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Lieve Oma, 
 
Ik vind het leuk dat ik een kaart mag schrijven 
Ziet u het water? Dat is zee. En blauw. 
Op school is een aardige mevrouw 
Die zegt dat we nog even moeten blijven. 
 
Ons tentje is gezellig, maar wel klein.  
Geeft niet, we hebben toch niks meegenomen. 
Hier slapen wij. Soms schrik ik in mijn dromen 
Van heel hard Boem! Dan doen mijn oren pijn 
 
Mama is lief. Zij zingt een droevig liedje 
dat over thuis en over vroeger gaat 
Vandaag had ze een grappig akkefietje. 
 
Ze kreeg haar vingers in het prikkeldraad 
toen zij de was ophing. Het deed best zeer. 
Nu moet ik plassen. Schrijft u ook een keer? 
 
(Een sonnet van Rikkert Zuiderveld) 
 
Deze raakte mij en ik dacht aan de kinderen op het 
AZC, die zo’n situatie hebben meegemaakt.  
Ze hadden niks en waren met alles blij. Omdat ze niets 
hadden meegenomen, omdat hun ouders iets anders 
aan hun hoofd hadden, omdat ze hun ogen uitkeken 
bij alles wat ze hier zagen.  
 

 
 

 
 
Ze schrokken echt van elke knal en dan kan ik mij 
voorstellen dat vuurwerk echt idioot is. 
Maar alles went.  We hebben rugtasjes voor hen 
gemaakt, lekker vrolijke kleuren, met allerlei dingen 
erin die je kunt doen in de zomervakantie, binnen en 
buiten spelen. We hopen dat dat een beetje helpt in 
deze verwarrende situatie.  
Ze zijn hier, maar weten nog niet of ze mogen blijven 
en dat kan nog even duren, want de IND heeft 
achterstanden, ze mogen geen bezoek, want er heerst 
corona.  
De vakantie is lang. Fijn dat we wat met hen kunnen 
delen van onze rijkdom. Leuk dat veel gezinnen dit 
samen met hun kinderen deden, om hen ook iets te 
leren.  
Hopelijk leert het de vluchtelingenkinderen ook iets. 
 
Toen nam hij de vijf broden en de twee vissen. Hij keek 
naar de hemel, zegende de broden en vissen en brak ze 
in stukken. Die gaf Hij aan de leerlingen om aan de 
mensen uit te delen. En de mensen aten tot ze genoeg 
hadden. Toen haalden ze de stukken op die waren 
overgebleven: twaalf manden vol. Lukas 9: 16-17 
 
Behandel de mensen zoals jullie door hen behandeld 
zouden willen worden. Want dat is wat de Boeken van 
de Wet en de Profeten bedoelen. Mattheus 7:12 
 
Wilt u voor hen bidden en voor de autoriteiten die 
beslissingen moeten nemen? 



 
 
Mijn werk in corona-tijd 
 
Sinds maart vorig jaar is alles veranderd, het ging zo 
snel, er mocht ineens heel veel niet meer. Dat je geen 
hand mocht geven, daar kwam je nog wel overheen, 
maar dat je geen bijeenkomsten meer mocht houden, 
dat was lastig. 
Eerst kwamen we nog bij elkaar met de Bijbelstudie- 
groep van vluchtelingen, op 1,5 meter afstand en we 
zongen dan niet. Dit tot de regels strenger werden, 
toen zijn we via Zoom gaan ontmoeten. Dat is een 
keer leuk, maar dat valt ook tegen, want je ontmoet 
niemand meer en dat is juist zo belangrijk bij deze 
groep. 
Toen hebben we de oplossing bedacht, dat we bij 1 
familie op bezoek gaan als leider en dat we dan met 
elkaar weer contact leggen met Zoom, dan hebben de 
families toch elk aandacht, contact en ontmoeting.  
Nu mogen we weer veel meer en zijn we gewend 
geraakt aan de online situatie, die heeft ook 
voordelen. 
Ik heb mij aangemeld bij de babbelbox, de nieuwe 
Nederlanders die bij de Bibliotheek kwamen om 
Nederlands te oefenen, stonden daar voor een 
gesloten deur en de vrijwilligers die hen hielpen 
konden ook niet meer doen wat zij voorheen deden.  
De babbelbox is de digitale versie hiervan, oefenen 
met Nederlands via Zoom. Veel meer 1-op-1 situaties, 
dat is anders, maar ook mooi om te doen!                    

               Jeannet 
 
 

Van de Achterbancommissie 
 
Al vele jaren is Jeannet actief onder vluchtelingen in 
de Hoeksche Waard en omstreken, waarvan bijna 10 
jaar officieel als zendeling namens de EGHW. 
Aanvankelijk deed ze dat als vrijwilliger, toen een 
periode in dienst van Stichting Gave en sinds vorig jaar 
onder de paraplu van de NGW (de Stichting 
Nederlandse Gemeenschap voor 
Wereldevangelisatie).  
Haar doelstelling is al die tijd geweest om 
vluchtelingen in aanraking te brengen met het 
evangelie en in contact met mensen in de omgeving. 
De laatste tijd was dat zeker een uitdaging. U heeft 
daar iets over kunnen lezen in deze nieuwsbrief. 
Hopelijk wordt er in de komende tijd weer meer 
mogelijk zodat haar werk voortgang kan vinden en 
nieuwe contacten kunnen worden opgebouwd. 
We zijn dankbaar voor de betrokkenheid van u als 
trouwe achterban in de vorm van gebed en giften die 
voor een deel in Jeannets salaris voorzien. 
 
Binnen de Achterbancommissie hebben we afscheid 
genomen van Cees van de Marel, die een aantal jaren 
de financiën heeft behartigd als penningmeester.  
Bedankt Cees! 
Nu ik toch aan het bedanken ben wil ik de naam van 
Pieter Schipper noemen, die het mooie logo voor 
Jeannet heeft ontworpen. Mooi Pieter, bedankt! 
 
Tot slot ziet u hieronder een overzicht van ontvangen 
giften over de afgelopen periode. 

Pleun 
 

   

 
COLOFON 
 

Jeannet den Hartog 
Nassaustraat 3 
3291 BR Strijen 
06 100 60 553 
 

 
 
Achterbancommissie: 
Secretaresse: Nadia van Dalen  
Penningmeester: Constance Kanis 
Voorzitter: Pleun Kruidenier  
abcjeannet@gmail.com               

 
 
Giften:  
rekening NL76 INGB 0000 8151 98 
tnv Stichting NGW 
ovv fondsnummer 405.01  
‘Kerk en Vluchteling’ 
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Giften per maand laatste 12 maanden 


