag een boost geven maar je weet 
niet hoe? Lees dan Martine’s verslag 
over het initiatief in Eksel dat onder-
nomen werd door een 70tal vrijwil-
ligers uit 3 kerken! Klein begonnen 
maar de impact was groot!

Pas op: dit verhaal kan je wakker 
schudden!

•   Loes Lambeens

Een jaar geleden organiseerde Gave 
Veste voor het eerst een weekend 
voor alleenstaande vluchtelingen-
vrouwen en hun kinderen. Een 
weekend vol ontspanning en plezier 
en ontmoeting met God en elkaar. 

Omdat het voor de vrouwen en kin-
deren zo bemoedigend is geweest, 

organiseren we heel graag een twee-
de weekend in het voorjaar van 
2017.  Steunt u mee, financieel en in 
gebed? Want Jezus’ liefde en hoop 
doorgeven aan hen is ons verlangen. 
Door uw steun betaalt de moeder 
zelf slechts €10,-

•   Eline Hoolsema

vzw Gave Veste helpt christelij-
ke gemeenten en vluchtelingen 
om samen Christus te volgen.

vzw Gave Veste geeft voorlich-
tingen, cursussen en begelei-
ding aan christelijke gemeenten 
om vanuit de kerken plaatselijk 
christelijk werk onder vluch-
telingen op te zetten en/of be-
staand werk te ondersteunen.
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HET GEKNAKTE RIET
 BREEKT HIJ NIET

Wist je dat er in 2003 nog zo’n 1.3 miljoen christenen leefden 
in Irak? En zo’n 1.5 miljoen christenen in Syrië? Jaren van 
oorlog en geweld hebben geleid tot vernieling, vervolging en 
angst.

column

MOEDER -EN KINDWEEKEND 
VOORJAAR 2017 
• Weekend voor vluchtelingenvrouwen en hun kinderen

FLYERS WEEKEND
Bij deze nieuwsbrief heeft u een 
aantal flyers gevonden. Kent u 
vluchtelingenvrouwen voor wie dit 
weekend tot zegen kan zijn? Wilt u 
hen dan uitnodigen namens ons? 

DETAILS
Voor €120,- kan een vrouw met 
haar kinderen meegaan op een ont-
spannen weekend waarin God cen-
traal staat. 
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kort nieuws

BROCHURE 
‘ASIELZOEKERS IN DE KERK’
Gave Veste heeft in samenwerking met de 
Federale Synode een brochure gemaakt. Het is 
een handreiking aan kerkleiders ingeval een 
ex-moslim zich bekeert tot het christelijk geloof 
en vraagt om gedoopt te mogen worden. Er zijn 
voldoende exemplaren verkrijgbaar bij Gave 
Veste. Op vraag kunnen we deze brochure naar 
u opsturen. Elke gemeente zou deze brochure 
moeten hebben!

JOIN US!

Wil je ons team versterken? 
Gave Veste zoekt de volgende mensen:

 • Bestuursleden
 • Kinderkampcoördinator die aangemelde 

kinderen van vluchtelingen onderbrengt bij 
een EJV-kamp

 • Initiatiefnemers die lokaal christelijk werk 
onder vluchtelingen willen opstarten in 
samenwerking met Gave Veste en lokale 
christenen

 • Vrijwilligers voor allerlei soorten werkzaam-
heden.

 • Buddy’s voor christen vluchtelingen (Meche-
len, Antwerpen, Moerbeke, Gent, etc.)

INTERESSE?
Nodig ons uit voor een spreekbeurt, presentatie of 

vorming in uw gemeente of vereniging.

ARABISCHE DAG IN UW KERK?!
Misschien heb je je ooit afgevraagd: “Op welke manier kunnen we 
in onze regio Arabisch sprekende vluchtelingen uit Syrië, Irak enz. 
bereiken met het evangelie?” Gave Veste biedt het volgende aan:

Een Arabisch team van Gave Veste komt een Arabische dag verzor-
gen waarbij op duidelijke wijze het Evangelie wordt uitgelegd. Het 
team legt contacten met Arabisch sprekenden en nodigt ze uit. U 
hoeft enkel te zorgen voor vervoer, een kerkzaal en wat eten. Zoiets 
is al meerdere keren georganiseerd, en veel (moslim)vluchtelingen 
stapten al vanuit een naburig asielcentrum een kerk binnen. 

