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Nieuw begin of ‘gewoon doorgaan’? 
U hebt even op nieuws van mij moeten wachten. Toen we een nieuwsbrief 
wilden sturen, waren er grote veranderingen op komst en dan is het beter om 
even te wachten. Nu is het zover dat we u kunnen melden dat ik mijn 
dienstbetrekking bij Stichting Gave ga beëindigen en een nieuwe organisatie 
heb gevonden waar ik mijn werk kan voortzetten. Voortaan werk ik onder de 
paraplu van de Stichting NGW, de Nederlandse Gemeenschap voor 
Wereldevangelisatie.  

 

Bij de NGW zijn mijn werkzaamheden ondergebracht in het project ‘Kerk en Vluchteling’.  
Boven de nieuwsbrief ziet u mijn nieuwe logo, met dank aan Pieter Schipper! 
 
Stichting Gave gaat een andere weg en ik blijf vooral lokaal aan de slag. Toch is het lastig te 
benoemen wat lokaal inhoudt, omdat ik vaak nog contact heb met mensen die als asielzoeker hier 
gewoond hebben en nu als statushouder in een heel ander deel van dit land (of ander land) terecht 
zijn gekomen. Wel voel ik nu een bepaalde vrijheid om het nog meer op mijn eigen manier te doen in 
samenwerking met kerken. 
En God is zo goed, om dit ook weer te zegenen. Toen ik contact zocht met de NGW, om onder hun 
stichting te gaan functioneren, was ik bijna meteen van harte welkom. Zo fijn om dat te ervaren. 
NGW is een zendingsorganisatie die vanuit Nederland met circa 65 zendingswerkers het evangelie in 
woord en daad verkondigt. De reden waarom we hen benaderd hebben, is dat zij ons de gelegenheid 
bieden om de giften van de belasting aftrekbaar te maken, omdat ze een ANBI-status hebben. Zij 
geven de giften aan ons door. 
Ook was het fijn dat de ABC en de zendingscommissie van mijn kerk gewoon verder wilden met mij. 
Het leek mij het beste om minstens tot mijn pensioen door te gaan op deze manier. 
 
Corona-tijd 
Tegelijkertijd begon corona meer en meer een rol te spelen. Vluchtelingen wonen vaak klein en zijn 
ook om andere reden kwetsbaar, dus het is niet verstandig om 1 op 1 of in groepsverband contact 
met hen te hebben. Digitale middelen zijn dan een uitkomst. Fijn dat ook zij contact met mij 
opnemen en vragen hoe het met mij gaat. 
De maaltijd met vluchtelingen in mijn kerk op 16 april kon nu niet doorgaan. De laatste maaltijd met 
vluchtelingen georganiseerd door een andere kerk in Oud-Beijerland was op 29 februari, toen 
mochten we elkaar nog gewoon een hand geven. Ik kon daar zelf niet bij zijn, want met wat 
financiële en praktische hulp heb ik een nieuwe keuken gekregen naar mijn eigen wens ingericht en 
werd die dag het laminaat op de vloer gelegd. 
 
Het is vaak niet gemakkelijk voor vluchtelinggezinnen, om allemaal thuis te zitten, of om je kinderen 
te helpen met schoolwerk. Alle inburgeringslessen lopen vertraging op. Kinderen hebben juf of 
meester nodig om de lesstof uitgelegd te krijgen. Mensen vervelen zich en we proberen daar wat 
aandacht voor te hebben door vooral digitaal contact met hen te houden, te luisteren en hulp te 



bieden. De Bijbelstudie is half maart ook veranderd in een Bijbelstudie d.m.v. video-bellen. Even 
wennen, maar voor ieder wel fijn om toch contact te hebben en ook serieus bezig te zijn. 
 
Ook in de gehandicaptenzorg, waar ik nog steeds af en toe inval (1 dag per maand ongeveer), is het 
wennen vanwege corona. De dagbesteding gaat niet door in zijn oude vorm, maar wordt gehouden 
op de woongroepen. De cliënten zijn dus gewoon thuis. Normaal gesproken hoeven ze daar niets te 
doen en komen ze op de dagbesteding om te ‘werken’. Nu hebben ze het gevoel dat het constant 
weekend is en hun slaapkamer is om de hoek. Probeer dan maar eens wat met hen te ondernemen. 
 
