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“Indien Gij zelf niet 
medegaat, doe ons 

vanhier niet 
optrekken.” 

Exodus 33:15b 
 

Trouwtekst Floris en Nadia  
10 augustus 2009 

Gebedsbrief 
Floris, Nadia, Myrna en Thymen van den Top 

Wie zijn we en wat drijft ons? 
 
Wij zijn Floris en Nadia. Inmiddels 12 ½ 
jaar getrouwd. Met onze twee kinderen, 
Myrna (10jr.) en Thymen (8jr.), wonen we 
in Duiven. Daar zijn we lid van de 
gemeente KerkvoorNu.  
Al op jonge leeftijd was God in mij aan het 
werk. Nadat ik zo rond mijn 18e jaar de 
Heere Jezus leerde kennen als mijn 
Redder ontstond al gauw het verlangen 
om het evangelie door te geven. Het 
zendingsveld trok. Tijdens mijn opleiding 
in Dronten ben ik in Zuid Afrika, Uganda 
en Ethiopië geweest.  Direct daarna heb ik 
het zendingsjaar op de Bijbelschool de 
Wittenberg in Zeist gevolgd. 
Nadia: ‘Samen met mijn familie heb ik 
ongeveer 11 jaar in Afrika gewoond, waar 
mijn vader voor een zendingsorganisatie 
werkte. Zo leerde ik het zendingsveld al 
vroeg van dichtbij kennen.’ 
Toen Nadia en ik elkaar leerden kennen 
was Afrika, buitenland en zending wat we 
als eerste bij elkaar herkenden. Samen 
hebben we de Dicipelship Training School 
(DTS) in Duitsland gedaan. Door 
omstandigheden konden we nog niet de 
stap naar het zendingsveld zetten en zijn 
we er ook een aantal jaren niet meer mee 
bezig geweest. Maar het verlangen bleef. 
 

Stichting Gave 
 
In 2019 raakte ik in een burn-out wat 
mij heeft stilgezet. Na het herstel 
hiervan ben ik opnieuw gaan nadenken 
wat God van mij vraagt. We zijn in 
gesprek gegaan met onze gemeente en 
verschillende zendingsorganisaties om 
te zien waar God een deur zou openen. 
Een goede vriend wees mij op Stichting 
Gave. In oktober 2021 ben ik bij Gave 
aan de slag gegaan als Missionair 
Veldwerker. 
 
De nood van de vluchtelingen raakt mij 
diep. Neem nou bijvoorbeeld Phi, hij 
woont samen met zijn vrouw en 
kinderen al meer dan 10 jaar op het 
AZC. Ze komen uit Vietnam. Nog altijd 
weten ze niet of ze mogen blijven of 
niet. Die onzekerheid en 
uitzichtloosheid raakt mij. Luisteren 
naar hun verhaal. Persoonlijke en 
oprechte interesse tonen in wie ze zijn 
betekend veel voor ze. Maar hoe 
moeilijk en bizar de omstandigheden 
van de vluchtelingen vaak ook zijn, de 
grootste nood is en blijft dat ze de 
Heere Jezus leren kennen. Alleen Hij kan 
hun de vrede geven waar ze zo hard 
naar op zoek zijn. 
 

Stichting Gave 
 
Elk jaar komen duizenden 
vluchtelingen naar Nederland. 
Gave verlangt ernaar dat de 
vluchteling die naar ons land komt, 
wordt gezien en geliefd.  
 
Floris: ‘Hoe moeilijk en bizar de 
omstandigheden van de 
vluchtelingen ook zijn, de grootste 
nood is en blijft dat ze de Heere 
Jezus leren kennen.’ 
 

Beste familie, vrienden, en belangstellenden, voor u ligt onze eerste gebedsbrief. Graag 
vertellen we jullie over ons verlangen om de zending in te gaan, hoe wij deze  roeping 
ervaren en de stappen die genomen zijn. We vertellen jullie over het werk bij Stichting 
Gave onder vluchtelingen en geven je de mogelijkheid om hierin betrokken te zijn.  
 

 
‘Toen Hij de menigte zag, was Hij 

innerlijk met ontferming bewogen 
over hen, omdat zij vermoeid en 

verstrooid waren, zoals schapen die 
geen herder hebben. Toen zei Hij 

tegen Zijn discipelen: De oogst is wel 
groot, maar er zijn weinig arbeiders. 

