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Kerken incompleet zonder vluchteling

JE HOEFT HET NIET EENS 
TE ZIJN OM ÉÉN TE ZIJN



Vorige week was ik in Sarajevo 
op een conferentie voor 
christelijke vluchtelingenwerkers. 
De stad waar de bloedige Eerste 
Wereldoorlog is begonnen. 
Ook de stad waar nog geen 
vijfentwintig jaar geleden 
sluipschutters de straten tot 
een levensgevaarlijke jungle 
maakten. Een plek waar iemand 
was neergeschoten, werd 
gemarkeerd door tegels met 
rode verfspatten er op, als een 
bloedig monument.

Nog steeds lijkt het geweld er 
weer op te kunnen laaien. Er 
zijn berichten dat de onderlinge 
haat in de jongere generaties 
eerder toe- dan afneemt. 
De beladen omgeving en 
geschiedenis deprimeren me. 
De oude generatie startte de 
Eerste Wereldoorlog. De huidige 
volwassenen hebben bloed 
aan hun handen of zijn op een 
dramatische manier slachtoffer 
geweest van het conflict. De 
nieuwe generatie lijkt haat te 
koesteren. Zouden we 
ooit iets leren? 

Kerkgangers van de kleine lokale 
kerk hebben veel gedaan in de 
organisatie van de conferentie. 
Ze zijn de laatste avond 
uitgenodigd. Onder hen zijn 

diverse vluchtelingen. Die avond 
breekt de lokale predikant het 
brood met ons.

We worden gevraagd kleine 
groepjes te vormen. Ik vier 
het avondmaal met een stoere 
Hongaar. Tegen de opvatting 
van zijn kerk en zijn volk in 
bezoekt hij vluchtelingen, geeft 
eten en kleding en deelt ook 
het evangelie met hen. Ook is 
er een Amerikaanse zendelinge 
die onder vluchtelingen in 
Europa werkt. Ze bidt met ons. 
Er is een Iraanse jongeman, 
een lokale vluchteling. Hij is 
opvallend zorgzaam. Hij vertaalt 
wat er wordt gezegd voor een 
Koerdische jongen, ook een 
vluchteling. ‘Het is zijn eerste 
keer’, zegt hij tegen ons. ‘Hij was 
moslim’. Met tranen in de ogen 
vieren we het avondmaal. 

Ik besef: Als we Christus' liefde 
delen gebeuren er wonderen. Die 
liefde is groter dan het geweld 
van wereldoorlogen. Groter dan 
de pijn van de bloedige conflicten 
van deze grond. Groter dan het 
Syrisch conflict. De vergeving in 
Christus’ bloed reikt over grenzen.

Jan Pieter Mostert,
directeur   

Gave Songbook
Samen met vluchtelingen zingen in hun 
talen: het Gave Songbook maakt dit 
mogelijk. De digitale bundel biedt veertig 
liederen in Nederlands, Engels en andere 
talen die vluchtelingen spreken. De 
Arabische, Tigrinya en Farsi varianten zijn 
ook fonetisch. Via Opwekking is er ook een 
versie voor het projectieprogramma OPS 
Pro beschikbaar. Het Gave Songbook kunt 
u voor 17,50 euro downloaden op de site 
van Gave. 

Arabisch 
Gezinsweekend
Voor gezinnen met een Arabische 
achtergrond organiseert Gave van 31 mei 
tot en met 2 juni een gezinsweekend. De 
overgang naar een westerse cultuur is 
voor veel vluchtelingen een grote stap, 
die grote spanning zet op huwelijk en 
gezin. In het weekend krijgen echtparen 
bijbelse handvatten aangereikt voor een 
stabiel gezins- en huwelijksleven. U kunt 
echtparen uitnodigen met onze Arabisch-
Nederlandse flyer.
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Juicht! Met alle landen en 
volken, elke stam en taal:

De  redding  komt  van  
onze God  en  van  het  Lam

n.a.v. Openbaring 7:9-10



haar bezoekwerk voort te zetten. 
Elke woensdag is ze in het azc te 
vinden, zonder brood van de bakker, 
maar als mensen dat willen, deelt ze 
het levende brood van Jezus. “Mah-
di kan niet meer met mij mee. Hij is 
een van de sterkste christenen die 
ik ken, en een groot voorbeeld voor 
mij en vele anderen. Ik heb daarover 
uitgebreid verteld in zijn rechtszaak, 
maar de Immigratie- en Naturalisa-
tiedienst (IND) heeft het helaas aan 
de kant geschoven. Ik vind zeker niet 
dat iedere vluchteling maar moet 
blijven, maar wel dat je onrecht 
moet bestrijden. Ik geloof dat God 
dat ook van ons vraagt.”

