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Jezus houdt van ons. We mogen uit-
zien naar een heerlijke toekomst 
MET Christus, die Hij ons beloofd 
heeft. Maar Jezus bemoedigt ons ook 
tijdens onze tijd hier op aarde:

‘In de wereld zult u verdrukking 
hebben, maar heb goede moed: Ik 
heb de wereld overwonnen.’ (Joh. 16: 
33). Dit is ook het houvast van vele 
christenen in het Midden-Oosten 
die worden vervolgd. Zij weten wat 
het is om verdrukt te worden. In Sy-
rië kunnen christenen in één keer 
(bijna) alles verliezen zoals bij Job; 
hun geliefden, hun huis, hun eer en 
rijkdom... zodat ze berooid moeten 
vluchten.

Gave Veste voelt zich verbonden met 
deze christen vluchtelingen. Chris-
tus’ reddende liefde houdt hen vast 
in de verdrukking die hen overkomt. 
Christus’ liefde houdt u en ons vast. 
Die liefde verbindt ons met elkaar.  
Voelt u dit ook zo aan? 

De verbondenheid met deze christen 
vluchtelingen brengt u en mij ertoe 
om elkaar praktisch tot steun te zijn. 
Het laat u de vraag stellen: ‘Wat kan 
ik praktisch betekenen voor deze 
christen vluchtelingen in België? 
Hoe kan ik, in verbondenheid met 
Christus, hen steunen?’ 

Gave Veste kan u in contact bren-
gen met deze christen vluchtelin-
gen in uw regio…. zodat u praktisch 
vanalles voor hen kan betekenen 
en/of een waardevolle vriendschap 
met hen kunt opbouwen. Ook kan er 
door uw bijdrage humanitaire hulp 
worden verleend aan hen. Bent u be-
reid een donatie te overwegen?

Vergeet deze mensen niet en herin-
ner hen a.u.b. in uw gebeden.

•   Sjaak van Leijenhorst

Minder reistijd en vaker samenwerken met collega’s, 
dankzij een nieuw kantoor... 

In de zomer is Gave Veste verhuisd van Willebroek 
naar Mechelen. We hebben nu drie werkplekken en 
voldoende ruimte om alle materialen te bergen. Ver-
der is deze locatie veel beter gelegen, op wandelaf-
stand van het station en de kruidtuin in Mechelen. 
Een handige plek om te werken en te vergaderen... 
Wij zijn God erg dankbaar voor deze zegen!

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

Gave Veste vzw 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.

GAVE VESTE STEUNEN?
Farsi Bijbelonderwijs, humanitaire 
hulp, noodopvang en allerlei activitei-
ten zijn mogelijk door uw gift!
BE 89 7340 2863 2385
BIC: KREDBEBB

COLOFON
Verschijning: 3 maal per jaar
Uitgave: Gave Veste vzw
Eindredactie: Peter Reijnders
Opmaak/red.: Loes Lambeens
Directeur: Sjaak van Leijenhorst
Hanswijkstraat 9
2800 Mechelen
Tel: 015 680 522
Gsm: 0486 77 63 47
info@gaveveste.be
www.gaveveste.be
facebook.com/gavevestevzw

NIETS KAN 
ONS SCHEIDEN...

Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus; verdruk-
king, benauwdheid, vervolging, noch honger (Rom. 8: 35). 
Christus’ liefde kan door niets en niemand van ons worden 
afgenomen. Als alles van ons wordt afgenomen in dit leven, 
dan blijft Christus reddende liefde pal overeind staan! 

column

VERHUIS KANTOOR
•  Wijziging adres en telefoonnummer

Hanswijkstraat 9
2800 Mechelen
015 680 522
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Helena (36 jaar) heeft onze hulp nodig. 
Ze is een Syrische christen die vreest 
voor het leven van haar vermiste man. 
Helena vluchtte samen met haar 2 
kinderen toen IS binnenviel. Sindsdien 
zijn ze afhankelijk van noodhulp die 
door de Kerk gegeven wordt.

HELENA’S VERHAAL...