Bid daarom tot de Heere van de oogst 
dat Hij arbeiders in Zijn oogst 
uitzendt.’ Matheus 9:36-38 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dankpunten 
 
 De mogelijkheid om bij Stichting Gave te werken 
 De Bijbelstudie met Iraanse vluchtelingen 
 Voor alle vrijwilligers die betrokken zijn bij het werk 

 
Gebedspunten 
 
 Dat vluchtelingen gezien en geliefd worden 
 Voor de activiteiten in House of Joy in Zutphen 
 Voor openheid onder vluchtelingen om het evangelie te delen 
 Het opbouwen van de achterban 

 

Achterban 
 
Bij Gave ontvang je een salaris op basis 
van persoonlijke fondsenwerving. Dat 
is best wel een uitdaging. Het heeft 
daardoor ook wel even geduurd 
voordat ik de keus kon maken om deze 
stap te zetten en voor Gave te gaan 
werken. Maar we mogen weten dat 
God in alles voorziet. En ik vind het 
juist ook wel weer heel mooi om over 
mijn werk te vertellen en de nood van 
de vluchtelingen zo onder de aandacht 
te brengen. Het is het zo waard! Om 
een achterban op te bouwen ga ik bij 
mensen langs om aan de hand van een 
presentatie  over mijn roeping en werk 
te vertellen en te vragen of ze partner 
willen worden. Misschien als je dit 
leest ben ik al bij jullie geweest, anders 
mag je mij hier altijd voor uitnodigen. 
Graag kom ik langs om meer over het 
werk onder vluchtelingen te laten zien 
en te vertellen. Ook vertel ik graag wat 
het partnerschap inhoud en hoe je 
kunt bijdragen aan dit mooie en 
noodzakelijke werk! 

Betrokken zijn 
 
Wil je graag op de hoogte blijven van 
het werk onder vluchtelingen of 
Floris uitnodigen om zo meer te 
horen over zijn werk en hoe je hierbij 
betrokken kunt zijn. Stuur dan een e-
mail naar onderstaand e-mailadres. 
 
Contactgegevens 
 
Floris: 06-38920009 
Nadia 06-38538484 
 
tfcflorisennadia@outlook.com  
https://www.gave.nl/florisvandentop 
 
Stichting Gave 
www.gave.nl  

House of Joy 

Vorig jaar september zijn duizenden 
Afghaanse vluchtelingen naar Nederland 
gekomen. In Nijmegen hadden we een 
House of Joy voor hen opgezet. Een 
House of Joy is een inloophuis of 
huiskamer waar vluchtelingen terecht 
kunnen voor ontspanning, afleiding en 
ontmoeting. Veel vluchtelingen hebben 
werkelijk alles achter moeten laten en 
hun toekomst is onzeker. In het House of 
Joy kunnen ze even alles vergeten, tot 
rust komen en nieuwe hoop vinden.  

Nu Heumensoord in Nijmegen is 
gesloten (het ging om een tijdelijke 
opvang) ben ik in Zutphen aan de slag 
gegaan. In Zutphen is in samenwerking 
met stichting Compassie een House of 
Joy opgezet waar de hele week door 
activiteiten zijn. Zo is er op maandag 
Bijbelstudie met Iraanse vluchtelingen. Ik 
vind het mooi om mensen uit totaal 
andere culturen met de Bijbel bezig te 
zijn. We kunnen zoveel van elkaar leren. 
 

Een persoonlijk bedankje van een 
deelnemer uit Heumensoord: 
 
“Ik heb uiteindelijk internet gevonden 
en een beetje tijd om persoonlijk te 
schrijven om jullie van harte te 
bedanken voor de geweldige 
initiatieven voor een groep Afghaanse 
mensen die alles hebben 
achtergelaten om veiligheid te zoeken 
in uw prachtige land. House of Joy 
speelde een sleutelrol in het 
bemoedigen van een depressieve 
groep Afghanen door het aanbieden 
van cultureel bewustzijn, persoonlijke 
vaardigheden en vooral de taal. Heel 
erg bedankt voor al jullie hulp!”  
 

Gebedsbrief 
 
We zullen regelmatig een gebedsbrief 
opsturen om jullie op de hoogte te 
houden en om nieuwe dank- en 
gebedspunten door te geven.  

Bijbelstudie bij House of Joy in Zutphen 

‘Hoe zullen zij in Hem geloven 
van Wie zij niet gehoord 
hebben? En hoe zullen zij horen 
zonder iemand die predikt?’ 
  
‘Heer, laat mij die iemand zijn.’ 
Het is mijn verlangen en 
dagelijks gebed om die persoon 
te mogen zijn. 
    


