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Maaltijd 
 

Na de vorige nieuwsbrief was de eerste maaltijd voor 

vluchtelingen in mijn kerk al snel een feit.  

Momenteel ben ik bezig nog meer kerken actief te krij-

gen, eerst in Oud Beijerland, daarna in de hele Hoeksche 

Waard.  

We ervaren dat het zinvol is, om dit te organiseren, zeker 

voor vluchtelingen, die nog maar kort in deze regio wo-

nen. 

 

Hemelvaart 
 

Op 30 mei, Hemelvaartsdag, hadden we in mijn kerk de 

gebruikelijke hemelvaartpraise. Zo mooi, om God te dan-

ken voor hemelvaart en je te realiseren dat het nodig 

was, dat Jezus terug ging naar de hemel, om voor ons te 

pleiten, ons een plaats te bereiden en Hij ons de Heilige 

Geest kon sturen! 

Een aantal weken daarvoor werd ik door de muziekleider 

van die avond gevraagd of ik een aantal vluchtelingen 

kon uitnodigen en hij wilde dat ik daar dan ook vertaling 

voor zou hebben.  

OK, doen we even.  

Welke vluchtelingen zal ik uitnodigen? Alleen christenen 

of ook mensen van geen of een ander geloof?  

We kwamen tot de conclusie, dat het vooral voor christe-

nen was. 



Spannend 
 

Ik maakte het bekend op mijn Bijbelstudiegroep en ont-

dekte dat het te vroeg was. Hun gedachten waren nog he-

lemaal niet bezig met iets wat over een paar weken gaat 

gebeuren.  

Kort voor de datum zocht en vond ik 2 vertalers, ik moest 

ze alleen even ophalen (of laten halen) en ik maakte meer 

reclame op verschillende plekken, de Bijbelstudie, een 

taalgroepje, andere bekenden en een buurtmiddag in 

Dordrecht bij een kerk.  

Toch spannend, wie dan komt.  

 

Eén zijn 
 

In de tussentijd zat de muziekleider ook niet stil.  

Hij had een tekst gemaakt, waar eenheid uit sprak, dat 

het niet uitmaakt waar je vandaan komt of wat je hebt ge-

loofd in het verleden, maar dat God wil dat we één zijn en 

dat muziek verbindt. Dat het ook niet uitmaakt of je goed 

kunt zingen of niet, of dat je je goed in de maatschappij 

kunt redden. Heel mooi.  

Dit kwam allemaal op het scherm in 4 talen. We zongen 

ook een lied in hun taal.  

Gemeenteleden hadden ook wat mensen opgehaald en 

thuis gebracht, ook heel mooi! 

 

Vakantie 
 

De maand juni stond in het teken van vakantie, dit begon 

met Opwekking, na een paar dagen ging ik voor een week 

naar een huisje in Ouddorp en had ook goed weer.  

Mijn familie en vrienden hebben mij daar ook bezocht, 

we konden met 10 minuten op het strand zijn en we had-

den heel goed weer.  
 

Hamburg 
 

Daarna nog een weekend in Hamburg, bij Iraanse vrien-

den, voorheen woonachtig op het AZC van ’s Gravendeel.  
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Zij hebben nog steeds heimwee naar Nederland, maar 

redden het toch aardig in Hamburg. Met mijzelf gaat het 

ook weer wat beter, met voldoende rust kom ik er wel. 

 

Avond voor de achterban 
 

Op 10 oktober hebben we weer een avond gepland, waar 

u meer kunt horen over mijn werk. Een vluchteling zal 

zijn verhaal vertellen en mijn achterbancommissie en ik 

zullen daar nog wat aan toevoegen.  

Ik wil dit van harte bij u aanbevelen.  

Het zal zijn in de Poort, het kerkgebouw van de EGHW, 

Polderlaan 1 in Oud Beijerland. Aanvang 20 uur, inloop 

met thee en koffie vanaf 19.30 uur. 

 

En verder... 
 

Mijn kleinkinderen worden binnenkort respectievelijk 1 

en 3 jaar oud. Leuk om hen te zien opgroeien. 

 

De Bijbelstudiegroep wisselt van adres, maar gaat eige-

lijk elke 14 dagen wel door. Soms ontbreekt de Farsi-

vertaler, omdat hij niet kan komen. We proberen ons 

dan toch duidelijk te maken.  

We zijn bezig met een studie met filmmateriaal, die aan 

de hand van personen in het Oude Testament probeert 

te wijzen naar Jezus. Dit wordt door mijn Iraanse vrien-

den goed ontvangen. 

 

Regelmatig hoor ik van vluchtelingen, die ontzettend 

lang hebben moeten wachten of opnieuw hebben moe-

ten duidelijk maken wat er in hun situatie speelt, dat zij 

verblijfsstatus hebben gekregen. Dat is voor mij altijd 

geweldig goed nieuws! 

  

 

      Jeannet 
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Van de achterbancommissie 
 

De maaltijden met vluchtelingen, die door de Stichting vluchtelin-

genwerk en de kerken in Oud-Beijerland georganiseerd zijn hebben 

nieuwe contacten met hen opgeleverd. 

Zo was er een huiskring van de EGHW  waarvan de kringleden 

spontaan geholpen hebben om de maaltijden te verzorgen. Heel 

goed om dan te ervaren dat de vluchtelingen aandacht krijgen van 

mensen uit hun eigen stad of dorp. 

 

We zijn van plan om 10 oktober een achterbanavond in de Poort te 

houden, waar vluchtelingen iets zullen delen van hun leven. 

We zijn heel dankbaar voor de trouwe groep van gevers en bidders 

voor de taak die Jeannet heeft gekregen om de vluchtelingen be-

kend te maken met het evangelie. 

          

   Cees van der Marel 
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