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Voor God is iedereen evenveel waard: of je nou een 
comfortabel leven hebt in het welvarende Nederland, of dat 
je als vluchteling rondzwerft en niet weet of en waar je een 
toekomst hebt.

Als dan je wegen kruisen, ontmoeten twee mensen elkaar met 
wie God ieder een heel eigen weg is gegaan. Twee mensen met 
hun pijn en verlangen. Wat zou God daarmee willen? 

Als u open staat voor wat God zegt over het ontmoeten en 
verwelkomen van een vreemdeling, kan de ontmoeting heel 
bijzonder worden. Als u die vreemdeling ziet als kostbaar 
schepsel, die u lief is omdat God hem of haar liefheeft, is God 
daarbij. Deze ontmoeting kan intensief en moeilijk zijn, maar 
tegelijk heel waardevol.

We gunnen u ook zulke verrijkende ontmoetingen. Gave helpt 
u om er voor open te staan en om het contact plezierig en 
betekenisvol te laten verlopen.

Deze 
ontmoeting 
kan intensief 
en moeilijk 
zijn, maar 
tegelijk heel 
waardevol

Jan Pieter Mostert

Directeur



‘Mijn relatie met Nagham is meer 
dan vriendschap. Het voelt alsof we 
zussen zijn. We praten veel over 
geloof, over leven met Jezus, over 
hoe je zijn liefde kunt laten zien aan 
moslims en aan anderen.’

‘Ik zag Nagham voor 
het eerst in de kerk. 
Ze vertelde me dat ze 

haar kinderen achter had 
moeten laten. Dat raakte 
me diep. Ik voelde toen heel 
sterk dat ik er voor haar 
wilde zijn.’

‘We hoeven elkaar maar aan 
te kijken om te weten wat 
de ander denkt of voelt. Het 
taalverschil speelt nauwelijks 
een rol tussen ons. Toen ik 

contact kreeg met 
vluchtelingen heb ik bij Gave 
een cursus gevolgd over 
cultuurverschillen. Dat een 
Arabische nee niet altijd 
een nee is, vind ik soms wel 
lastig. Maar als ik in een 
asielzoekerscentrum loop, 
zie ik alleen maar mensen 
zoals jij en ik. Mensen die 
ook houden van een praatje 
of een kop koffie.’

‘Ik leer veel van vluchte
lingen en vooral van 
Nagham. Haar problemen 
zijn te groot om zelf op te 
lossen. Ze moet wel dicht bij 
Jezus leven, door gebed en 
door in de Bijbel te lezen. Ja, 
wat dat betreft helpt zij mij 
meer dan ik haar.’

‘ ZE VERTELDE ME DAT ZE 
HAAR KINDEREN ACHTER 
HAD MOETEN LATEN’

Martine: 
‘We praten 
veel over 
geloof, 
over leven 
met Jezus’

Bekijk het filmpje 
met Martine 
en Nagham op 
www.gave.nl/
martinenagham



‘Hier in Nederland 
heb ik nieuwe 

familie gekregen. 
Veel mensen in 

Nederland helpen 
iedereen, zonder 

onderscheid te 
maken. Ze bidden 
voor anderen die 

ziek zijn of zich 
niet goed voelen. 
Daar leer ik heel 

veel van.’

‘Zonder vrienden 
zoals Martine zou ik 
me heel verdrietig 

en eenzaam voelen. We 
lezen samen in de Bijbel, 
wandelen en eten samen. 
Iedere week helpen we in 
de kledingwinkel bij het 
asielzoekerscentrum. Ik sta 
achter de kassa, Martine 
helpt de mensen.’

‘Toen ik in Nederland kwam, 
was ik niet zo sterk, maar 
door de vriendschap met 
Martine voel ik me steeds 
beter. Zij is er altijd voor mij. 
Net als veel andere vluchte

lingen vroeg ik mij af waarom 
de mensen die ik in Neder
land ontmoet heb, zo aardig 
zijn. Ik heb ontdekt dat het is 
omdat ze christen zijn. God 
werkt door hen heen.’

‘Als je een vluchteling 
bezoekt hoef je echt niet 
meteen over de Bijbel te 
gaan praten. Een gezellig 
praatje is al goed. Want als 
ze jou zien, dan zien ze God. 
Ik ben door de christenen 
in Nederland de Bijbel gaan 
lezen en heb God leren 
kennen. Het is God zelf die ik 
in die mensen tegenkwam.’

‘ EEN GEZELLIG 
PRAATJE IS AL GOED’

Nagham: 
‘Zonder 
vrienden zou 
ik me heel 
verdrietig 
en eenzaam 
voelen’



WAT DOET GAVE?