Tijd
Wat Sandra betreft, zouden er veel 
meer vluchtelingen mogen zijn in de 
kerk. “Alleen al omdat ik het mensen 
gun om ook met vluchtelingen op te 
trekken. Maar vooral omdat ik hoop 
op inclusieve kerken. Ik geloof dat 

God vluchtelingen ook gebruikt om 
onze kerken wakker te schudden en 
te vernieuwen. Onze maatschappij is 
multicultureel. Onze kerken zijn niet 
compleet zonder mensen met een 
andere culturele achtergrond. Als 
je met vluchtelingen optrekt, wordt 
heel snel duidelijk dat zij ook een 
zegen zijn. Ik ontdek bij hen din-
gen, die we in het westen kwijt zijn 
geraakt. Zoals tijd. Onze agenda’s 
zijn zo gevuld, we hebben geen tijd 
meer die tijdloos is. Tijd waar-
in je alleen maar hoeft 
te zijn, waarin 
God zich laat 
vinden. 

Kijk naar de naam van God: Ik ben. 
Als we die naam willen reflecteren, 
dan hoeven we alleen maar te zijn. 
De gastvrijheid, het ‘zijn’, de tijd 
om te luisteren, die rijkdom hebben 
andere culturen vaak nog wel.”

Sandra laat me een mooi groen visi-
tekaartje zien, met de afbeelding van 
een kiezelpad. Christelijk Bezoekwerk 
Amsterdam, staat erop. En de tekst: 
Vluchten is een lange weg. Welke 
stap brengt je verder in wat voor jou 
belangrijk is? Samen stilstaan, zoeken 
of concreet op weg. Tijd voor elkaar, 
van hart tot hart. “De donkere en 
lichte stenen staan symbool voor de 
hobbels die vluchtelingen tegenko-
men op hun weg. Maar het pad leidt 
naar het licht. Ik heb dat kaartje ge-
maakt om duidelijkheid te scheppen 
over wat ik doe naar de organisaties 
met wie ik in contact kom. En het 
werkt heel goed!”

Jezus’ liefde delen
“In 2015 zag ik op het nieuws hoe 
vluchtelingen Europa in wandelden. 
Dat raakte mij enorm. Het Leger 
des Heils opende een noodopvang 
in Amsterdam. Het was een grote 
chaos, mijn verpleegkundige ach-

tergrond kwam goed van pas. Toen 
de noodopvang sloot, ben ik aan de 
slag gegaan in het inloophuis van de 
kerken in Vijfhuizen. Maar zij kozen 
ervoor om alleen diaconaal aanwe-
zig te zijn. Ik wil mensen niet alleen 
steunen met mijn aanwezigheid, 
maar ik vind het ook fijn om de ope-
ningen te gebruiken die God geeft 
om iets van het evangelie te delen. 
Soms komt iemand na drie weken 
theedrinken ineens met vragen. Dan 
wil ik kunnen vertellen hoe groot 
Jezus’ liefde voor mensen is. Dat is 
het allerbelangrijkste wat je mensen 
kunt geven.” 

Kopjes thee
Toen na de sluiting van de noodop-
vang en het inloophuis het doek leek 
te vallen voor haar vluchtelingen-
werk, gingen ineens de deuren van 
een ander azc open. “Jeanet Pierik 
uit Mussel belde met de vraag of ik 
de Iraanse Mahdi wilde bezoeken, 

die naar het nieuwe Amsterdamse 
azc was verhuisd. In diezelfde week 
bood een vriendin mij haar auto 
aan. En een week later vertelde mijn 
dochter me dat de supermarkt waar 
ze werkte graag het overgebleven 
brood wilde doneren. God gaf 
mij een middel, het brood, Hij gaf 
vervoer en Mahdi. Hij was de ingang 
naar het azc, want zonder afspraak 
kom je niet binnen. Anderhalf jaar 
lang hebben we samen brood rond-
gebracht. Dat zijn heel veel kopjes 
thee, veel bijbels om uit te delen 
en veel momenten van gebed. We 
hebben mensen geholpen om te 
verhuizen, mensen bezocht die ziek 
zijn, en Mahdi heeft geholpen met 
vertalen bij tal van gesprekken.”