Mary Robinson

“Mijn man is vermist sinds 2013. 
Waarschijnlijk is hij meegenomen 
door de extremistische rebellen. Ik 
weet niet wat ze met hem hebben 
gedaan en of hij nog in leven is. Ik 
vrees het ergste.” Dit verhaal ver-
telt Helena aan goede vrienden van 
Gave Veste, die op bezoek zijn in Da-
mascus.

Helena had samen met haar man 
en twee zonen een goed leven in Sy-
rië. Ze gingen samen naar de kerk 
en konden in vrijheid hun geloof in 
Jezus Christus uitoefenen. Ze woon-
den in een plaats in de buurt van 
Damascus. In 2013 veranderde alles. 
Helena: “Mijn man kwam opeens niet 
meer terug naar huis. Ik heb nooit 
meer iets van hem gehoord. Kort 
daarna werd de stad waar ik woonde 

aangevallen door islamitische rebel-
len. Ik werd door hen weg gejaagd 
uit mijn woning, die overigens al be-
schadigd was door de beschietingen. 
Mijn woning is door hen afgepakt. Ik 
moest vluchten met mijn twee kin-
deren. Maar ik vertrouw op God. Hij 
zal mij helpen, zoals Hij in het verle-
den al getoond heeft.”

Helena woont met haar zonen van 
14 en 5 jaar al een heel aantal jaren 
in een kleine ruimte in Damascus. 
Dit kun je geen echte kamer noe-
men. Het is een krot waar geen licht 
van buiten in komt. Ze kan moeilijk 
overleven. De Protestantse kerk in 
Damascus helpt haar met voedsel. 
Maar omdat er steeds meer mensen 
hulp nodig hebben krijgen Helena 
en haar kinderen minder voedsel. 

Helena heeft een nierziekte aan 
haar rechternier. Ze moet worden 
geopereerd, maar dit kost veel geld 
in Damascus. Dat geld heeft ze niet.

Eén van de vrienden van Gave Ves-
te vertelde mij per telefoon: “Vanuit 
Damascus, waar ik nu drie maanden 
op bezoek ben, hoor ik elke dag be-
schietingen en bombardementen. In 
de plaats waar het gezin van Helena 
heeft gewoond zijn het leger van het 
regime van Assad en de islamitische 
rebellen elke dag met elkaar in ge-
vecht. Het is daar verschrikkelijk.” In 
Syrië is de oorlog nog steeds in volle 
hevigheid bezig maar de media be-
steedt hier minder aandacht aan...

•  Sjaak van Leijenhorst

Gave Veste helpt mensen 
zoals Helena. Wilt u graag 

weten hoe u Helena en 
haar kinderen concreet 

kunt helpen? 

Contacteer Gave Veste:
info@gaveveste.be

0486 77 63 47

 persoonlijke getuigenis

ECHTGENOOT 
VERMIST...

Helena zal hopelijk in 2018 in België arriveren 
om hier een nieuw bestaan op te bouwen...
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•   Een unieke ervaring 
voor vluchtelingen!

Eén weekje op kamp kan levensveranderend 
zijn. Eens het eerste ijs met de leiders en 
de andere kinderen gebroken is, kunnen de 
kinderen hun etiket van “vluchteling” achter 
zich laten en gewoon opgaan in het geheel. 

• “Het bosspel was super spannend!”

• “Ik vond het leuk om samen te zingen en 
‘s avonds naar verhalen te luisteren.”

• “De leiding was echt lief voor ons.”

• “Ik voelde me snel thuis in de groep.”

Ook dit jaar kregen vluchtelingenkinderen opnieuw 
de kans om mee te gaan op de christelijke zomerkam-
pen van EJV en PJV... en wel door jullie steun! Hartelijk 
bedankt aan allen die hiervoor specifiek een gift naar 
Gave Veste gestuurd hebben! Een dikke duim ook voor 
alle vrijwilliger chauffeurs die ervoor zorgden dat deze 
kinderen op kamp raakten! Voor een week mochten de 
kids hun zorgen even vergeten en werden ze in een bad 
gedompeld van liefde, sport en spel en... Gods aanwe-
zigheid.  

ZOMERKAMPEN
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“Een stukje van het paradijs”...

