
jaargang 5, no. 7, september 2020

ASIELAANVRAAG IND

Elke christen die een asielaanvraag indient, krijgt van de IND een
voorlopig besluit toegestuurd. Dit heet het 'voornemen'. In het voornemen
staat of het besluit hoogstwaarschijnlijk wordt toegewezen of afgewezen.
Omdat wij als juridisch team alleen afwijzingen beoordelen, zien wij bij al
onze cliënten een zogenaamd ‘voornemen tot afwijzing’.

  Een voorlopig besluit

Het is alweer even geleden sinds mijn laatste nieuwsbrief is verschenen. Wat is er veel

veranderd! Tot op dit moment hebben wij als juridisch team weinig ongemakken ervaren

wat betreft de coronacrisis. De Nederlandse rechtbanken waren gedurende maart tot mei

een week of acht gesloten, maar omdat de wachttijden de achterliggende jaren los

daarvan al behoorlijk zijn opgelopen, merkten we weinig van deze sluiting. Overigens zou

het goed kunnen dat de wachttijden de komende maanden verder oplopen. 

Veel processen lopen hoe dan ook vertraging op door de crisis. Zo worden op dit moment

veel interviews met bekeerlingen via een video- of onlineverbinding afgenomen, in plaats

van het gebruikelijke live-interview. Uiteraard heeft dit niet de voorkeur; de interviews

duren regelmatig een hele dag, van negen uur ’s ochtends tot halfzes ’s middags. U kunt



zich vast voorstellen hoeveel energie dit normaal gesproken al kost, laat staan wanneer dit

ook nog eens ‘op afstand’ moet gebeuren. Bovendien is het nooit gemakkelijk om een

levens-/bekeringsverhaal te delen; en al helemaal niet wanneer dit noodgedwongen voor

een camera moet. 

 

Bij Gave hebben we de afgelopen periode dus niet stil gezeten voor wat betreft het

schrijven van onderzoeksrapporten. We konden als team allemaal op afstand thuiswerken.

Eens per week hadden we een online-contactmoment via Teams. Toch blijft het gek om op

deze manier je werk ‘samen’ te doen. Het spontane onderlinge contact is ineens weg.

Daarbij is het toch wat ingewikkelder om even een vraag te stellen aan een collega, als je

niet meer zoals gebruikelijk in dezelfde ruimte naast elkaar zit. 

Inmiddels hebben we door de versoepeling van maatregelen weer een wekelijkse

gezamenlijke kantoordag. Heel prettig! Al blijft het natuurlijk de vraag in hoeverre dit de

komende maanden mogelijk blijft. Gelukkig leent mijn dossierwerk zich er prima voor om

het zelfstandig – en zelfs vanuit huis – te doen. Ook hebben we een nieuwe collega binnen

ons team mogen verwelkomen. Het is heel fijn dat we na een langere periode van zoeken

versterking hebben gevonden. 

 

Afgelopen voorjaar mochten we als team onze bijdrage leveren aan een interne IND-

opleiding voor nieuw aangenomen medewerkers. We hebben de samenwerking met de

IND in aanloop naar deze dag als bijzonder positief ervaren. Het was fijn om ruimte te

krijgen om onze ervaringen te delen. 

Tegelijk was het ook lastig, en bij momenten wel een uitdaging: we confronteerden IND-

medewerkers met hun eigen werk en hielden hun een spiegel voor wat we daarin

signaleerden. 

We noemden vanzelfsprekend de positieve ontwikkelingen, maar we hadden natuurlijk ook

de taak om de minder positieve ontwikkelingen aan de kaak te stellen. Sommige

medewerkers schrokken letterlijk van zaken die ze voorgespiegeld kregen en erkenden dat

er blijkbaar nog genoeg misgaat in de beoordeling. 

Het was fijn om die erkenning te krijgen. En we hebben hun op het hart gebonden dat we

samen hetzelfde willen: goede en zorgvuldig verrichte beoordelingen, waardoor we samen

zo veel mogelijk ‘kaf van koren’ kunnen scheiden, als het gaat om bekeringszaken. 

 

Tot slot mogen we nog het mooie nieuws met u delen dat wij weer een kindje verwachten.

We hopen op een voorspoedige zwangerschap en bevalling. Ik ben in januari uitgerekend

en hoop in december met verlof te gaan. 
 
 



UIT DE BIJBEL
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.