Onzichtbare draken
Mahdi heeft twee keer negatief 
gekregen en woont niet meer in het 
azc. Maar Sandra heeft inmiddels 
genoeg contacten in het azc om 

Tekst: Jacomine Oosterhoff
Foto: Kees Vleeming

Tips voor 
contact
Meer weten hoe u in contact 
komt met vluchtelingen? 
Lees onze tips in de digitale 
bibliotheek.

KERKEN 
INCOMPLEET 
ZONDER 
VLUCHTELING
Anderhalf jaar lang deelde Sandra Dekker brood uit in het azc Amsterdam, samen met haar 
Iraanse ‘broer’ Mahdi. Maar niet alleen het brood, ook Gods woord vond zijn weg naar de 
bewoners van het azc. En al deelt ze geen brood meer, bezoekwerk doet Sandra nog steeds. 
“Bij mij leeft sterk het verlangen om er te zijn voor anderen. Ik ben het niet zelf, het is God 
die mij die ontferming geeft.”

gave.nl/incontactwg
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Tweeluik 
Sandra 

en Mahdi



genoeg stuurde God iemand naar 
Mahdi. “Ik had een praktijk voor 
massage en fytotherapie. In Iran is 
het de gewoonte dat de therapeut 
een islamitisch gebed uitspreekt voor 
hij de behandeling start. Ik vroeg 
aan een van mijn patiënten of ik dat 
moest doen, maar hij zei dat dat niet 
nodig was. Dat was voor mij een 
teken dat ik met hem kon praten over 
wat mij bezig hield. Ik merkte dat ik 
dorst had naar het Evangelie. Naar 
Jezus. Mijn ogen en mijn hart waren 
gesloten geweest, maar nu mocht ik 
alles vragen. Door deze man opende 
God mijn ogen. Kijk, ik krijg nu nog 
kippenvel als ik erover praat!”

Gered
Via zijn patiënt kwam Mahdi terecht 
in een kleine ondergrondse kerk. 
“Het was geheim en gevaarlijk. Alles 
moest zachtjes, het bidden, het 
praten. Op een zondag was ik iets 
te laat. Ik zag mensen in de straat 
met portofoons. Even later liep de 
voorganger naar buiten, een zak 
over zijn hoofd. Hij was gearresteerd, 
we waren verraden. Ik ben snel 
weggelopen en naar mijn vader 
gegaan. God heeft mij gered.” 

Mahdi’s verhaal is er een van 
voortdurend ingrijpen van God. 
Mahdi kan niet ophouden om 
erover te vertellen. “Ik wilde naar 
Engeland, maar op Schiphol hoorde 
ik God heel duidelijk zeggen: 
‘Stop, ga naar de politie en vertel 
alles eerlijk.’ Dat heb ik gedaan. 
In Ter Apel ontmoette ik Jeanet 
en Gerda. Zij namen me mee naar 
een bijbelstudiegroep, waar ik 
veel geleerd heb. Ik werd al snel 
overgeplaatst naar Amsterdam. 
Jeanet had beloofd daar iemand 
naar mij toe te sturen. Op een dag 
kwam ik in het azc, ik liep naar mijn 
kamer en daar stond een vrouw 
met een vluchteling. De vluchteling 
probeerde mijn deur open te doen, 
hij dacht dat het zijn kamer was. Ze 
hadden zich vergist in de verdieping. 
Ik stelde me voor en de vrouw 
was heel verbaasd. Zij had net die 
ochtend mijn naam doorgekregen 
van Jeanet. Zo leerde ik Sandra 
kennen.”

Brood
“Samen met Sandra heb ik het 
evangelie mogen verkondigen in 
het azc van Amsterdam. We kregen 

brood van een bakker en deelden 
dat uit waar we maar mensen zagen 
die het nodig hadden. Net als Jezus 
wandelden we rond en stopten we 
bij mensen die een vraag hadden, 
die iets zochten of verlangden. Nu 
pas begrijp ik waarom ik vroeger 
verplicht de Koran moest lezen. 
Want ik heb veel moslims mogen 
vertellen wat precies de verschillen 
zijn tussen de Koran en de Bijbel.”