Meer info? Contacteer Sjaak 0486 77 63 47 of info@gaveveste.be

INHOUD
• Adviezen over het dooptraject
    (gesprekken, onderwijs)

• Vragen rond de asielprocedure

• Waarschuwing tegen overhaast dopen

OPROEP HUISVESTING 
• huurwoningen voor christenen

We willen samen met een bredere 
groep van vrijwilligers een kleine 
honderd erkende Syrische christen 
vluchtelingen -waarmee we inten-
sief contact hebben- helpen bij het 
vinden van een huurwoning (in Me-
chelen, Antwerpen e.o.). Verder is 
het een blijvende zorg om christen 
asielzoekers die nog in procedure 

zitten tijdelijk onderdak te bieden en 
te overleven. 

Contacteer ons coördinatieteam 
voor meer informatie. Misschien 
hebt u suggesties? Misschien hebt u 
een woning beschikbaar?

• Everhard van Dalen
gsm 0476.47 12 56 
everhardvandalen@gmail.com 

• Herman  Verellen 
gsm 0497.15 36 31 
verellen.herman@telenet.be

FLYERS WEEKEND
“Het is hier zo fijn, ik wil hier niet weg.”

“Je voelt de liefde van Jezus hier.”

“Ik kon even mijn zorgen vergeten en 
genieten.”

“Dit weekend heeft mij terug hoop ge-
geven.”

IDEE
Sponsor één vrouw met kinderen 
met je huisgroep of kerk!

HULP NODIG
Giften voor dit project onder de vermelding van “huisvesting”
IBAN: BE49 7360 3127 3571       BIC: KREDBEBB

Asielzoekers 

Enkele opmerkingen en adviezen

in de Kerk 
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Tot voor kort woonde ik samen met 
mijn ouders en 2 zussen in Hasaka, 
Syrië. Daar worden nog elke dag on-
schuldige mensen het slachtoffer 
van bombardementen, kidnapping, 
uitbuiting en moord. Eén van die 
slachtoffers is mijn zusje. Op haar 
dertiende werd ze ontvoerd door ter-
roristen van IS. Onze familie werd 
geviseerd omdat we christenen zijn. 

BEDREIGD DOOR IS • We konden de 
overdreven zware Islamitische “be-
lasting” voor niet-moslims gewoon-
weg niet betalen en dus kidnapte 
IS mijn zus! Mijn vader werkte als 
minibuschauffeur en hij probeerde 
mijn zus vrij te kopen door zijn mi-
nibus met haar te “ruilen”. De terro-
risten namen de minibus af… maar 
mijn zus werd niet losgelaten. Mijn 

vader kwam als een gebroken man 
thuis.
 
VERKOCHT ALS SLAAF • Enkele da-
gen later hoorden  we dat mijn lieve 
zusje op de slavenmarkt was ver-
kocht! Hoe is het mogelijk dat in de 
21ste eeuw nog steeds vrouwen als 
seksslaaf worden verkocht en dat de 
hele wereld slechts stilzwijgend en 

HET GEKNAKTE 
RIET...

•  Getuigenissen van 
Syrische christenen

“Vandaag brand ik 1 in plaats van 14 
kaarsen voor mijn zus. Ze viert haar ver-
jaardag vandaag samen met Jezus in Zijn 
koninkrijk. Daar is ze eindelijk vrij van 
leed en pijn. Enkele dagen geleden kon ik 
de tragedie die onze familie geraakt heeft 
zelfs nog niet over mijn lippen krijgen. 
Nu schrijf ik, met de kracht van God, dit 
bericht op de verjaardag van mijn kleine 
zusje.” Davut

“De inflatie bedraagt 700 % in Syrië. In veel steden is water 
en elektriciteit afgesloten. Medische hulpgoederen worden 
niet toegelaten, noch door de regeringstroepen, noch door IS.   
Hele steden worden uitgehongerd als bewuste oorlogsstra-
tegie.” 

