
De naam van JEZUS roept iets op, en
voor velen is het tegenwoordig heel 
gevaarlijk om Hem openlijk te be-
lijden. Gave Veste bekommert zich 
speciaal om mensen in omgevingen 
waar het niet vanzelfsprekend is om  
als christen te leven.

Het lijkt wel of er een schisma bezig 
is in het Midden-Oosten. Christenen 
die Jezus willen volgen slaan op de 
vlucht omwille van de haat die an-
deren tegen diezelfde naam hebben. 

Noodgedwongen vluchten zij naar 
hier om een veilige thuis te hebben... 
een plek waar je wel vrij de naam 
van JEZUS mag aanroepen zonder te 
moeten vrezen voor je leven.

Ik doe een oproep naar u allen, om 
open te staan voor hen in nood. La-
ten we open armen hebben voor hen
die moeten vluchten van huis en 
haard, en laat ons hen helpen een 
nieuw bestaan op te bouwen.

In de Bijbel lezen we zo het verhaal 
van Naomi, die eerst moest vluchten 
voor de honger, en dan weer naar 
huis vlucht omdat ze alles kwijt is. 
Toch wordt ze steeds weer opgevan-
gen door haar omgeving. Uiteinde-
lijk wordt ze één van de voormoe-
ders van Jezus!

België is (nog steeds) een land waar 
je vrij je geloof mag beleven. Laten 
we dus de vreemdeling ruimhartig 
ontvangen en hem welkom heten in 
Jezus’ naam.

“Wanneer gij dit doet voor één van 
deze broeders, (vreemdelingen) hebt 
gij het voor MIJ gedaan”. 

JEZUS, Matheüs 25:40

•   Hendrick Ederveen

Van 3-5 maart mochten we tien  
vluchtelingenvrouwen en hun kin-
deren verwelkomen in Vorselaar. 
Op deze mooie locatie hebben we 
hen een weekend lang plezier, ont-
spanning en ontmoeting met elkaar 
en God mogen bieden. Het was een 
bemoedigende tijd voor de vrouwen, 
hun kinderen, maar ook voor de vrij-
willigers.

Moslimvrouwen mochten door de 
Bijbelstudies en de liefde van de vrij-
willigers iets van Jezus proeven. En 
de kinderen? Ja, ook zij hebben geno-
ten! Eventjes konden ze hun zorgen 
vergeten. Bid je mee dat zij allen Je-
zus mogen leren kennen?

•  Eline Hoolsema

vzw Gave Veste helpt christelijke 
gemeenten en vluchtelingen om samen 
Christus te volgen.

vzw Gave Veste geeft voorlichtin-
gen, cursussen en begeleiding aan 
christelijke gemeenten om vanuit de 
kerken plaatselijk christelijk werk 
onder vluchtelingen op te zetten en/of 
bestaand werk te ondersteunen.
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OP DE LOOP
 VOOR JE GELOOF

De naam van JEZUS roept al eeuwen bij velen weerstand op.
Een goede leraar, een geweldig voorbeeld, maar ook een ge-
vaarlijke gek, een leugenaar. We roepen van alles door elkaar, 
maar luisteren zelden. Dat was zo in Bijbelse tijden en dat is 
vandaag de dag nog niet veranderd.

column

MOEDER -EN KINDWEEKEND 
3-5 MAART 2017 
•  Weekend voor vluchtelingenvrouwen en hun kinderen

Waarom houden  we zo’n weekend?

‘Het leven is een dagelijkse strijd. Ik voel 
me gestresseerd en heb nood aan een on-
derbreking. We gaan nooit op vakantie.’ 
Fariha* uit Algarije

‘Adila is moslim maar komt vaak naar 
de kerk. Het weekend zal haar veel deugd 
doen, en ze kan Gods liefde en goedheid 
kan ervaren’. Buddy van Adila uit Benin

‘Ik wil graag mee om mensen te leren 
kennen en naar het woord van God te 
luisteren en voor mijn kind.’ Christen-
vrouw uit Syrië
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kort nieuws

GAVE VESTE TEAM
OPENSTAANDE VACATURES:

 • Bestuursleden
 • Kinderkampcoördinator die kinderen van 

vluchtelingen onderbrengt bij een EJV-kamp
 • Initiatiefnemers die lokaal christelijk werk 

onder vluchtelingen willen opstarten i.s.m. 
Gave Veste en lokale christenen

 • Vrijwilligers voor allerlei soorten werkzaam-
heden

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

GAVE VESTE 
HEEFT NOOD
AAN JE TALENT
info@gaveveste.be

ARABISCHE DAG IN UW KERK?!
Wil je als kerk graag Arabisch sprekende vluchtelingen uit Syrië en 
Irak bereiken met het evangelie? Gave Veste presenteert:

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

INTERESSE?
•  Nodig ons uit voor een spreekbeurt,
    presentatie of vorming in uw kerk
    of vereniging

•  Maak een afspraak voor een gesprek

KINDERKAMPEN EJV & PJV
• vakantie voor vluchtelingenkinderen

HET EVANGELISCH JEUGDVERBOND is een 
door de overheid landelijk erkende jeugdbeweging van 
en voor kinderen, tieners en jongeren. Samen zoeken 
ze naar wegen om de boodschap van 
Jezus gestalte te geven met hoofd, hart 
en handen. Al jaren biedt het EJV toffe 
kampen aan voor kinderen en tieners.

