
 

Beste lezer van mijn nieuwsbrief, 

Rond het eind van de zomer rukte in Afghanistan de 

Taliban steeds verder op en nam Kabul in. In een chao-

tische situatie probeerden veel Afghanen te vluchten. 

In korte tijd kreeg Nederland 1.900 Afghaanse evacués. 

In o.a. Harskamp en Heumensoord vinden ze nu tijdelij-

ke huisvesting. 

De onverwachte komst van 800 Afghanen gaf in Hars-

kamp de nodige commotie. Groepen jongeren die de 

straat opgingen en in hun woorden duidelijk lieten mer-

ken dat ze zo snel mogelijk deze mensen weer kwijt wil-

den. Overrompeld worden voelt natuurlijk niet leuk. En 

als je niet zo veel van Afghanen weet en denkt dat iede-

re moslim een gevaarlijke indringer is, kan ik me voor-

stellen dat je in de afweer gaat. Helaas pakt de media 

vooral het protest op, terwijl er ook een grote groep is 

die er neutraal in staat, of juist vluchtelingen gastvrij wil 

ontvangen. Ook in Harskamp ontstonden er mooie initia-

tieven. De buurt zamelde bijvoorbeeld kleding en opla-

ders voor telefoons in. Omroep Gelderland nodigde Ga-

ve uit om onze kant van het verhaal te delen. In de stu-

dio in Arnhem werd ik samen met de burgemeester uit 

Ede en -een in jaren tachtig naar Nederland gevluchte- 

Afghaan geïnterviewd. Mijn bijdrage was qua tijd be-

perkt, maar gelukkig kon ik benadrukken dat juist de 

ontmoeting met een vluchteling angsten en vooroorde-

len laat verdwijnen. Je kan de uitzending nog bekijken 

via de volgende link hier. 
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Bij Gave hebben we bij de verschillende opvanglocaties voor 

Afghanen goede contacten met de lokale kerken. Samen met 

hen zetten we activiteiten op voor de evacués.  

Komende periode geven we ook training over contact met Afgha-

nen. In korte tijd is een serie webinars door mijn collega’s opge-

zet. We roepen christenen op om je hart te openen voor Afgha-

nen. Vanuit PR help ik mee om deze oproep breed bekend te 

maken. Ook onze website moest in korte tijd klaar worden ge-

maakt voor de Afghanen-activiteiten (www.gave.nl/afghanen). Ik 

ben dan blij dat we met een team dit goed konden opzetten. In 

verschillende media plaatsten we een advertentie. Het geeft mij 

energie om dit samen met anderen te kunnen organiseren. 

In Harderwijk ben ik in mijn vrije tijd betrokken de werkgroep 

Kerk & Vluchteling. Voor werving van vluchtelingmaatjes hebben 

we een promofilmpje gemaakt. Ik deed de gesprekken en had 

daardoor een mooie ontmoeting met de ‘hoofdrolspelers’ Ans en 

Farnaz. Farnaz komt uit Iran. Als christen is ze in haar eentje naar 

Nederland gevlucht en kreeg een plekje in azc Harderwijk. Ze 

kende hier niemand en voelde zich erg eenzaam. “God U kent 

mijn situatie, wilt U mij alstublieft helpen”, bad ze toen ze het 

niet meer zag zitten. Even later werd er op de deur geklopt, ze 

deed de deur open en iemand gaf haar een taart.  

Open je hart voor Afghanen 

Promotiefilmpje 

https://www.youtube.com/watch?v=RF94T4G3Cy0&t=44s


Rien verlangt ernaar dat meer christenen met open ogen en een gastvrij hart vluch-

telingen 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 

Adres 

Rien en Aafke Bregman 

Van Speyklaan 310 

3843 GX Harderwijk 

0341-491442 

rien.aafke@solconmail.nl  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij ons thuis zitten we na de zomervakantie in nieuwe schoolsitu-

atie. Casper heeft zijn diploma gehaald en is gestart met een 

(Engelstalige) studie chemische technologie aan de Universiteit 

Twente. Voor het eerst op kamers, in Enschede. We zijn blij voor 

hem en trots dat hij deze stap maakt. Eva zit nu in 4 vwo en mag 

zich al langzaamaan oriënteren op het leven na middelbaar on-

derwijs. En Kaj heeft de basisschooltijd nu achter zich en is op 

dezelfde school als Eva in de brugklas gestart. Mooi om zo met 

de kinderen mee te groeien naar nieuwe fases met meer vrijheid 

en verantwoordelijkheid.  

 

Hartelijke dank voor je betrokkenheid, gebed 
en financiële steun. Hierdoor bouw je mee 
aan Gods Koninkrijk. Van harte Gods zegen 
toegewenst. 
             Aafke, Casper, Eva, Kaj en  
            Rien Bregman 
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De werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk had samen met 

stichting Present een actie georganiseerd om azc-bewoners te 

bemoedigen met een taart. Heel wat heerlijke baksels werden in 

Harderwijk gemaakt en uitgedeeld op het azc. Farnaz kreeg een 

van deze taarten. In de taartdoos vond ze een kaartje met de 

afzender. Zou Kerk & Vluchteling Harderwijk haar verder kunnen 

helpen? Farnaz googelde en vond contactgegevens. Ze mailde of 

er iemand uit de kerk was waarmee ze contact kon krijgen. De 

vraag kwam terecht bij de coördinator die Ans benaderde. Het 

eerste contact was natuurlijk wat aftasten, maar al snel verliep 

het steeds natuurlijker. Farnaz was zo blij en dankbaar dat ze in 

Harderwijk nu iemand had gevonden. Ans en Farnaz lezen sa-

men uit een eenvoudige Bijbel waardoor Farnaz gelijk wat Ne-

derlands leert. Samen 

koken ze heerlijke 

maaltijden en Ans 

heeft Farnaz leren 

naaien. Voor Ans is 

Farnaz niet een vluch-

telingmaatje, maar is 

het een vriendin ge-

worden. Ik was ge-

raakt toen ik dit ver-

haal van hen hoorde en ben God dankbaar hoe Hij op zo’n bij-

zondere manier mensen aan elkaar verbindt. Met het filmpje 

hopen we binnenkort meer vluchtelingmaatjes (of beter gezegd: 

potentiële vrienden) te zoeken. Dat is ook hard nodig. In afgelo-

pen anderhalf jaar zijn veel contacten met vluchtelingen door de 

corona-situatie verwaterd. Het is wel zoeken om de relaties 

weer op te pakken en contact te krijgen met vluchtelingen die in 

corona-tijd nieuw in het azc zijn gekomen. Bij Gave zijn we o.a. 

bezig met een promotiecampagne om lokaal vrijwilligers te wer-

ven voor contact met vluchtelingen. Ik hoop en bid dat hierdoor 

komende tijd meer mensen hun tijd in contact met vluchtelingen 

willen investeren. En het leuke is dat dit op zo veel manieren 

kan. De een houdt 

van koken, de an-

der van bijbelstudie 

en een derde geniet 

van een fietstocht. 

Je hoeft geen multi-

culturele deskundi-

ge te zijn om samen 

met een vluchteling 

op te trekken. 

 

 

Nieuwe fase 

   Gebedspunten 

• Wil je danken voor mogelijkheden 
die Gave krijgt om rond Afghanen-
actualiteit hun verhaal in de media 
te delen. 

 
• Wil je danken voor het contact dat 

Ans en Farnaz met elkaar hebben?   
 
• Wil je bidden dat Nederlanders na 

coronatijd vluchtelingen zullen op-
zoeken en mooie contacten aan-
gaan waarin Gods liefde wordt ge-
deeld? 