Yohanna is half verlamd. Hij kon niet langer voor zijn fa-
milie zorgen. Het is volgens hem een wonder dat ze nu in 
België zijn. Spijtig genoeg is zijn zieke moeder 2 maanden 
voor ze van Homs naar België konden komen, overleden.
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passief toekijkt? Dagenlang probeer-
den we mijn zus te vinden, maar het 
nieuws bereikte ons dat ze onder-
tussen al in een bombardement om-
gekomen was. Mijn zus is nu samen 
met haar Redder maar wij missen 
haar! 

LEVEN IN ANGST • Mijn hart breekt 
wanneer ik mijn vader in stilte zie 
lijden. Mijn moeder is duidelijk over-
mand door pijn. Mijn andere zus van 
23 heeft haar studies moeten stop-
zetten omdat angst haar lamlegt. 
Alle jonge vrouwen in onze stad le-
ven onder de constante dreiging ont-
voerd te worden. Jonge mannen wor-
den echter ook niet gespaard. Ik ben 
zelf 28 jaar en ik loop elke dag het 
risico verplicht te worden om, of met 
de Syrische troepen, of met IS mee 
te vechten. Families zijn dus con-
stant op de vlucht van de ene buurt 
naar de andere, niet alleen op zoek 
naar water, elektriciteit of eten… 
maar vooral op zoek naar veiligheid 
die spijtig onbestaande is in Syrië! 
Christus is echter onze hoop. Hij is 
altijd bij ons!”

Davuts familie is net in België gearri-
veerd. Gave Veste begeleidt hen.

•  Loes Lambeens

HET GEKNAKTE 
RIET...

“Alstublieft, de wereld moet het weten: we zitten hier 
opgesloten, we hebben geen water of elektriciteit hier in 
Aleppo maar dat is nog niks vergeleken met onze angst 
voor de jihadisten. Waarom doet men niks om ons te 
redden?” 

Dit zijn de woorden van Sarah, een christen vrouw in 
Aleppo wiens man vermoord werd door ISIS. De man 
werd door het hoofd geschoten in de auto terwijl zijn 
vrouw en kinderen erbij zaten. Hij werd vermoord om-
dat hij christen was. Nadien werden de kinderen ook 
bedreigd om zich tot de islam te bekeren of ze zouden 
ontvoerd of gedood worden. Deze vrouw heeft in ver-
schillende steden geschuild tot ze uiteindelijk naar Bel-
gië is kunnen  komen met haar vier kinderen. Ze zijn 
zo dankbaar.
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SYRIË: 
De Syrische christelijke gemeenschap, één 
van de oudste in de wereld, is uiterst kwets-
baar. In de gebieden waar de Jihadistische 
groep ISIS de macht heeft overgenomen, 
worden christenen verplicht zich tot de islam 
te bekeren, of de religieuze taks te betalen. 
Als ze dat niet kunnen, worden ze vermoord. 
Andere gebieden zijn ook gevaarlijk door de 
vele bombardementen.
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Begin september zijn we 
met StapSteen begonnen om 
in samenwerking met Gave 
Veste vluchtelingen op te 
vangen aan het DVZ (dienst 
vreemdelingenzaken) 
in Brussel.  We spraken 
asielzoekers in de rij aan 
met de vraag of zij hulp 
nodig hadden.  

Na een kleine twee maanden kre-
gen we een gesprek op kantoor over 
het feit dat deze vluchtelingen niet 
alleen maar basisbehoeften hebben 
zoals eten, drinken en een dak bo-
ven hun hoofd. StapSteen en Gave 
Veste gaan voor duurzame relaties  
omdat die uiteindelijk goede vruch-
ten voortbrengen in mensenlevens. 
Deze relaties openen ook de deur 
voor het evangelie.  Dit gesprek 
bracht ons dus op het idee om naar 
verschillende centra te gaan en daar 
te vragen of we als organisatie iets 
voor hen konden betekenen. 