Status
“De kans dat ik, na twee keer 
negatief, status krijg is klein. Dat 
de IND mij niet gelooft, vind ik het 
allerergst. Ik heb altijd de waarheid 
verteld. En dat zal ik ook blijven 
doen. Natuurlijk mis ik mijn land en 
mijn familie. Maar Sandra en Jeanet 
zijn als zussen voor me. Ik ben 
dankbaar voor mama Gerda die in 
Mussel de bijbelstudies deed. Alles 
wat ik nodig heb om gelukkig te zijn, 
is God. Natuurlijk wil ik graag status 
om in Nederland een bestaan op 
te bouwen. Maar ik weet ook dat ik 
status heb in de hemel. Dat is het 
belangrijkste.”

“Ik heb al status, in de hemel.” zegt Mahdi (44) 
vol overtuiging. Maar dat neemt niet weg dat hij 

heel graag status hier op aarde zou krijgen, in 
Nederland. “Hier woont mijn nieuwe familie, hier 
heb ik vrienden en kan ik een bestaan opbouwen. 
Maar het Evangelie verkondigen kan ik overal. Als 

God mij roept, dan ga ik.” 

“Van mijn vader moest ik verplicht 
de Koran lezen, maar het boek riep 
alleen maar vragen op. En vragen 
stellen, dat is verboden in de islam. 
Op mijn achttiende heb ik mijn vader 
verteld dat ik geen moslim wilde zijn. 
Hij stuurde mij direct het huis uit.” 
Mahdi ging in dienst en zocht na een 
paar jaar zijn vader weer op. Hij was 
welkom. “We hebben veel gepraat. 
Op een dag heeft mijn vader het 
gezin bij elkaar geroepen. Hij zei: 
‘Luister kinderen, ik ben fout geweest. 
Ik geloof in God. Hij is de Schepper. 
Hij moet wel bestaan. Maar ik vind 
ook dat jullie zelf moeten kiezen wat 
je gelooft. Ik laat jullie vrij en ik wil dat 
jullie elkaar vrij laten.’ Ik kende God 
nog niet, maar zag wel hoe bijzonder 
het was wat mijn vader deed in een 
land als Iran.” 

Kippenvel
Mahdi’s vragen bleven echter 
bestaan. “De IND zegt dat ik me 
niet goed georiënteerd heb op het 
geloof in Iran. Ze vinden dat je eerst 
grondig onderzoek moet doen voor 
je van religie verandert. Maar dat 
kan helemaal niet in mijn land. Ik 
kende geen christenen.” Wonderlijk 

“ GOD HEEFT 
 MIJ GERED”
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Tekst: Jacomine Oosterhoff
Foto: Kees Vleeming

Tweeluik 
Sandra 

en Mahdi
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Iedere drie weken zijn kinderen uit het asielzoekerscentrum (azc) welkom bij de 
kinderclub in Leersum. Marian Marchal is al meerdere jaren actief als vrijwilli-
ger bij de club. Samen met anderen zorgt ze voor een afwisselend pro-
gramma met bijbelverhaal, spel, knutselen en muziek, “We vinden het 
belangrijk om persoonlijke aandacht aan de kinderen te geven. Je ziet 
dat kinderen echt van de club genieten. Het is ook altijd heel leuk als 
je op de terugweg in de auto de kinderen nog een liedje hoort zingen. 
Ook al kennen ze niet altijd de volledige tekst, ze onthouden het wel.”

De kinderclub is op zaterdagmiddag, 
meestal zijn er rond de vijftien 
kinderen. De voorbereidingen 
kostten tot nu toe veel tijd: “Een 
van de vrijwilligers maakte een 
verhaalrooster. We maakten zelf het 
verhaal en zochten naar illustraties. 
Maar alles bij elkaar was het veel 
improvisatie.” 

Afgelopen maanden deed de club 
in Leersum mee met de pilot van de 
nieuwe methode ‘Wereldnieuws’. 
Marian is enthousiast over het 

kinderwerkmateriaal. “De thema’s 
sluiten mooi op elkaar aan. 
Ook scheelt het veel tijd in de 
voorbereiding. Maar ik ben het 
meest enthousiast over de creatieve 
manieren om het verhaal te laten 
zien. Dit is denk ik vooral handig 
voor vluchtelingenkinderen omdat zij 
de taal niet goed begrijpen of hun 
aandacht er niet goed bij kunnen 
houden. Op deze manier krijgen ze 
het verhaal op veel verschillende 
manieren mee, niet alleen door het 
te horen, maar ook door het te zien, 

te voelen en door meedoen. Pas 
hadden wij het over Johannes de 
Doper. In het werkpakket stond het 
idee om heel groot Jezus op een 
vel papier te tekenen en daarin de 
kinderen verkeerde dingen te laten 
schrijven om ze vervolgens weg te 
verven met rode verf. Alle kinderen 
vonden het leuk om hieraan mee 
te doen, terwijl je ze tegelijkertijd 
aan het denken zet over verkeerde 
dingen en hoe die moeten worden 
weggehaald: door het bloed van 
Jezus.”