Ontmoeting – buitenlandse misverstanden en praktische hulp 
Elena1 heeft mij gevraagd of ik haar kan helpen met wat brieven en gesprekken, omdat ze nog niet 
goed is in het Nederlands. Ik was al een keer bij haar op bezoek geweest en kon wel heel goed een 
kopje thee met haar drinken en praten over haar huis en haar kinderen, maar bij wat dieper gaande 
gesprekken, hebben we een ‘vertaler’ nodig. Een goede vriend wil dat wel doen.  
We hebben een datum gepland en een tijd, allemaal heel belangrijk in Nederland en we zouden óf in 
de auto praten óf naar mijn huis gaan met de auto. Ik zou Elena ophalen. Sta ik bij Elena voor de 
deur, belt Ali1, de vertaler. ‘Waar ben jij nu?’ Mijn antwoord: ‘Ik sta voor de deur’. Ik ging er vanuit 
dat Ali binnen was bij Elena en dat ze samen zaten te wachten, tot ik kwam, want ik was wat later 
dan de afgesproken tijd. Even later reageert hij: ‘Ik zie jou niet’. Op dat moment komt Elena naar 
buiten en ik ontdek, dat Ali verwacht dat ik bij hem voor de deur sta en hij net buiten gezocht heeft 
naar mij.  
We gaan dan maar op pad, om Ali op te halen en vandaar naar mijn huis te gaan. Terwijl we voor de 
deur op Ali wachten, laat ik mijn auto stationair draaien. Ali stapt in en we praten nog even.  
Dan begint mijn auto te stomen en te roken, het ziet er uit als brand, ik schrik en draai pijlsnel mijn 
contact terug en we stappen uit. Ali zegt meteen: ‘Het is maar water’, waarop ik zeg: ‘Koelwater’. Hij 
is nog niet zo thuis in de Nederlandse autotermen, maar wel in wat er onder mijn motorkap gebeurt: 
‘Nee, het is niet koel’  
Zo heet dat! Dat weet ik dan weer wel, veel meer niet. Hij biedt 
aan om de volgende dag een stukje van de koelwaterslang af te 
halen, (want daar zat een gat in) en het weer vast te maken.  
We gaan met de auto van Ali naar mijn huis en de volgende 
dag haal ik mijn auto weer op. Wat een service! 
 1 Namen gefingeerd 
 
Tenslotte 
Hopelijk wilt u mij ondersteunen in mijn werk, dat kan door 
middel van gebed, door middel van praktische of financiële 
hulp of door ook zo’n contact aan te gaan. 
Ik zie er naar uit dat kerken en christenen groeien, door het 
contact met hun plaatsgenoten, die hier vluchtend naar toe 
zijn gekomen en dat vluchtelingen groeien, als zij een plaats 
krijgen in de kerk, als volwaardige medeleden. Dit kan weer 
beter tot zijn recht komen, als de corona-maatregelen achter   

de rug zijn.                                                  
Jeannet den Hartog 

 
Van de Achterbancommissie 
Opwekking begint met een aanraking van God, stond op de achterkant van het Opwekking Magazine. 
Eigenlijk begint hier alles mee. Het werk van Jeannet draait hier ook om. De vluchtelingen kennis 
laten maken met God of hen helpen om verder te groeien in het geloof.  
U hebt hierboven kunnen lezen dat Gave de werkrelatie met  Jeannet beëindigd heeft, omdat  
Stichting Gave zich meer wil richten op asielzoekers op AZC’s. Jeannet haar werk is meer gericht op 



het werk binnen de regio. Ze werkt dan vanaf 1 juni niet meer voor stichting Gave, maar haar werk 
onder vluchtelingen gaat gewoon door. Zo blijft zij de vluchtelingen in de regio een thuis bieden, een 
luisterend oor en haar liefde en tijd met hen delen. 
Als u zich betrokken voelt bij het werk van Jeannet en u wilt haar financieel ondersteunen, dan kan 
dat door uw bijdrage over te maken op rekening NL76 INGB 0000 8151 98 ten name van Stichting 
NGW, met de vermelding: fondsnummer 405.01 Kerk en Vluchteling. 
De NGW heeft een ANBI-status, uw gift is dus aftrekbaar van de belasting. 

    Nadia van Dalen 
 
Overzicht van maandelijkse inkomsten: 

 
 
Nieuw lid van de Achterbancommissie 
Ik ben Constance Kanis en ben nieuw in de abc-commissie. In het kort zal ik iets over mezelf 
vertellen. Ik ben 47 jaar, getrouwd met Bart en we hebben samen 3 kinderen. Ik ben werkzaam als 
administrateur bij Avetica in Puttershoek. 
Vanuit de EGHW ken ik Jeannet. Gedurende een aantal jaren was ik betrokken bij activiteiten die zij 
organiseerde. Zo heb ik meegeholpen bij de kinderclub op het AZC in ’s-Gravendeel en heb ik via haar 
een Iraanse vriendin gekregen die bij mij in het dorp woont (via het zgn. maatjes project). Ook ben ik 
betrokken bij het team dat elk jaar een maaltijd organiseert met vluchtelingen in onze kerk. 
Tegenwoordig zitten wij ook bij elkaar op de huiskring in Puttershoek. 
Toen Jeannet vroeg of ik in de abc-commissie wilde, was de keus voor mij niet moeilijk. Ik vind het 
leuk op deze manier nog meer betrokken te zijn bij haar activiteiten met vluchtelingen. 

                     Constance Kanis 
 
                                 
COLOFON 
 
Jeannet den Hartog 
Nassaustraat 3 
3291 BR Strijen 
06 100 60 553  
abcjeannet@gmail.com 
 

 
 
Achterbancommissie: 
Secretaresse:         Nadia van Dalen  
Penningmeester:  Cees v d Marel 
Voorzitter:              Pleun Kruidenier  
Lid:                           Constance Kanis 
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