GAVE INSPIREERT
Kerken verbinden met vluchtelingen

Kerken kunnen veel betekenen voor 
vluchtelingen. Niet alleen door hen 
te helpen, maar vooral ook door 

hun talenten te waarderen en in te zetten. 
Omgekeerd zorgen vluchtelingen in kerken 
vaak voor geloofsverdieping en nieuw 
zicht op onderwerpen als gastvrijheid 
of diaconaat. Gavemedewerkers staan 
klaar om kerken te ondersteunen als ze 
activiteiten voor vluchtelingen willen 
organiseren. Denk aan toerustingscursussen, 
informatieavonden, of aan hulp bij het 
opzetten van een kinderclub in een 
asielzoekerscentrum.

Vrijwilligers verbinden met vluchtelingen

W ie met Gods ogen kijkt naar de 
vluchteling ziet een mens, zoals 
wij. Iedere vluchteling heeft het 

nodig om gezien en geliefd te worden. Gave 
wil vriendschappen tussen vluchtelingen 
en Nederlandse christenen stimuleren. 
Door het organiseren van activiteiten als 
een vriendinnendag, maar ook door allerlei 
trainingen. Gave deelt veel kennis, maar 
zonder de liefde betekent het niets. Gave 
ondersteunt christenen om in vertrouwen 
en met een hart vol liefde de vluchteling 
welkom te heten.

GAVE ADVISEERT

Gave heeft veel kennis in huis over 
vluchtelingen. Informatie over 
culturen en godsdiensten en 

juridische vakkennis. Die kennis delen we 
graag. Op de website van Gave is een 
uitgebreide bibliotheek te vinden met 
documenten over tal van onderwerpen. 
Gave komt graag langs om een training 
te geven, of deze wordt online gevolgd. 
Bovendien zit de servicedesk elke dag 

klaar om vragen over het werk onder 
vluchtelingen of het toerustingsaanbod van 
Gave te beantwoorden.
 
Vrijwilligers kunnen terecht bij de juristen van 
Gave met specifieke vragen over procedures 
en advocaten winnen bij Gave advies in en 
vragen om dossieronderzoek.

‘ Van Gave leer ik hoe we 
in de kerk oog moeten 
hebben voor vluchtelingen. 
Heel zinvol vind ik de 
toerusting die we in de 
gemeente kregen over de 
juridische procedure waar 
de vluchteling in zit’

ds. E. Everts, predikant Christelijke 
Gereformeerde Kerk Deventer

Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping 
om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave helpt christenen om 
vluchtelingen te zien, lief te hebben en een plek te bieden in de 
christelijke gemeenschap. Dat doen we door te 

inspireren, adviseren en het organiseren van activiteiten.



GAVE ORGANISEERT

Dwars door culturen heen worden 
 nieuwe vriendschappen geboren 
tijdens de jongerenkampen van 

Gave. Een week lang trekken Nederlandse 
en vluchtelingenjongeren samen op, onder 
leiding van goed getrainde vrijwilligers. Ze 
sporten met elkaar, bidden samen en lezen in 
de Bijbel. Het is een plek waar liefde heerst, 
geloof groeit en nieuwe hoop ontstaat.

Voor vluchtelingen organiseert Gave 
daarnaast o.a. de volgende actiteiten die het 
lokale werk van kerken overstijgen.
• Connect Us (jongerenactiviteiten)
• MoederenKindweekend
• Arabisch Gezinsweekend
• Gavevriendinnendag

‘ Ik heb veel meege-
maakt. Er is veel 
verdriet in mijn 
leven. Maar op het 
kamp zijn vrienden 
en daar groeit mijn 
geloof in God.’

Noori uit Afghanistan

Help met uw gebed
Samen mogen we als christenen bidden voor en danken met vluchtelingen. Bidt en dankt 
u mee? Bid mee dat vluchtelingen zich thuis voelen in Nederland en dat er mensen zijn die 
naar hen omzien en vertellen over de liefde van Jezus Christus. Dankt u mee voor al de 
mooie contacten die er zijn met vluchtelingen?

Help met uw tijd
Voor vluchtelingen is het opbouwen van een relatie met Nederlanders erg belangrijk. Op 
deze manier voelen ze zich sneller thuis in Nederland. Gave helpt u om in contact te komen 
met een vluchteling. Of doe mee met een activiteit van Gave en ontmoet vluchtelingen. 

Help met uw geld 
Samen met u kunnen wij vluchtelingen ondersteunen. Gave doet dit door kerken en 
vrijwilligers te verbinden met vluchtelingen. Dit gebeurt door trainingen, het ondersteunen 
bij procedures en het organiseren van activiteiten voor vluchtelingen. 

U kunt online doneren via www.gave.nl/ikdoneer 

Zelf een gift overmaken? Dat kan via: NL85 INGB 0006 9900 56.

Alvast bedankt voor uw gift. 

HOE KAN IK 
VLUCHTELINGEN HELPEN?



www.gave.nl
Marie Curiestraat 35, 3846 BW Harderwijk, 0341  460328, servicedesk@gave.nl

Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder 
vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat 

de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd.

gevlucht. gezien. geliefd.