NIEUWE 
KINDERWERKMETHODE 
WERELDNIEUWS

Over-leven als gezin 
tussen twee culturen

Alles verandert als je gevlucht bent. Zelfs 
je huwelijk en je gezin veranderen door 
de nieuwe cultuur. Hoe vind je met elkaar 
een weg in Nederland? Voor Arabisch-
sprekende echtparen heeft Gave samen met 
Ark Mission het boekje ‘Gaat het lukken?’ 
ontwikkeld. Een uniek boekje met Nederlands 
en Arabische tekst dat aanzet tot gesprek. 
Geschikt om samen met vluchtelingen te lezen. 
De tekst en opdrachten helpen om vanuit 
bijbelse principes een gezonde gezins- en 
huwelijkscultuur te vormen.

Brochure 
‘Kom jij ook?’

Voor iedereen die 
betrokken is bij een 
kinderclub voor 
vluchtelingen biedt 
Gave nu een boeiende 
brochure vol informatie 
en relevante tips.

gave.nl/komjijookwg

Kinderkampen

Veel vluchtelingenkinderen 
vervelen zich in de 
zomervakantie. Een week op 
kamp is voor hen dan een 
prachtige beleving. Gave 
biedt daarom samen met 
diverse christelijke aanbieders 
kinderkampen (7-13 jaar) aan. 
Helpt u mee door kinderen 
hiervoor uit te nodigen?

gave.nl/kinderkampwg

Trainingsdag kinderwerk

Hebt u contact met vluchtelingen of migrantenkinderen? 
Dan is de trainingsdag Kinderwerk iets voor u. Samen 
met stichting Evangelie & Moslims organiseert Gave op 
zaterdag 18 mei in Utrecht deze dag. Met inspirerende 
workshops en de presentatie van de nieuwe 
kindermethode "Wereldnieuws".

gave.nl/trainingsdagwg

gave.nl/gaathetlukkenwg

Foto: Mees Fotografie
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Al een tijd lang vroeg Nico 
Wijma zich af wat hij voor 

zijn dorp, het prachtige Bur-
gum in Friesland, kon bete-
kenen. “Ik had op mijn hart 
om iets te doen, maar wist 

niet wat. Daarom heb ik een 
wandeling georganiseerd 

met een aantal mannen die 
ik al langere tijd ken. We 

zijn op een uitkijktoren gaan 
staan, we lazen uit de Bijbel 

en hebben ons hardop af-
gevraagd wat God van ons 
zou willen. Dat heeft geleid 
tot de Krachtcentrale, een 

werkgroepje van mannen.” 
In Burgum waren Geert 

en Tietsje actief, namens 
stichting Gave. Samen met 

Geert en de mannen van de 
Krachtcentrale gingen we 

aan de slag om activiteiten 
te organiseren. 

Wat organiseert jullie werkgroep?
“We organiseren ieder jaar de 
Paasdienst en Kerstdienst. Vorig 
jaar hebben we voor het eerst twee 
kerkdiensten in het Farsi gehouden. 
Na afloop van deze diensten eten 
we met elkaar van de lekkere 
gerechten die zijn klaargemaakt 
door de mensen uit het azc en we 
sluiten af met een bingo. Door 
dit succes hebben we van de 
mensen die Arabisch spreken een 
verzoek gekregen om ook voor hen 
een kerkdienst te gaan houden. 
Daarnaast komen de werkgroep 
en andere vrijwilligers uit de 
verschillende kerken wekelijks in het 
azc om de gezinnen te bezoeken. 
We worden altijd even gastvrij 
ontvangen. Wat me altijd weer raakt 
is het familiegevoel.”

