
 

De lente is uitbundig losgegaan. Heerlijk die verwarmende zon-

nestralen en opengaande bloemknoppen. Maar wat een bizar 

contrast met de coronacrisis waar we nu in zitten. Onzichtbaar 

gaat het virus rond en raakt onze levens. Het maakt dat we 

afstand houden en ons opsluiten. Bij ons gezin betekent het dat 

we thuis werken en de kinderen digitaal hun schoolwerk bij-

houden. Dat is schakelen en kost soms stress, maar daar valt 

tot nu toe nog goed mee te dealen. Bij jou als lezer van onze 

nieuwsbrief kunnen er wellicht (ook) andere situaties spelen. 

Misschien wel onzekerheid over je baan, of ineens minder in-

komsten. Of drukt de eenzaamheid op je omdat je met colle-

ga’s en familieleden niet meer normaal contact kunt hebben. 

Misschien heb je angst en verdriet doordat een van je dierba-

ren is getroffen door corona? In al deze situaties bidden we dat 

je bij God je kracht vindt. Hij is onze schuilplaats. Juist in deze 

tijd krijgen veel Psalmteksten extra lading (bijvoorbeeld Psalm 

91). Juist nu kun je de waarde van liefdevolle relaties weer ont-

dekken. In deze nieuwsbrief neem ik je mee hoe afgelopen pe-

riode mijn Gave-werk is geweest. 

In het jubileum-jaar van Gave hebben we een mooi magazine 
gemaakt met hoopvolle verhalen over vluchtelingen. Een grote 
klus waar ik erg van heb genoten. Een groot deel van de redac-
tie heb ik verzorgd: afspraken maken met vormgever, vluchtelin-
gen zoeken waarvan we een portret mochten maken en o.a. tek-
sten corrigeren. De waarde van contact vond ik mooi terug in 
een  interview met  de jongeren Job en Hussein. Een citaat hier-
uit: ”Job is als een broer voor mij, legt Hossein uit. Als ik hem een 
week niet zie, heb ik het gevoel dat er iets mist. Door hem en 
door het jongerenkamp van Gave veranderde er zoveel in mijn 
leven. Ik ben een nieuw mens geworden. Ik kan weer lachen.” 
Als het goed is, heb je het magazine via Gave toegestuurd gekre-
gen en heb je misschien al genoten van de Syrische pannenkoe-
ken, of de gesprekskaarten. Heb je het magazine niet gezien, dan 
kun je het via www.gave.nl/magazine gratis aanvragen. Met het 
magazine willen we meer mensen betrekken bij vluchtelingen. In 
deze coronatijd wellicht even wat complexer, omdat veel perso-
nen genoeg hebben aan hun eigen situatie. Maar als er weer 
meer ruimte komt, zijn de verhalen nog even actueel en hopen 
we dat het 
alsnog mee-
helpt dat 
meer vluch-
telingen zich 
gezien en 
geliefd we-
ten. 
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Op zaterdag 21 maart was onze trainingsmiddag en avondvullend 

event (met o.a. verhalen van vluchtelingen, de Zandkunstenaar en 

Gerald Troost) gepland. In een team werkten we hard aan de 

voorbereidingen. Met het event wilden we een nieuwe doelgroep 

betrekken bij  vluchtelingen. Er stond een mooi programma klaar 

waarin we stevig geïnvesteerd hadden. Maar in de aanloop kwam 

het coronavirus steeds dichterbij en voelden we de bui hangen. En 

toen Mark Rutte aankondigde dat alle activiteiten met meer dan 

honderd personen afgelast moesten worden, waren we erg te-

leurgesteld. Een hele begrijpelijke beslissing, maar het voelde als-

of ons werk voor niks is geweest. We werken eraan dat het event 

volgend jaar alsnog plaats kan vinden. 