GAVE VESTE is een vzw voor christelijk werk met 
vluchtelingen. Gave Veste zorgt voor bekendheid van 
deze kampen bij asielzoekers, om de integratie te 
bevorderen.

WAT GA JIJ DOEN 
DEZE ZOMER?
Samen een week op kamp  

en plezier maken!

MELDMELDMELDMELDMELDMELDMELDMELD
JE SNEL 
JE SNEL 
JE SNEL 
JE SNEL 
JE SNEL 
JE SNEL 
JE SNEL 
JE SNEL 
JE SNEL 

AAN!AAN!

VOOR WIE?
Voor kinderen en tieners van asielzoekers van 7 tot 15 jaar

INFO EN OPGAVE EJV-KAMP
Kees Boom
Telefoon: 0485 61 99 27
Email: gave.veste@ejv.be

INFO EN OPGAVE PJV-KAMP
Karen Van der Heyden
gsm 0499 29 90 88
karen.gaveveste@gmail.com

Meer info op de website: 
www.gaveveste.be/kampen

KOSTEN
in overleg
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Gave Veste organiseerde daarom op 28 janua-
ri een Buddy-dag. Collega Sally deelde vanuit 
haar ervaringen in het maatschappelijk werk 
over het thema afstand/nabijheid. Lieve Du-
poncheel gaf tips over hoe om te gaan met de 
taalbarriere. In de namiddag was er ruimte om 
ervaringen te delen en met elkaar te bidden.

We hopen zo’n dag twee keer per jaar te kun-
nen organiseren. Zien we u volgende keer?   

WORD “BUDDY”

•   Je wil graag iemand 
bijstaan in vriendschap?

Contacten met vluchtelingen zijn ontzet-
tend waardevol maar ook niet altijd gemak-
kelijk vanwege culturele verschillen en de 
taalbarriere. Vragen die kunnen spelen zijn:

• “Hoe ga ik om met het thema afstand/
nabijheid?”

• “Hoe ga ik om met hulpvragen rond geld, 
vervoer, spullen, de vraag om een ticket 
te vergoeden, de vraag om een brief van 
een kerk etc.?”

• “Wat als ik niet toekom aan het doorge-
ven van het evangelie” en/of “Ik wil het 
evangelie graag doorgeven maar weet 
niet goed hoe”.

ERVARINGEN VAN BUDDY’S

We stelden deze vragen aan twee buddy’s:

• Met wie heb je gewerkt? 

• Hoe heb je dit aangepakt? 

• Wat heb je hieruit geleerd?

• Wat wil je bereiken met je taak als buddy?

• Wat vond je moeilijk / een uitdaging?

• Heb je een toffe anekdote over jullie 

       interculturele ontmoetingen?

Doorheen Vlaanderen zijn er heel wat buddy werkers 
actief. Zo worden op veel plaatsen vriendschappelijk 
contacten opgebouwd met vluchtelingen. Invulling 
van deze contacten is divers: 

Hulp bieden bij het zoeken naar woonruimte, helpen 
bij het invullen van formulieren, oefenen met de Ne-
derlandse taal, samen bidden, met elkaar eten, samen 
boodschappen doen, samen naar het stadspark, samen 
Bijbelstudie doen enz.
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• Cornelieke Boot

WORD “BUDDY”

Ik werk met een Irakees koppel met een dochter van 
7 jaar. De mama is een heel goede vriendin van mij 
geworden. We gaan samen naar de kerk, bijbelstu-
die en andere activiteiten. Ik help ook met prakti-
sche zaken i.v.m. hun procedure, bv. meegaan naar 
de advocaat of rechtbank, praten met de assistent, 
lezen en vertalen van documenten, informatie op-
zoeken,... maar daarbuiten zijn we gewoon goede 
vriendinnen en zijn we elkaar tot steun in het ge-
loof.

Door met vluchtelingen te werken ben ik meer be-
wust van de realiteit, namelijk dat er veel lijden en 
ongerechtigheid in deze wereld is. Ik besefte vaak 
niet hoe goed ik het had maar wanneer ik deze 
mensen ontmoet en hun verhalen hoor, sta ik vaker 
stil bij de gebrokenheid van deze wereld. Ik heb ge-
leerd om heel dankbaar te zijn, met minder te leven 
en vooral te leven om de ander te dienen. 

