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Door corona is dit een tijd waarin we eigenlijk niet weten wat
het nieuwe normaal gaat worden. Dat betekent soms geplande
activiteiten annuleren en later toch gedeeltelijk door laten
gaan. Zo verging het bij Gave onder andere met onze jongerenkampen.

De eerste coronamaatregelen lieten geen ruimte om onze Gavekampen door te laten gaan. Dat was een grote teleurstelling. De
kampen zijn een van de hoogtepunten bij Gave. Vluchtelingenjongeren beleven een prachtige week waarin ze gewoon contact
met Nederlanders hebben. Er ontstaan mooie vriendschappen
met Nederlandse jongeren. Sommige deelnemers horen voor het
eerst in hun leven over de vrede die Jezus wil geven. Aafke en ik
hebben mooie herinneringen aan de jaren dat wij als leiding mee
zijn geweest. Het doet verdriet om dan door corona voor dit jaar
afscheid te nemen van deze activiteit. Deelnemers die zich al
hadden aangemeld begrepen de teleurstellende mededeling dat
er geen Gave-kamp zou zijn. Maar kort voor de zomervakantie
veranderde de situatie alsnog. De coronamaatregelen werden
verruimd waardoor onder strenge voorwaarden een kamp toch
door kon gaan. We moesten snel schakelen, maar konden in korte tijd uiteindelijk twee van de vijf kampen organiseren. We zijn
dankbaar dat dit mogelijk was en jongeren en leiding zo een
mooie en zegenrijke week hebben meegemaakt. Het Reformatorisch Dagblad maakte hier een mooi filmpje over.
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Fietstocht met mannen
De mannenavonden met azc-bewoners in Harderwijk mochten
in coronatijd helaas niet doorgaan. Gelukkig konden we voor
de zomervakantie wel weer starten met fietstochten.

Op een avond fietsen we een mooie route door de bossen en de
Harderwijkse zandverstuiving. Voordat het zover is, gaan we het
azc op en nodigen mannen uit om mee te gaan. De groep groeit
langzaam en meestal vertrekken we met zo’n twintig man. Eerst
geven we veiligheidsinstructies, zodat we niet meer dezelfde
situaties meemaken als vorig jaar, waarbij we zelfs de ambulance moesten inschakelen toen iemand lelijk voorover viel nadat
hij zichzelf al fietsend wilde filmen. Het leuke van fietsen is dat
het voor iedereen ontspannen is. Op een laagdrempelige manier ontstaat contact. We fietsen een lekker tempo dat niet alle
mannen gewend zijn. Maar dat maakt ook dat aan het eind iedereen voldaan is. De mannen genieten van een avond buiten
het azc, ze ontdekken de mooie natuur die ze uit zichzelf niet zo
snel hadden opgezocht en voelen zich daardoor wat meer gewoon mens en niet azc-bewoner. Als de gewone mannenavonden weer van start gaan, hoop ik dat een deel van de fietsende
mannen ook de weg weet te vinden en we kunnen groeien in
contact.

Komopdethee.nl
Toen in begin van coronatijd het contact met asielzoekers niet
meer mogelijk was, zochten we bij Gave hard naar alternatieven.
Een van de ideeën die we hebben uitgewerkt is een aparte website voor vluchtelingen, waarbij we o.a. videoboodschappen in hun
eigen taal delen. Voor de gestopte kinder- en jongerenclubs zijn
we gestart met Nederlandse video’s. Dit allemaal heeft een plek
gekregen op onze nieuwe website Komopdethee.nl. En wat we
niet verwacht hadden, was dat we bij de anderstalige pagina’s het
onderdeel voor Eritreeërs (in het Tigrinya) het snelst konden vullen. Tot nu toe hadden we geen medewerkers die zich specifiek
op deze groep kon richten. Maar tijdens de coronacrisis kwamen
we ineens in contact met een zendeling die in Afrika met Eritreeërs heeft gewerkt. Het contact is uitgegroeid tot een mooie samenwerking. Hij zorgt voor inhoud die geschikt is voor Eritreeërs.
Mijn collega’s plaatsen het dan op de website en bijbehorende
Facebook-pagina. We danken God dat Hij dit zo geleid heeft en
we verlangen ernaar dat de website verder groeit en zo meer
vluchtelingen in aanraking met het Evangelie zal brengen.

Communicatieteam
In mijn nieuwsbrief deel ik geregeld ons verlangen naar meer
medewerkers en zorg rond vacatures die soms lang open blijven
staan. Het is ook goed om zegeningen te tellen.
Onlangs zaten we als communicatieteam bij elkaar. Nadat we
elkaar maanden niet ontmoet hadden door het coronathuiswerken was het goed om elkaar in kantoor weer op normale manier
te spreken. En toen benoemde een collega de groei van ons team.
Een paar jaar terug was ik de enige communicatiemedewerker.
Dat geeft veel vrijheid, maar ik miste het samenwerken met anderen aan eenzelfde missie. En nu zaten we met vijf collega’s. Barbera: communicatiemedewerker, Gerlinde: fondsenwerver, Marius:
websitebeheerder, Mattanja: medewerker website en e-mailings
en ikzelf. We kunnen nu ideeën met elkaar aanscherpen en vullen
elkaar aan. Ik ben God dankbaar dat ieder zo de weg naar Gave
heeft gevonden en we samen de communicatie van Gave verbeteren, zodat meer mensen geïnspireerd raken om vluchtelingen te
zien en Gods liefde te delen.

Gebedspunten
•

Wil je danken voor de mooie jongerenkampen die Gave kon organiseren?

•

Wil je danken voor het communicatieteam van Gave?

•

Wil je bidden voor wijsheid en creativiteit om in coronatijd contact te
houden met vluchtelingen?

Hartelijke dank voor je betrokkenheid,
gebed en financiële steun.
Hierdoor bouw je mee aan Gods Koninkrijk.
Van harte Gods zegen toegewenst,
Aafke, Rien,
Casper, Eva en Kaj Bregman

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/
Rien verlangt ernaar dat meer christenen met open ogen en een gastvrij hart vluchtelingen 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
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