 
 

Onlangs ben ik geïnterviewd door het Nederlands Dagblad.  
In dit artikel lees je meer over mijn werk bij Gave en vertel ik ook 
over mijn persoonlijke ontwikkeling. Via deze link  https://
www.nd.nl/leven/leven/959730/rien-bregman-de-bijbel-is-veel-
ruimer-ontdekte-ik-later- vind je het verhaal. We zijn dankbaar 
dat we als gezin het goed met elkaar kunnen vinden en we geluk-
kig genoeg woonruimtes hebben om al de vergader-, leer,- en 
werkplekken goed te verdelen. Blij zijn we ook met de steun die 
we van jou als achterban ontvangen. Jij maakt het                       
mogelijk dat we mogen doorgaan. 
 

 

Geen trainingsdag en event 

Gezin 
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Rien verlangt ernaar dat meer christenen met open ogen en een gastvrij hart vluch-

telingen ontvangen. Als manager communicatie zet Rien zich in om vluchtelingen en 

het werk van Gave breder bekend te maken. Zodat meer christenen uitreiken naar 

vluchtelingen. Hij werkt 4,5 dag per week bij Gave. Voor zijn salaris is Rien afhankelijk 

van een eigen achterban, die hem financieel steunt. Via deze nieuwsbrief houden we 

je op de hoogte, zodat je met hem en zijn gezin kan meeleven en in gebed om hen 

heen kunt staan. Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen per post of mail of is jouw 

(mail) adres gewijzigd? Stuur een berichtje aan het achterbancomité (zie hiernaast).  

www.gave.nl 

 

Adres 

Rien en Aafke Bregman 

Van Speyklaan 310 

3843 GX Harderwijk 

0341-491442 

rien.aafke@solconmail.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Van harte Gods zegen, wijsheid, vrede en 
liefde toegewenst.  
 
             Aafke, Rien,  
             Casper, Eva en Kaj Bregman 

 

Achterbancomité  

Edwin Kleermaker (voorzitter) 

Jan Koers (penningmeester) 

Joryn Leijssenaar (secretaresse) 

abcrien@gmail.com 

tel. 06-51618793 

Rekeningnummer:  

IBAN: NL67 INGB 0004 2911 61 

t.n.v. Stichting Gave, 

o.v.v. Rien Bregman 

Contact in coronatijd 

De volgende stap in coronamaatregelen raakte het werk van 

Gave diep. Georganiseerde activiteiten en bezoek op azc zijn 

niet meer toegestaan.  

Vrouwen kunnen niet meer een ochtendje knutselen en anderen 

ontmoeten. De kinderbijbelclub stopt. En even samen thee drin-

ken is niet meer mogelijk. Juist nabijheid is belangrijk in het werk 

met vluchtelingen. In een azc heb je als vluchteling al weinig ruim-

te, nu komt daar nog de situatie bij dat je kinderen heel de dag 

thuis zijn en er extra stress ontstaat. Pijnlijk wat er allemaal niet 

meer mogelijk is. Maar we willen als Gave juist ook in deze tijd 

kijken wat er wel kan. Gelukkig zijn er veel technische middelen 

beschikbaar. En met creativiteit kom je ook ver. We ontwikkelen 

ideeën en helpen lokaal vrijwilligers en vluchtelingen.  

 

Zo is een collega van mij gestart met bijbeloverdenkingen over 

bijvoorbeeld “Angst voor corona”. We bieden dit via YouTube in 

Farsi (taal van Iraniërs) en Nederlands aan. Binnenkort groeit dit 

uit tot een website in meerdere talen en is er ook een chatmoge-

lijkheid. Een ander team is gestart met een online kinderbijbelclub 

en activiteiten die gezinnen in het azc kunnen doen. En ook zijn er 

een scala aan praktische tips: gebruik WhatsApp videobellen, doe 

je Bijbelstudie via Zoom, of verzamel spellen voor gezinnen in het 

azc. We hopen en bidden dat vluchtelingen zich daardoor nog 

steeds gezien weten en Gods liefde zullen merken. 

 

   Gebedspunten 

 

• Wil je danken voor het mooie maga-
zine dat is ontwikkeld?  

 
 
• Wil je danken voor de nieuwe idee- 

en die in coronatijd worden ontwik-
keld? 

 
 
• Wil je bidden voor wijsheid, Gods 

leiding en liefde in het gezin van 
Aafke en Rien?  