Mijn doel is om mensen dichter bij Jezus te bren-
gen. Door hen tot steun te zijn, wil ik de liefde van 
God laten zien. Soms vragen mensen wel wat veel 
en dan wordt het moeilijk om te weten waar je nee 
moet zeggen. 

• Ella Lofongo

 Ik spreek regelmatig af met een Afghaanse vrouw. Samen 
oefenen we Nederlands. Ondertussen heb ik ook haar 
man en kinderen leren kennen en waarderen.  Als buddy 
wil ik een ‘aanhechtingspunt’ zijn in een nieuw land en 
in een vreemde cultuur. Dat je daarbij ook kunt voorzien 
in praktische noden is fijn maar vooral het persoonlijk 
contact is onvergetelijk.  

 De man heeft er nooit moeite mee 
gehad dat ze christen is geworden 
maar vanaf hun aankomst in het 
asielcentrum wilde hij niet meer 
dat ze naar de kerk zou gaan. In het 
centrum stuit je immers op dezelfde 
onverdraagzaamheid t.o.v. christe-
nen als in Iran of Afghanistan zelf. Ik 
vond het moeilijk om haar angst te 
zien en niets te kunnen doen aan dit 
stukje christenvervolging naast je ei-
gen deur. Met zes andere vrouwen uit 
de kerk hebben we toen een gebeds-
groep opgericht met resultaat: de 
Belgische instanties  vertelden  hen 
dat ze extra gaan  uitkijken  naar een 
veiligere opvangplaats met minder 
Afghanen. 

 “Buddy-zijn is een verbinding met God en met mensen. Hoe klein of groot je stap uit je 

 comfortzone ook is, verbinding is verrijking!”
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Nico en Jenny Van Ham zijn 
zendelingen in Papoea Nieuw 
Guinea. Tot 2018 zijn ze in België, 
maar ook hier weten ze van 
aanpakken.

In de zomer van 2015 was de 
vluchtelingencrisis volop in 
het nieuws door de massale 
toestroom in Brussel. We zijn 
toen een paar keer hulpgoederen 
gaan brengen naar Brussel.  We 
werden vooral bepaald bij de nood 
van niet-begeleide minderjarige 
vluchtelingen, en besloten ons 
in te schrijven bij pleegzorg 
Vlaanderen. Sinds eind augustus 
hebben we Abul,  een 15 jarige 
Afghaan, als pleegzoon bij ons 
wonen. 

We kwamen via iemand in de kerk in 
contact met verschillende gezinnen 
waar we mochten gaan assisteren 
met taalles en andere dingen. Jenny 
ging samen met onze oudste doch-
ter Hanne elke week Nederlandse 
les geven aan een Syrisch-Koerdisch 
gezin met drie kinderen. Dat was in 
het begin niet zo simpel, want de 
mensen spraken enkel Koerdisch en 
Arabisch. Toch was het elke week 
weer een plezier om  bij die mensen 
te komen. Uitleg met handen en voe-
ten en met veel prentjes! Het jongste 
dochtertje wilde altijd bij Jenny op 
schoot komen zitten. Spijtig genoeg 
zijn ze nu naar Oostende verhuisd… 

Daarnaast ging Jenny ook op bezoek bij Lina, een 62 ja-
rige Syrische vrouw. Toen die na een tweetal maanden 
moest geopereerd worden, zijn Jenny en ik haar gaan be-
zoeken in het ziekenhuis. We ontmoetten daar toen ook 
voor het eerst haar twee zonen. Die jongens van 28 en 31 
waren afzonderlijk via Rusland en Noorwegen in België 
geraakt. We spraken met de familie over het belang om 
God te vertrouwen, in Hem te geloven en we vertelden 
dat we christenen zijn. Vooral de jongste zoon, die we op 
zijn vraag Daniël noemen, wilde daar meer over weten.  

Nog in Syrië was Daniël al geïnteresseerd in het christe-
lijk geloof. Tijdens zijn korte tijd in Noorwegen was hij 
daar een kerk binnengegaan. De mensen hadden hem 
heel gastvrij ontvangen en in het bijzonder één ouder 
koppel had zich toen over hem ontfermd en hem het 
evangelie uitgelegd. Alles was aanvankelijk niet zo dui-

PLEEGZORG VOOR 
VLUCHTELINGEN

Gave Veste Nieuwsbrief

•  Een nieuwe thuis vormen
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delijk, maar toen we vanuit de Bijbel genade uitlegden 
kon hij het bijna niet geloven… Hij bleef ook maar vra-
gen of hij wel bij ons in de kerk mocht binnenkomen. Eén 
van de dingen die volgens Daniël helemaal anders was 
bij christenen dan bij Moslims, was dat christenen doen 
wat ze geloven en zeggen. (Hij was ook eens een keer 
meegegaan naar Brussel, en had gezien hoe Jochem en 
Febe de mensen daar hielpen…). Daniël is ondertussen 
gedoopt. We proberen nu minstens één avond per week 
samen in de Bijbel te lezen.

