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terugblik & vooruitzien!
2020, het is het jaar waarin ons leven zo drastisch veranderde dat 
niemand eraan kon ontkomen. We herinneren ons allemaal het 
ongeloof en de verbijstering toen ons land, en langzamerhand 
ook de hele wereld, op slot ging. Het kon niet waar zijn, dacht je 
misschien, maar het was toch echt zo.

De gevolgen ondervonden we allemaal: u, jij en ik. en, daarnaast: wat dacht u van de vluchtelingen, in ons land, 
maar ook wereldwijd? Hoe pakt de coronacrisis voor hen uit? is het meestal niet zo dat de kwetsbaarste groepen 
in een crisis als deze veelal de hardste klappen incasseren? Wellicht hebt u de beelden gezien van het uitgebrande 
vluchtelingenkamp Moria, op lesbos. of las u in het nieuws over coronabrandhaarden in azc’s, waar asielzoekers 
massaal in quarantaine moesten. 
 
Net als veel andere collega’s die actief zijn onder vluchtelingen ondervonden we bij Gave dat op veel plekken in 
Nederland het contact met vluchtelingen kort na de corona-uitbraak ineens verflauwde, of zelfs helemaal wegviel. 
toegegeven, het blijkt lastig om door te zetten en te volharden in het onderhouden van vriendschappen en contacten 
met vluchtelingen, wanneer we ineens ‘overgeleverd’ zijn aan digitale middelen om het contact met elkaar nog wat 
levend te houden. Maar onmogelijk is het zeker niet! Juist dit jaar blijkt digitalisering en techniek een grote zegen en 
uitkomst te zijn. 
 Wat we in deze crisis óók ontdekten, was dat we als mensen zo snel geneigd zijn om alleen met onze eigen ‘sores’ 
bezig te zijn op het moment dat er een crisis van ongekende omvang als deze uitbreekt. een crisis die ons raakt 
tot in de kern van ons bestaan. en ja, we mogen onze persoonlijke zorgen hebben. We mogen ons gezin en familie 
prioriteit geven. Niks mis mee, sterker nog: God gaf ons onze gezins- en familieleden met de hoogste prioriteit, om 
hen te dienen en lief te hebben. Maar laten we – juist nu – kwetsbare groepen en vluchtelingen niet vergeten. Wat er 
ook veranderde in uw leven, het afgelopen jaar: de Bijbel(se) opdracht is nog hetzelfde als in 2019, en zal ook in 2021 
onveranderd blijven: Draagt elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. (Galaten 6:2, HsV) ook – of juist? – in 
tijden van corona! 
 
Vanaf 1 december jl. is mijn zwangerschapsverlof ingegaan. ik ben dankbaar dat ik mijn werk bij Gave deze keer 
volledig heb kunnen afronden. ik dank u hartelijk voor uw steun en betrokkenheid het afgelopen jaar. Gelukkig is ons 
werk niet zonder vrucht gebleven. kortgeleden ontving ik nog een mail van een verheugde advocaat, die melde dat 
zijn cliënt een verblijfsvergunning had ontvangen voor wie ik in april van dit jaar een rapportage heb geschreven ten 
behoeve van een rechtbankprocedure. Alle reden tot dankbaarheid: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste 
broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat aan Mij gedaan. (Mattheüs 25:40, sV). God alleen de eer!

Wij moeten vreemdelingen en vluchtelingen liefhebben. Het woord ‘liefhebben’ heeft in de Bijbel alles te maken 
met iemand het goede gunnen en dus ook daadwerkelijk goed voor iemand zijn. 
Waarom zouden we vluchtelingen, allochtonen liefhebben? De Heere geeft ons het antwoord in 
Deuteronomium 10. Nadat Hij in vers 17 zegt: “De Heere, uw God, is een God der goden en een 

Vluchtelingen zijn er altijd geweest en zullen er ook altijd blijven. Lees maar in je Bijbel!  
Dominee Pieters neemt ons de komende tijd mee in een aantal korte overdenkingen.

uit de bijbel

Heere der heren. Hij is die grote, die machtige, en die ontzagwekkende God, Die niet partijdig 
is en niet omkoopbaar”, lezen we “Die het recht van de wees en van de weduwe doet. Die de 
vreemdeling liefheeft, zodat Hij hem brood en kleding geeft.” 
“Daarom”, zo vervolgt vers 19, “zult u de vreemdeling liefhebben, want gij zijt vreemdelingen 
geweest in egypteland.” en ik denk dat de invulling ervan niet moeilijk te raden is: hen brood en 