Dat was mijn eerste indruk na twee dagen van mijn 
deelname als kookmoeder op het Omniokamp. De 
leiders, het gebedsteam, de keukenploeg, de kinde-
ren; iedereen was geweldig en bijzonder... Het kamp 
was vol met liefde van God en elke persoon zette 
zich in om de anderen te helpen en om hen geluk-
kig te maken. Ik voelde dat Jezus daar tussen ons 
“kampeerde”. 

Het Omniokamp was onvergetelijk voor mij. God 
raakte ook mijn hart tijdens het kamp aan. Ik ben 
God dankbaar in de eerste plaats en ten tweede ie-
dere persoon van het Omniokamp. God zegene hen! 

GEZOCHT:
Brugfiguur voor de EJV-zomerkampen

• stimuleert kinderen van asielzoekers 
tot deelname aan een EJV-kamp

•   brug tussen kind en kamp
•   4h/week beschikbaar van februari 

tot de zomervakantie (flexibel)

Interesse? Contacteer Sjaak:
info.gaveveste@gmail.com
0486776347

• Jina Khoudary

 “De zomerkampen bruisen 

   van leven en plezier!”

• Meryem A. 

“Even alles vergeten”...

Het moddergevecht en het spel met de wa-
terballonnen was super! Zo’n spelletjes lie-
ten me even alles vergeten. Het leek wel als-
of ik op een andere planeet aanbeland was.

ZOMERKAMPEN
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Peyman Shabanlari vertelt vurig 
over de Farsi-Bijbelstudie die 
hij twee per maand geeft in 
Antwerpen. Als Perziër in de 
verstrooiing zet hij zich volledig 
in om taalgenoten te bereiken 
met het evangelie van Jezus 
Christus. ‘’Ik voel mij net als de 
Israëlieten in ballingschap in 
Perzië. Het is Gods wil om in die 
ballingschap God te leren kennen, 
Zijn waarheid te ontdekken... en 
de waarheid van God maakt vrij,’’ 
aldus Peyman. 

De Farsi-Bijbelstudie is in 2015 be-
gonnen. Op de eerste en derde za-
terdag van de maand komen tussen 
de 10 en 30 Farsi-sprekenden samen 
om te leren uit Gods Woord. Tijdens 
de Bijbelstudie leren de deelnemers 
de fundamenten van het christelij-
ke geloof kennen in hun eigen taal. 
‘’Het is belangrijk voor mensen uit 
een andere, vaak Islamitische ach-
tergrond, om de basisdefinities heel 
goed te snappen en te begrijpen. Dat 
moet in het Farsi, want de Bijbel is 
heel nauwkeurig, en kan alleen be-
grepen worden in je eigen taal als je 
uit zo’n achtergrond komt.’’

‘’De meeste deelnemers hebben 
het evangelie al ergens gehoord. Ze 
komen van verschillende kerken 
en achtergronden. De Bijbelstudie 
is er op gericht hen vaste grond te 
geven’’. Onderwerpen die regelma-
tig behandeld worden zijn, bijvoor-
beeld, de Drie-eenheid, Jezus als de 

enige Weg, de rol van Israël, hoe te lijken op Jezus en het 
doel van het leven. ‘’Ik ervaar dat de mensen aan het 
begin een ander beeld hebben van het geloof. Dat beeld 
moet veranderd worden. De mensen die bij ons komen, 
leren het geloof echt kennen zonder het effect van de 
Islam. Obstakels in hun gedachten worden opgeruimd. 
De Drie-eenheid is bijvoorbeeld zo’n groot struikelblok in 
hun gedachten. Als dat is opgelost voor hen, kunnen ze 
pas echt gaan bouwen.’’

Het belangrijkste dat de Bijbel te zeggen heeft is volgens 
Peyman de waarheid dat ze “vrij en vergeven zijn. Ze 
hoeven niet bang te zijn voor een boze God. Het is een 
nieuw leven met nieuwe gedachten en manieren.’’ Het 
is belangrijk voor Peyman dat de deelnemers op lange 
termijn zelf dienaar worden voor de kerk. Dat kan alleen 
als ze een goede basis hebben en onafhankelijk van deze 
Bijbelstudie verder wandelen en groeien in het geloof. 