In een wetgeving komt het karakter van een wetgever tot uiting. Dat is zeker zo bij de
Wet des Heeren. God vertelt ons wat wij moeten doen en laten én als tussen de
regels door vertelt Hij Wie Hij Zelf is. Wat gebiedt God Zijn volk (en ons) ten aanzien
van vreemdelingen en ook vluchtelingen? In Exodus 22 vers 21 zegt Hij: “U mag de
vreemdeling geen overlast doen en hem niet onderdrukken, want jullie zijn
vreemdelingen geweest in Egypteland.” 
Dit klinkt mager genoeg, maar in een wereld waarin geen ‘rechten van de mens’
bestonden en waarin egoïsme hoogtij vierde, was dit verbod lang niet zo gewoon of
minimaal als het lijkt. Je mag zelfs zonder inlegkunde zeggen, dat God het
tegenovergesteld van wat werd verboden, gebood: “U moet de vreemdeling
veiligheid/bescherming bieden…” 
 
Matthew Henry schrijft: 
Vreemdelingen mogen 
Ø  niet mishandeld worden 
Ø  in de rechtspraak niet verongelijkt worden 
Ø  bij contracten niet bedrogen worden 
Ø  hun onwetendheid of nood mag niet tot eigen voordeel misbruikt worden 
Ø  niet bespot of gekweld worden 
Ø  niet vertreden of met minachting behandeld worden 



 
En als reden geeft Henry aan: want dit alles zou vreemdelingen ontmoedigen om in
Israël te komen wonen, en het zou hen stijven in hun vooroordelen tegen de dienst
van God. 
Wat moeten Israëlieten dan wél doen? Vreemdelingen en vluchtelingen door
zachtheid en vriendelijkheid proberen tot de dienst des Heeren te bekeren. 
 

VANUIT HET ACHTERBANCOMITÉ

Het is al weer even geleden dat u/jij van ons een nieuwsbrief hebt ontvangen. Nu de

zomer weer achter ons ligt, lijkt het ons goed om weer iets van ons te laten horen. Janneke

Kroes, onze voorzitter, heeft in de laatste brief mij (Chris) en Christine Schouten

aangekondigd als nieuwe leden van het ABC. Zelf neem ik het voorzitterschap over en

Christine wordt onze nieuwe penningmeester. 

Het eerste is het gevolg van het feit dat een heel betrokken voorzitter ons ging verlaten.

Janneke had al eerder aangegeven dat ze ook in verband met haar verhuizing wilde

stoppen met het voorzitterschap. Nu is het echter zo ver. 
 
We willen Janneke vanaf deze plaats heel hartelijk bedanken voor haar inzet bij ons

comité. We gaan die zeker missen, evenals de wijze waarop zij leidinggaf aan de
vergaderingen. Dat was prettig, open en in een afhankelijke houding van de Heere
onze God. Wij wensen haar met haar man en gezin Gods zegen toe in haar verdere

leven.
  

Zelf woon ik nog niet zo lang in Uddel. In de zomer 2018 ben ik met mijn gezin in Uddel

komen wonen en hebben wij ons aangesloten bij de hersteld hervormde gemeente in

Elspeet. Tot de zomervakantie was ik bestuurder van de christelijke scholen op

reformatorische grondslag in Krimpen aan den IJssel. Na de vakantie ben ik begonnen als

bestuurder bij CNS-Putten. Ik ben heel dankbaar voor deze mooie baan zo dicht in de

buurt en opnieuw een organisatie waar Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid

de grondslag vormen. 

  

Ook Christine Schouten wil zich graag kort introduceren: 

‘Zoals Chris al heeft aangegeven mag ik als ABC lid het penningmeesterschap op me

nemen. Ik ben geboren en getogen in Elspeet. Samen met Gerald en onze kinderen

wonen we nog steeds in dit mooie dorp. Naast de zorg voor ons gezin ben ik een dag in de

week werkzaam bij Kok en Heijkamp Makelaars waar ik de administratie verzorg´. 

  

Digitaal 

De vorige nieuwsbrief was de laatste die u als papieren versie ontving. Voortaan zal die via

de mail worden verstuurd. Belangrijk is daarvoor dat wij beschikken over ieders e-



mailadres. Elke tiende aanmelding ontvangt een cadeautje. Afgelopen maand was

dit familie Van der Maas. 

  

Gebed 

In onze catechismus komen we de vraag tegen waarom christenen het gebed nodig

hebben. Het antwoord is luid en duidelijk: als blijk van dankbaarheid en de Heere wil graag

dat wij alles wat we nodig hebben van Hem begeren. Belangrijk onderdeel van ons bidden

is het vertrouwen dat Hij dat wat wij van Hem vragen wil geven. Niet omdat wij het

verdiend hebben, maar omdat God betrouwbaar is. Om deze reden vragen we uw gebed

voor de gezondheid en zwangerschap van Alies Koetsier en Gods nabijheid bij het vertrek

en verhuizen van onze oud-voorzitter Janneke Kroes. We mogen de Heere danken dat

Alies en het juridische team van stichting Gave op afstand thuis kon werken. Ook kunnen

we danken voor de nieuwe collega binnen het team van Alies.  

  

Tot slot, 

  

Met vriendelijke groet, 

Chris van der Velden 

Voorzitter ABC

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 

 
Achterbancomité 

Janneke Kroes (voorzitter) 
Tine de Vogel (secretaris) 

Christine Schouten (penningmeester) 
Hèrald van Ark (lid) 

info@aliesvoordevluchteling.nl. 
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Wilt u uw voorkeuren voor het ontvangen van deze nieuwbrief wijzigen? 

Klik hier om uw voorkeuren te wijzigen of uit te schrijven.
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