Doordat Daniël en zijn broer via Noorwegen in Euro-
pa waren geraakt, moesten ze allebei nog aan een Du-
blin-interview worden onderworpen. Er werd ons door 
verschillende mensen gezegd dat ze zeker naar Noorwe-
gen zouden worden teruggestuurd. We hebben aan Sjaak 
van Gave Veste raad gevraagd, en vonden zo een goede 

OPROEP: 
We zijn op zoek naar buddy’s voor 
vluchtelingen! Heb je interesse? 
Stuur ons een e-mail:  
info@gaveveste.be

advocaat. Toch geloven we dat de 
Heer ervoor heeft gezorgd dat Dani-
el en zijn broer hier zijn mogen blij-
ven - we hebben daar voortdurend 
voor gebeden! Want... op de dag dat 
ze naar Brussel moesten voor een 
gesprek - we vreesden dat ze in een 
gesloten centrum zouden worden 
geplaatst - was er een computerpro-
bleem bij de Dienst Vreemdelingen-
zaken, waardoor hun vingerafdruk-
ken waren verdwenen…!

We hopen nu iets te kunnen regelen 
voor de zus van Daniël, die nog sa-
men met haar zoontje en haar vader 
in Damascus woont. Haar man is bij 
hun vlucht niet kunnen meekomen 
vanuit IS gebied, en ze weet mo-
menteel zelfs niet of hij nog in leven 
is… Als binnenkort Lina’s man voor 
gezinshereniging naar België komt, 
zou Sara alleen achterblijven met 
haar zoontje! Bidden jullie voor hen?

•  Nico en Jenny Van Ham

              “... christenen doen 
         wat ze geloven en zeggen.”  
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Jelle Rijkeboer (25) woont 
in Mechelen. In oktober 
2016 trouwde hij met 
Hanna en daarom is hij uit 
Hellevoetsluis (Nederland) 
naar België verhuisd. Voor 
deze ‘emigratie’ was Jelle 
gemeenteraadslid in zijn 
geboortestad Hellevoetsluis. 

EEN NIEUWE COLLEGA: 

Mary Robinson

Ik heb mij als raadslid o.a. ingezet 
voor de humane opvang van vluch-
telingen. Ik heb de procedure mogen 
aanzwengelen om er een asielzoe-
kerscentrum te openen. Helaas is dit 
op het laatste moment niet doorge-
gaan vanwege allerlei politieke spel-
letjes door onze coalitiepartners.

In de zomer van 2016 ben ik afgestu-
deerd als Master in de Bestuurskun-
de. Sinds begin februari ben ik voor 
vijf maanden werkzaam als Trainee 
bij de EVP-fractie in het Europees 
Parlement. Ik heb het er helemaal 
naar mijn zin!

Ik ben bij Gave Veste komen werken 
omdat ik mij graag wil inzetten voor 
mensen aan de rand van onze sa-
menleving en in het bijzonder voor 
hen die in de Bijbel ‘vreemdelingen’ 
worden genoemd. Daarnaast had ik 
al jaren het verlangen om na mijn 
studie aan het werk te gaan voor een 
christelijke organisatie. Toen Sjaak 
mij onlangs uitnodigde, hoefde ik 
dan ook niet lang te twijfelen om te 
beginnen werken bij Gave Veste. 

Tussen december en februari heb 
ik Sjaak ondersteund in zijn werk-
zaamheden als directeur. Het ging 

hierbij voornamelijk om adminis-
tratieve handelingen en ik ging ook 
mee met vluchtelingen naar allerlei 
loketten om hen bij te staan in de  
ingewikkelde procedure.

Het is voor mijn vrouw en mij een 
zaak van gebed om te weten hoe de 
toekomst bij Gave Veste gaat verlo-
pen. Ik hoop na de zomer de werk-
zaamheden bij Gave Veste weer op 
te pakken. 

•  Jelle Rijkeboer

Jeremia 31

Aan het begin van dit jaar 
sprak het tekstgedeelte uit 
Jeremia 31,‘’Richt uw hart 
op de gebaande weg’’ mij 
erg aan. Deze tekst staat 
voor mijn vrouw en ik het 
komende jaar centraal in de 
zekere hoop dat God voor 
ons een weg heeft bereid.

 KOM JE OOK
    BIJ ONS TEAM?

8 Gave Veste Nieuwsbrief


