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Anne Kloosterman

Van: Helping to serve <joost-eliana@helpingtoserve.nl>
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 18:06
Aan: diaconiepgr@pknrhenen.nl
Onderwerp: nieuwsbrief maart 2022 - Joost en Eliana - Helping to serve
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Spreuken 16:9   

 

Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen. 
  

   

     

     

Polen 
  

   

Vorige week dinsdag werd Eliana gebeld door Jan van Christian Refugee Relief (CRR) met een 

bijzondere vraag: ‘Zouden jullie ervoor open staan om naar Polen af te reizen om daar te gaan 

helpen?’ Het is bijzonder hoe deze vraag op ons pad kwam. Nog geen 2 dagen voor het 

telefoontje van CRR zeiden we tegen elkaar, wat als CRR belt en vraagt of we naar Polen 

willen? Ons beider antwoord was, dan gaan we, maar! dan moeten ze het wel echt zelf vragen! 

 

We hebben vanaf het begin van ons avontuur altijd gezegd dat we daar willen gaan waar ze ons 

het meest nodig hebben. Het is bijzonder om te zien hoe dit allemaal samenkomt. Onze 

plannen krijgen een totaal andere wending en we stappen in een nog groter onbekend 

avontuur, maar dat God dit geleid heeft is wel duidelijk! We hebben eigenlijk direct tegen CRR 

gezegd dat we bereid zijn om ons  in te zetten in Polen. Dit betekent dat er weer een hoop 

omgegooid moet worden. We hadden inmiddels een mooi appartement op Lesbos gevonden. 

Deze zal zo snel als mogelijk aan een andere vrijwilliger worden verhuurd. Een enorme 
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omschakeling in ons denken ook. We waren gewend aan het idee dat we op Lesbos zouden 

gaan helpen en nu is Lesbos voorlopig nog even ver weg. Het maakt het ook spannender, 

omdat we dicht bij het geweld in Oekraïne zitten, wel even wat anders dan een relatief rustig 

eiland Lesbos. Maar we zijn erg dankbaar dat we de kans krijgen om ons te gaan inzetten op 

een plek waar hulp zo ontzettend hard nodig is.   

 

Momenteel is er een verkennersteam van drie CRR-teamleden aan de Poolse grens om te 

inventariseren wat er nodig is. Een van deze teamleden werkt normaal gesproken in Athene. 

Samen met zijn vrouw zal hij de komende maand nog in Polen zijn. Wij zullen de komende vier 

weken dan ook hun taak in Athene overnemen. Daarna zullen we doorreizen naar Polen. Er is 

ook nog veel niet duidelijk; waar zullen we verblijven, hoe gaan onze taken er precies uit zien, 

voor hoelang blijven we daar? Een stap in het onbekende maar we geloven dat God ons ook 

hierin zal leiden. Ondersteuning door middel van gebed is erg belangrijk voor ons. Willen jullie 

ons meenemen in jullie gebed? 
  

   

     

Advocaatactie 
  

   

     

   

   

In maart vond een advocaatactie plaats. Veel dank aan onze (schoon)zus uit Genemuiden voor 

het maken van de heerlijke advocaat! En dank aan iedereen die hier een bijdrage aan heeft 

geleverd en voor het bedrag dat hiermee is opgehaald. 
  

   

     

Ons huis 
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In onze vorige nieuwsbrief deelden we het fijne nieuws dat we ons huis mochten verhuren en 

vroegen we jullie om gebed voor een goede huurder. Inmiddels hebben we een geschikte 

huurder gevonden, maar kregen we vorige week toch ineens een enorme domper met 

betrekking tot ons huis te verwerken. 

 

Nadat we al onze documenten hadden ingeleverd bij de hypotheekverstrekker kregen we na 

een aantal dagen het nare bericht dat ons verzoek om ons huis te verhuren, is afgewezen. Het 

tegenovergestelde van waar we vanuit waren gegaan. We hadden na de aanvraag in december 

een lijst met voorwaarden en documenten gekregen waar we aan moesten voldoen. Met goede 

moed hebben we toen een verhuurmakelaar in de arm genomen die ons geholpen heeft bij het 

opstellen van alle documenten en het zoeken van de huurder. We voldeden aan alle eisen en 

konden alle documenten inleveren die de hypotheekverstrekker van ons wenste. Toch werd ons 

verzoek vorige week afgewezen. Het is een flinke tegenvaller en we merken dat het een hoop 

extra energie kost en veel stress oplevert. Onze verhuurmakelaar heeft weer contact 

opgenomen met een dringend verzoek tot herzien van de afwijzing, maar helaas kregen we 

vorige week weer een afwijzing. 