GROEI IN DE 
IRAANSE KERK

Gave Veste Nieuwsbrief

•  Bijbelonderwijs & discipelschap
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Gave Veste speelt volgens Peyman een belangrijke rol bij 
de Bijbelstudie. ‘’Zonder Gave Veste kunnen wij de stu-
die niet geven. Gave Veste is verantwoordelijk voor alle 
praktische en organisatorische zaken. Wij geven alleen 
de les.’’ 

Peyman heeft nog een laatste hartenkreet aan de kerken 
en gemeenten in België: ‘’ik wil de kerken graag stimule-
ren om mensen op te vangen; ze zijn hier gekomen om 
de waarheid te leren kennen. Wie de wil van God volgt 
kan die mensen opvangen en liefhebben.’’

•  Jelle Rijkeboer

OPROEP: 
We zijn op zoek naar mensen die 
dit werk willen ondersteunen. 
BE 89 7340 2863 2385
M.v.v.: Farsi Bijbelstudie

        “De vruchten van wat jullie in België                             
zaaien, gaan jullie ooit in Iran zien!”  

IRAN: 
Officieel de Islamitische Republiek Iran 
genoemd. In totaal wonen er in Iran zo’n 83 
miljoen mensen, waarvan meer dan 10 mil-
joen in de hoofdstad Teheran. Het Perzisch, 
een Indo-Europese taal, is de officiële 
taal. Iran/Perzië heeft een bijzonder lange 
geschiedenis en kan met recht één van de 
bakermatten van de beschaving worden 
genoemd.

Graag meer weten
over deze bijzondere 
Iraanse leider?

Lees zijn getuigenis 
op pagina 8!
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 PERSOONLIJKE
GETUIGENIS

IRAANSE LEIDERPeyman is ongelovig opgevoed 
en heeft van huis uit een grote 
aversie tegen religie meegekregen. 
“Ik ben helemaal tegen God 
geweest, want God is religie, en 
religie is God”, dacht ik toen. In 
zijn tienerjaren kwam er een besef 
dat er iets als ‘waarheid’ moet 
bestaan. Dit besef was de aanzet 
van een zoektocht naar waarheid 
die 18 jaar heeft geduurd. 

Voordat hij met God kennismaakte, 
maakte Peyman eerst kennis met 
een boze geest van de tegenstander. 
“Ik ken God nu” dacht ik. Maar, God 
opende mijn ogen. “Hij heeft mij het 
gezicht laten zien van die boze geest. 
Toen besefte ik dat God anders was.’’ 

Peyman ging vanaf dat moment op 
zoek naar de ware God. De Koran 
was voor hem de meest logische 
plek om God te vinden. “Ik probeer-
de de Koran te lezen, maar ik kreeg 
alleen maar nachtmeries. Toen be-
dacht ik mij dat de Koran zegt dat 
het is geschreven op basis van de 
Torah en het Nieuwe Testament.’’ 
Na de mislukte zoektocht in de Ko-
ran begon hij daarom het Oude Tes-
tament te lezen. 

Peyman vond het Oude Testament erg ingewikkeld. Deson-
danks sprak God wel tot hem. In een visioen kreeg Peyman 
de woorden te horen: “Het Woord is mens geworden!” Bij het 
lezen van het evangelie van Johannes werd ik helemaal ver-
anderd: “Ik werd eigenlijk iemand anders. Mijn gedachten en 
karakter waren veranderd. Ik was mijzelf, maar ik was niet 
dezelfde persoon’’, getuigt Peyman blijmoedig. 

“Vanaf toen voelde ik verbondenheid met het Woord. Het 
Woord kwam diep in mij,  kilometers diep in mij. Toen had ik 
eindelijk een antwoord!’’ 

Het geloof van Peyman groeide in die jaren daarna door het 
lezen van Bijbelstudieboekjes in het Farsi en het houden van 
veel stille tijd om dicht bij God te zijn. Ook begon hij direct 
met het doorgeven van wat hij zelf leerde. ‘’Er is geen dag 
meer voorbijgegaan zonder God en het Woord!’’

•  Jelle Rijkeboer

PEYMAN
SHABANLARI 
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