Ik ben allereerst naar het Rode Kruis 
Centrum  in Vilvoorde gegaan. In 
eerste instantie stond de verant-
woordelijke totaal niet open voor 
mijn aanbod om mensen te bezoe-
ken of om hen mee te nemen op een 
uitstap.  Toen ik haar echter vroeg of 
er kinderwerk nodig was, reageerde 
zij heel positief. We hebben meteen 
een nieuwe afspraak gemaakt en 
samen met de medewerkers heb-
ben we data vastgezet voor kinder-
werk. Ik had wel veel geloof nodig 

want ik had echt bepaalde zaken “in geloof” toegezegd: 
ik zou samen met een aantal medewerkers komen en 
elke week kinderwerk doen maar op dat moment had 
ik nog geen vrijwilligers! De tweede afspraak zou gaan 
over de manier van het kinderwerk en in de bus zacht ik 
nog: “God, wie zal er met mij mee gaan?” Nog tijdens de 
busrit kreeg ik een telefoontje van iemand uit Vilvoorde 
(Jean) die mij aanbod om  mee te gaan naar het asiel-
centrum in Vilvoorde! Op de weg terug van de afspraak 
kreeg ik telefoon van het Christian Center dat drie mede-
werkers toezegde voor het kinderwerk! God had onmid-
dellijk voorzien! We doen nu al zes maanden kinderwerk 
en geen enkele keer heb ik zonder medewerkers gezeten. 
God heeft altijd voorzien in mensen die bereid waren om 
een ochtend/middag mee te werken. 

KINDERCLUB IN 
VILVOORDE

Gave Veste Nieuwsbrief

•  Opbouw van duurzame relaties

6 Gave Veste Nieuwsbrief



We hebben door de kinderclubs al met verschillende fa-
milies heel tof contact gehad. Ten eerste vinden de fa-
milies het geweldig dat we iets doen voor hun kinderen. 
Vaak komen de ouders wat mee schilderen/knutselen. 
We zorgen ook altijd voor genoeg medewerkers zodat ie-
mand een praatje kan maken met de ouders. Verder heb-
ben we een paar uitstappen gemaakt met een familie. 

In ons team zit een man uit Iran (Vahid), een jonge ge-
lovige die zelf in een centrum woont. Hij kent Jezus on-
geveer een jaar en spreekt Farsi en Arabisch. Door hem 
hebben we de mogelijkheid om te praten met mensen 
die geen Engels/Nederlands kennen. Een keer kon een 
van onze medewerkers bijvoorbeeld een alleenstaande 
Afghaanse vrouw helpen die het centrum uitgezet werd 

OPROEP: 
Marina heeft elke week vrijwil-
ligers nodig! Heb je interesse? 
Stuur ons een e-mail:  
info.gaveveste@gmail.com

omdat zij geen asiel kreeg. Zij kon 
haar toen voorstellen aan een an-
dere advocaat. Deze advocaat heeft 
ervoor gezorgd dat ze naar een an-
der centrum kon gaan. Deze vrouw 
is toen ook meegekomen naar een 
Iraanse kerkdienst en ze werd bij-
zonder aangeraakt door God.  Zij 
heeft daarna zelfs haar vriendin ge-
beld en gevraagd of ze ook naar de 
kerk wilde komen vanwege de liefde 
die ze daar ervaarde.

Het doel van de kinderclubs is altijd 
om relaties te krijgen met de gezin-
nen. We willen immers mensen kun-
nen bijstaan in hun lange weg die zij 
moeten gaan om asiel te krijgen en 
te integreren in de Belgische maat-
schappij. We ondersteunen hen door 
Christus te zijn voor hen in woord en 
in daad.  

•  Marina Nel-Schapendonk

... en in de bus dacht ik nog:  
“God, wie zal er met mij mee gaan?”  

7



8

Het is enkele weken voor Kerst. Een 
gemeentelid vertelt me dat de Kerst-
dienst parallel zal lopen met de actu-
aliteit. Jezus was zelf een vluchteling 
en als Kerk willen we een collecte 
houden voor de vluchtelingen. Kan 
ik een concrete doelgroep zoeken? 