Colofon

Alies zorgt ervoor dat afgewezen 

christenasielzoekers de juiste juridische 

ondersteuning ontvangen tijdens hun 

asielprocedure, zodat hun kansen op 

een rechtmatig verblijf in Nederland 

vergroot worden. Alies werkt op kantoor 

bij stichting Gave en is voor haar salaris 

afhankelijk van een eigen achterban, 

die haar financieel steunt. Via deze 

nieuwsbrief houden we u op de hoogte, 

zodat u met haar en haar gezin kunt 

meeleven en in gebed om hen heen 

kunt staan. Heeft u deze nieuwsbrief 

van iemand gekregen en wilt u hem in 

het vervolg ook ontvangen, of wilt u 

een wijziging doorgeven? Mail ons dan: 

info@aliesvoordevluchteling.nl
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vanuit het achterbancomité
2020 is bijna voorbij.  soms klinkt er emotie in door – konden we het jaar, 
ons leven, maar vasthouden. Naast het feit dat dit voor ons christenen 
anders zou moeten zijn – er zou een verlangen moeten zijn naar de voleind-
ing van de tijd, naar de wederkomst – is het direct ook wel een heel ernstig 
punt dat onze aandacht vraagt.  
Namelijk zijn wij bereid als het oordeel komt?  Daarom wil ik ook een an-
dere betekenis van het woord ‘voorbijgaan’ aan de orde stellen. Het is te 
vinden in exodus 12:13: en dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de 
huizen, waarin gij zijt; wanneer ik het bloed zie, zal ik ulieden voorbijgaan; 
en er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, wanneer ik egypte-
land slaan zal. Ja, er zal op die oordeelsdag geslagen worden, maar… er is 
veiligheid achter het bloed van het lam! Achter het bloed van Jezus Chris-
tus zijn we veilig en… Hij nodigt jou en u en mij! Net als Hij alle israëlieten 
uitnodigde om het Pascha te vieren en het bloed op de deurpost aan te 
brengen. Dan is voorbijgaan een zegen. Zoek deze voorbijgang en redding 
nog voor het jaar om is. 
 
Verder is het een zegen dat velen het werk van Alies hebben gesteund in 
2020 en hun betrokkenheid hebben getoond, dit was voor ons een grote 
bemoediging. 
Maar ja… 2020 is wel een bijzonder jaar geweest. Dat zal niemand ontken-
nen. Het coronavirus beheerste een groot deel van ons leven en dus ook 
van de agenda. Veel activiteiten konden niet doorgaan. Helaas moet ik dus 
melden dat de inkomsten hard zijn teruggelopen. Het kost ons moeite om 
de eindjes aan elkaar te knopen. Gelukkig kon het werk voor een groot 
deel wel doorgang vinden maar doen we vanaf deze plaats echt een 
oproep aan u om aan ons te denken in de komende decembermaand. 
 
We hebben de fruitactie in deze decembermaand gestart om hiermee het 
werk van Alies te steunen en de tekorten bij de inkomsten weer wat aan te 
kunnen vullen! We danken u allen heel hartelijk voor de vele bestellingen 
en het enthousiasme! Uw steun is onmisbaar! 
  
een belangrijke besparing die wij willen doorvoeren, is het digitaal ver-
zenden van de nieuwsbrief. Wat we daarvoor wel nodig hebben is uw 
mailadres. Afgelopen maanden mochten we er nieuwe bij krijgen, maar 
graag zouden we van alle betrokkenen een mailadres hebben waardoor we 
snel en zorgvuldig met elkaar kunnen communiceren. 
  
tot slot wens ik u namens het achterbancomité, gezegende kerstdagen en 
een heel goed 2021! 

kleding geven… 
later komt het ons nog een keer onder ogen (in Psalm 146:9): “De Heere 
bewaart de vreemdelingen. Hij houdt de wees en de weduwe staande, 
maar de weg der goddelozen keert Hij om.” 
  
ten slotte, als het gaat over vluchtelingen en vreemdelingen, over asiel-
zoekers en gastarbeiders: Jezus kan incognito onder ons aanwezig zijn, 
zoals Hij Zelf ons vertelt in Mattheüs 25:34.’’Dan zal de koning zeggen 
tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: kom, gezegenden Mijns Vaders/ 
Beërf dat koninkrijk, dat voor u bereid is van de grondlegging der wereld, 
want … ik was een vreemdeling, en u hebt Mij geherbergd.” 
Hebben we oog voor hen die van huis en haard verdreven werden? Hebben 
we een hart voor hen die onze broeders en zusters zijn in Adam? Wensen 
we hen naar lichaam én ziel het goede toe? Zetten we ons ervoor in dat zij 
gezegenden mogen zijn?

Gebedspunten 

Bidden voor: 
 - bescherming voor de zwangerschap 
van Alies 
- hulp en bijstand bij corona onder 
vluchtelingen 
- een goed en vlot verloop van de 
afwerking van aanvragen voor 
christenasielzoekers
 
Danken voor: 
- steun en enthousiasme van de ach-
terban bij acties 
- harten die geopend worden om het 
werk van Alies te steunen 
- de verblijfsvergunning die verleend 
is aan een christenasielzoeker