De leden van de werkgroep komen 
uit veel verschillende kerken. Hoe 
zorg je ervoor dat het werk in de 
kerken blijft leven?
“We hebben natuurlijk al een stabiele 
basis gelegd, maar we blijven alle 
kerken in en rond Burgum benaderen 
en bij ons werk betrekken. Van iedere 
kerk die op wat voor manier dan 

ook bijdraagt, zit ook iemand in de 
werkgroep. We verschillen wel eens 
van mening, maar je hoeft het niet 
eens te zijn om één te zijn.” 

Waar loop je tegenaan?
“Ik merk wel eens dat ik op een 
eilandje kom te staan. ‘Dit is 
helemaal jouw ding’, zeggen de 
mensen dan. Dat klinkt leuk, maar 
ze bedoelen: ‘Ze blijven hier toch 
niet wonen, dus het heeft geen zin.’ 
Wat voor mij telt, is dat wij onze 
broers en zussen ondersteunen 
in een moeilijke periode in hun 
leven en Jezus’ liefde aan hen 
verkondigen. Het ondersteunen 
van zendingsprojecten overal in de 
wereld is heel goed, maar als deze 
vluchtelingen terug moeten naar hun 
land, nemen ze het Evangelie mee. 
Zij zijn in feite ook zendelingen!”

Welke plek hebben de vluchtelingen 
in de verschillende kerken?
“Ze hebben een centrale plek vooral 
omdat ze onderzoekend zijn naar 
wie Jezus is en willen leren uit de 
Bijbel. Het mooiste is als ze zelf 
opstaan om te gaan evangeliseren. 
Verder is het prachtig als er 

vluchtelingen gedoopt worden. 
Dat is een feest voor de gehele 
gemeenschap. Het is al gebeurd 
dat de stoppen eruit vliegen in 
het azc, omdat ze allemaal tegelijk 
staan te koken voor zo’n dienst. 
Gelukkig kunnen de medewerkers 
van het asielzoekerscentrum daar 
wel om lachen. Het is belangrijk dat 
kerkdiensten vertaald worden. Want 
mensen begrijpen het evangelie 
toch het beste als ze het in hun 
eigen taal horen.”

Hoe word je in je werk 
ondersteund door Gave?
De kinderkampen vind ik misschien 
wel het mooiste werk wat we via 
Gave hebben opgepakt. Vorige 
zomer gingen er tien kinderen uit 

het azc naar vakantiekampen van 
YOY, Oase en Kaleb. Er was veel 
contact met het kantoor van Gave 
en we kregen praktische tips. De 
meerwaarde van Gave is voor mij 
ook het netwerk. We moeten hier 
vaak afscheid nemen, omdat mensen 
verhuizen naar andere locaties of 
toch status krijgen. Via Gave kunnen 
we mensen vragen om hen op hun 
nieuwe woonplek te bezoeken en te 
betrekken bij een kerk. Dat er overal 
christenen klaar staan om mensen 
welkom te heten, dat is prachtig!”

Wat is je verlangen voor 
vluchtelingen?
Mijn diepste wens voor hen is dat 
ze deel gaan uitmaken van het 
Koninkrijk van God. Niet van het 

koninkrijk der Nederlanden, want het 
gaat niet om het leven hier, maar om 
de toekomst. Dat er een vrederijk 
komt, waar geen verdriet is en geen 
oorlog. Ik verlang voor ieder mens 
op aarde het burgerschap van dit 
Koninkrijk.

KERKEN 
WERKEN SAMEN 
IN BURGUM

 “Je hoeft het 
niet eens te zijn 
om één te zijn”

Vluchteling 
verhuisd?

Gave kan helpen bij een 
nieuw contact als een 
vluchteling verhuist.

gave.nl/verhuisdwg

Tekst: Jacomine Oosterhoff
Foto's: Geert Wiersma



Een week lang leuke dingen doen, samen 
sporten en leren over het christelijk geloof. 
Vluchtelingenjongeren en Nederlandse 
jongeren hebben bij de Gave-kampen de week 
van hun leven.

Doe mee als deelnemer (13-26 jaar) of leiding.

Meld je aan via gave.nl/kampenwg

Binnenkort meer info op gave.nl/gebedsdagwg

VLUCHTELINGENGEBEDSDAG
ZONDAG 23 JUNI
Doet u mee?

"De gelijkwaardigheid, 
dat was mijn grootste 

ontdekking" 

Matthijs deelnemer van 
een Gave-kamp

KAMPEN
VOOR 
JONGEREN