Ik bezoek  met mijn man en kinde-
ren een asielzoekerscentrum in de 
buurt. Het valt ons op dat de moe-
ders er moe uitzien en soms hef-
tig reageren op het gedrag van hun 
kinderen! Ik stel me dadelijk in hun 
plaats; hoe zou het met mij gaan 
moest ik me zo bedreigd voelen in ei-
gen land dat ik  met kleine kinderen 
zou moeten vluchten, langs een weg 
waarvan ik het verloop en het einde 
niet ken? En dan kom je terecht in 
een kamertje met twee stapelbed-
den en het sanitair deel je met 700 
anderen die je niet kent? Ik vrees dat 
mijn lontje ook kort zou zijn!
We vroegen ons af: kunnen deze 
kinderen nog normaal ‘kind’ zijn? En 
hoe kan iemand überhaupt kinderen 
opvoeden in zo’n situatie? Een be-
klemmend gevoel overviel ons en we 
kwamen tot het besluit een verwen-

dag te organiseren in het asielcen-
trum zodat iedereen even op adem 
kan komen!

Onze kerngroep bestond uit 8 per-
sonen die elk een doelgroep op zich 
hebben genomen. Deze acht mensen 
komen uit 3 verschillende kerken, zo-
dat we een grote ‘vijver’ hadden om 
vrijwilligers uit te vissen. Het werd 
dus een interkerkelijke activiteit, 
wat het nog meer bijzonder maakte. 
Waarom Eksel? Ik was als vrijwilli-
ger al vertrouwd met dat centrum 
en de contacten met de begeleiding 
waren erg positief. Verder heeft Ek-
sel een kleiner aantal bewoners, zo’n 
300. Zo’n aantal zagen we wel zitten 
voor ons project. Ten derde ligt het 
asielcentrum vlakbij Sofa&Zo: een 
interkerkelijk gebedshuis dat zich 
wil integreren in de samenleving. 
Sofa&Zo bidt veel voor de omgeving 
en dus ook voor de asielzoekers in 
Eksel.Het gebedshuis wou al langer 
ook iets concreet doen.

Voor zo’n 50 vrouwen hebben we 
een wellnessnamiddag voorzien. 
Elke vrouw kreeg een welkomstpak-

ketje dat bestond uit een handdoek, 
teenslippers en lippenbalsem. Er 
was één ruimte waar ze zich konden 
laten masseren. In de andere ruim-
te was er iets meer actie: daar ston-
den kapsters klaar om te knippen, te 
föhnen en te vlechten. Verder was 
gelaatsverzorging, manicure, pedi-
cure mogelijk, kortom alles om zich 
weer op en top vrouw te voelen. 

De mannen konden kiezen uit drie 
activiteiten. Er was een voetbaltoer-
nooi, een chesscafé waar ze konden 
schaken en thee drinken en er was 
een timmeractiviteit waarbij ze ta-
fels en banken hebben gemaakt van 
palletten.

De kinderen van 0 tot 5 jaar mochten 
zich uitleven op een springkasteel, 
er werden spelletjes voorzien, knut-
selactiviteitjes, enz. Door een fikse 
korting van 50% konden we met de 
oudere kinderen naar Plopsaland 
Hasselt! Na de activiteiten hebben 
we allemaal samen frieten gegeten 
en speelden een aantal muzikanten 
Arabische en Afghaanse muziek.  

Naar ons gevoel is de dag perfect 
gelopen met onze dank aan alle hel-
pers. Alle eer aan God! 

•  Martine Bollen, sofaenzo.com 

Tussen de 60 en de 70 vrijwilligers uit 3 verschillende kerken 
in Limburg werkten mee. Met zo’n grote groep kon iedereen 
op een laagdrempelige manier ervaren dat asielzoekers 
gewone mensen van vlees en bloed zijn! 

MET VLUCHTELINGEN NAAR
PLOPSALAND...
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