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Anne Kloosterman

Van: Marieke Schouten <abcmariekeschouten@gmail.com>
Verzonden: woensdag 16 maart 2022 19:50
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Beste Anne Kloosterman, 

 

De nieuwberichten vliegen ons om de oren. We houden ons hart vast met wat er in Europa 

gaat gebeuren. Binnen Stichting Gave maken we ons op voor een grote 

vluchtelingenstroom. Het werk onder vluchtelingen lijkt actueler dan ooit. Helpt en bidt u mee 

voor Mariekes werk? 

 

Met vriendelijke groet, ook namens Marieke, 

 

De achterbancommissie 
  

 

'Toevallig' aan de thee  
 

 

 

Mooie bruine ogen kijken mij vanonder een hoofddoek aan. Ik zie een verweerd en 

glimlachend gezicht. Ik kom er in het bezoek al snel achter dat ze depressief is. En haar 

zoon ook. Vanwege de enorme zorgen binnen haar familie. Haar 2 dochters, haar man en 

haar zoon zijn nog steeds in Afghanistan. Zij en haar 2 andere zonen hadden al een 

aanvraag lopen om naar Amerika te kunnen en daarom konden ze afgelopen zomer het land 

uit. ‘Toevallig’ waren ze in de hectiek op het vliegveld bij de Nederlandse poort gekomen en 

zijn ze op het vliegtuig naar Nederland gezet. ‘Toevallig’ zit ik dus bij hen aan de thee in het 

kamp in Huis Ter Heide en mag ik wat delen van het leven hier in Nederland en het leven 

met de levende God. 

 

Haar geliefden zijn ondergedoken en gaan van adres naar adres. Bang voor de reële 

dreiging van de Taliban. De angst en het verdriet zijn voelbaar in het gesprek. De angst grijpt 

me ook even aan. Wat kan ik doen? Ik kan niet zeggen dat ik haar kan verzekeren dat haar 

kinderen niet om zullen komen. Evenmin dat haar man niet vermoord gaat worden. Hoe 

kunnen ze in vredesnaam leven met deze reële angst? Toch spreek ik uit dat er in de naam 

van Jezus wonderen kunnen gebeuren. En blijf ik geloven dat er een Hoop is, dwars door 

dood en ellende heen. 

 

Op de terugweg in de bus bid ik stilletjes: ‘O HEER, doe een wonder. Bescherm en laat Uw 

macht en liefde zien’. 
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In de afgelopen tijd heeft mijn werk veel in het teken gestaan van het werk onder Afghanen. 

Ik bezocht vaak het kamp van deze evacués in Huis Ter Heide. Ook koppelde ik 

Nederlandse vrijwilligers aan Afghanen voor bezoekwerk en integratie. Daarnaast ging het 

jongerenwerk in mijn andere uren gewoon door. Al met al was het een pittige en hectische 

tijd. In combinatie met mijn baan bij Leefgemeenschap Bethanië was het, door het vele 

schakelen tussen de verschillende taakgebieden, energieslopend. In de weken die voor mij 

liggen zoek ik daarom naar hernieuwde  focus en energie. Dat mijn streefsalaris nog nooit 

is bereikt, is ook veel zwaarder gaan wegen. 
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VANUIT DE ACHTERBANCOMMISSIE  
 

 

Financieel jaarverslag 

Het is mooi om in deze 1e nieuwsbrief van 2022 achterom te kijken naar het afgelopen jaar 

en een vooruitblik te geven op 2022. 

 

2021 was voor Marieke financieel gezien een jaar van trouwe donateurs. Dat is bijzonder 

om dat te zien. Stabiliteit en trouw zagen we in de giften, een antwoord op gebeden! Toch 

konden we haar nog niet de volle 100% uitbetalen waar ze, gezien haar functie, recht op 

heeft. En dat brengt ons bij het nieuwe jaar. Stichting Gave heeft besloten om de financiële 

ondersteuning van haar medewerkers uit te breiden. Dit betekent dat we 83% van Mariekes 

streefsalaris uit kunnen betalen. Hoe geweldig zou het zijn als het dit jaar lukt om de 100% 

te halen. We willen o.a. hiervoor een actie houden om statiegeld op te halen. Wilt u 

meebidden en –denken voor een geslaagde actie? 

 

Concreet is er op dit moment een gat van €2400 op jaarbasis. Dit financiële gat begint steeds 

meer op Marieke te drukken. Marieke wil dolgraag haar werk onder vluchtelingenjongeren 

blijven doen. Echter de voorwaarde om dit werk te blijven is dat dit gat gedicht wordt. Dan 

kan ze zich goed focussen op haar inhoudelijke werkzaamheden en hoeft ze zich geen 
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zorgen te maken over haar inkomsten. Vanuit de achterbancommissie willen we graag in 

2022 dit financiële gat daarom dichten. Wij vragen u daarom na te denken over een 

structurele gift of een verhoging van uw huidige gift. Marieke krijgt de inhoud van de gift niet 

te zien. 
 

 

Ja, ik wil doneren!  
 

 

Uitnodiging voor gebedsgroep 

Om het werk van Marieke onder vluchtelingen mogelijk te maken zijn we afhankelijk van het 

goede wat God ons geeft. Daarom kan Marieke en kunnen wij als ABC van Marieke niet 

zonder voorbede. Om deze reden hebben we een WhatsApp groep gemaakt, waarin 

gebedspunten gedeeld worden. Alleen Marieke en de achterbancommissieleden zijn in staat 

om gebedspunten te delen. Daardoor we garanderen dat de WhatsAppgroep blijft bij waar 

die voor bedoeld is, namelijk voorbede vragen en dankpunten mededelen. Bid je mee? 

Alvast bedankt voor uw meeleven en gebed! 
 

Ja, ik wil meebidden!  
 

 

 

Stichting Gave heeft als grondslag de Bijbel, het onfeilbare Woord van God. 

Gave aanvaardt de boodschap van de Bijbel zoals die ten tijde van de 

Reformatie opnieuw verwoord is in onder andere de Drie Formulieren van 

Enigheid. Stichting Gave doet geen uitspraken over de verblijfsvergunning van 

vluchtelingen. Dat laat de stichting aan de politieke organisaties over. In de tijd 

dat vluchtelingen in Nederland verblijven, willen we als organisatie graag naast 

hen staan.  

 

Stichting Gave heeft de CBF en ANBI status, uw giften zijn dus aftrekbaar voor 

de belasting. Het rekeningnummer waarop giften voor Marieke gestort kunnen 

worden kunt u vinden in het colofon. Via nieuwsbrieven zullen we u op de 

hoogte houden. U kan zich u zelf afmelden door op 'Unsuscribe' te klikken, 

onderaan deze nieuwsbrief. 

 

 

Colofon     
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Adres AchterBanCommissie Rekeningnummer 

Marieke schouten Jeanette Hakkenberg 
(Voorzitter) 

IBAN:  NL80 INGB 0006 
1997  90  

Koningstraat 1 Gerrinda Hogendoorn  
(Penningmeester) t.n.v Stichting Gave, 

3911 KM Rhenen Jurrian van Waaij 
(Secretaris) o.v.v. Marieke Schouten 

06 30 07 20 91 06 12 54 50 08    
mariekeschouten@gave.nl     abcmariekeschouten@gmail.com      
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