 

Momenteel zijn we met veel mensen om ons heen aan het zoeken naar een andere 

mogelijkheid om toch ons huis te kunnen behouden. Zo vlak voor ons vertrek is het moeilijk om 

dit er ‘nog even’ bij te krijgen. Een tijd waarin we afscheid nemen van familie en vrienden en we 

er echt naar uitkijken om te gaan, krijgt ineens een extra lading omdat we op dit moment nog 

niet alles kunnen afronden in Nederland. In het hele proces met betrekking tot ons vertrek 

hebben we intussen wel geleerd dat we dingen moeten loslaten en mogen vertrouwen op God. 

Hij heeft tot nu toe in alles voorzien en we geloven dat Hij dat ook zal doen als het over ons huis 

gaat. En nee, dat ervaren we niet altijd zo, want de afgelopen week hebben we genoeg 

momenten gehad dat we ook even niet meer wisten hoe het verder moest. Wat is het bijzonder 

om te merken dat we zoveel lieve mensen om ons heen hebben die voor ons bidden, ons 

helpen en steunen! We ervaren dat we soms echt even mogen wandelen op het geloof van de 

mensen om ons heen. We weten niet wat de weg zal zijn, maar God is erbij en Hij weet wat het 

beste voor ons is. Het gebed van de mensen om ons heen geeft ons kracht om te blijven 

geloven en vast te houden aan de roeping die God ons gegeven heeft. Bidden jullie mee voor 

een oplossing voor ons huis? 
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Afscheid en vertrek 
  

   

     

Morgen, 10 maart, om 12.25 is het zover, dan vertrekken we richting Athene. Gelukkig kunnen 

we na het omgooien van alle plannen toch gebruik maken van de tickets die we al geboekt 

hadden, want de vlucht richting Lesbos heeft een tussenstop in Athene. 

 

De afgelopen dagen hebben we nog zoveel als mogelijk doorgebracht met familie en vrienden. 

Afgelopen zaterdag hadden we een super fijn en gezellig afscheidsfeestje. Ons fantastische 

thuisfrontteam (TFT) had een gezellig middag/avond georganiseerd waarin we afscheid konden 

nemen van onze naaste familie en vrienden. Het is gek om afscheid te nemen en we kwamen 

er ook allebei achter dat we daar niet zo heel goed in zijn. Het voelt alsof je iemand binnenkort 

wel weer zal zien en het echte besef dat daar maanden tussen gaat zitten, hebben we nog niet 

helemaal. Waarschijnlijk zullen we als we echt weg zijn pas ervaren hoe het is om ver weg te 

zijn en de mensen die ons lief zijn te moeten missen.  
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Gebedspunten 
  

   

De kracht van bidden is niet afkomstig van de biddende mens. Nee, deze kracht bevindt zich in 

de God die met het gebed wordt aangeroepen. 1 Johannes 5:14-15 vertelt ons: "Wij kunnen ons 

vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen 

dat in overeenstemming is met zijn wil. En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem 

ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben." 

 

Bidt u met ons mee? We vragen uw gebed voor 
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 mogelijkheden voor de verhuur van ons huis  

 een veilige reis naar Athene/Polen  

 bescherming voor onze tijd in Polen  

 vrede voor Oekraïne en Rusland 

  

   

Financieel steunen 
  

   

     

 

 

 

Wilt u ons financieel steunen om op die manier verschil te maken voor de 

vluchtelingen op Lesbos, klik dan hieronder op steunen of scan de QR-code. 

Vul uw gegevens in en kies bij project: Veldwerkers Joost en Eliana. 

   

  

   

     

Christian Refugee Relief 
  

   

Wij zijn uitgezonden door Stichting Christian Refugee Relief (CRR). 

CRR verzorgt hulpreizen en goederentransporten voor vluchtelingen in de grensgebieden van 

Europa. Zie voor meer informatie: www.christianrefugeerelief.com 

  
  

   

     

  

 

     

   

     

     

Deze e-mail is verstuurd aan diaconiepgr@pknrhenen.nl. • Als u geen e-mails meer wilt 

ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 

• Voor een goede ontvangst voegt u joost-eliana@helpingtoserve.nl toe aan uw 

adresboek. 

 

 

 

   

 . 

Steunen 


