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Inleiding
Een nieuw jaarverslag. Wat hebben we weer veel meegemaakt met elkaar.
In 2021 was corona nog steeds aanwezig, maar we hadden creatieve ideeën om
toch mensen te ontmoeten en in verbinding te blijven. We waren enorm blij met
een nieuw gezin, dat begin 2021 in de gemeenschap is komen wonen. We zijn
weer compleet!
We hebben in 2021 rond Pasen mensen verrast met bloembollen. Ons eerste
zomerfeest voor kinderen uit Amerongen georganiseerd met als afsluiting
pannenkoeken eten op het plein. Wat waren er veel kinderen en vrijwilligers.
Echt een feest!
Met kerst hebben we op het plein gezongen, samen met buurtbewoners.
We zijn blij met onze diaconaal werker die goede contacten heeft met
migranten, met de buurt en echt onderdeel is van onze leefgemeenschap.
Dit jaar bedachten we ook een initiatief om mensen uit heel Nederland bij ons
langs te laten komen. Dit is jaren zo geweest in de oude setting van de zusters.
Dit plan werd werkelijkheid in de zomer en wat is het leuk om al deze mensen te
ontmoeten en mensen te verwelkomen in ons huis, middels de
rugzakwandeling.
We hebben rondjes gerend voor het goede doel. Wat zijn we sportief met
elkaar! We vierden avondmaal, nu ook voor het eerst met de kinderen wat erg
bijzonder is!
Er waren coachingavonden, waarbij we merkten dat we groeien als
gemeenschap. We zien moeilijke en mooie dingen van elkaar.
2021: ondanks corona een jaar waarin we een paar nieuwe initiatieven zijn
gestart, meer naar elkaar zijn toegegroeid en nog steeds vol ideeën zijn!
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Geloven
In 2021 bestond commissie Geloven uit zr. Irene, zr. Anneke, Marc en Theodoor, en in
de loop van het jaar kwam Inge onze commissie versterken. We hebben als commissie
geloven 7 keer vergaderd.
In 2021 hebben we veel activiteiten die we het vorige jaar ook deden kunnen
continueren. Dagopeningen op elke doordeweekse dag om tien uur 's morgens en
zeven uur 's avonds is er de dagsluiting. We zijn begonnen op vrijdagavond de
dagsluiting speciaal voor en door kinderen te doen. In de week voor Pasen hadden we
elke avond een stilte moment tijdens de dagsluiting.
We hebben 3 keer avondmaal gevierd met elkaar. Op de avond van Goede Vrijdag, in
oktober een keer bij de avondsluiting waarbij de kinderen ook mee deden en op de
leefgemeenschap dag voorafgaand aan het toewijdingsmoment vierden we ook het
Heilig Avondmaal.
Ook hebben we weer veel gezongen met elkaar. Behalve de samenzang die we elke
derde zondag van de maand hebben gehad, hebben we op Paasmorgen samen in de
tuin gezongen, en in de week voor Kerst zongen we kerstliederen op het plein. Hierbij
waren een aantal mensen van buiten de leefgemeenschap ook aanwezig die met ons
mee zongen. Het plein was versierd met heel veel kaarsjes. Een hele mooie avond. Ook
op de morgen van eerste kerstdag was er weer samenzang in de tuin.
We deden dit jaar ook weer mee met de Nacht van Gebed. Door de corona maatregelen
hebben we het klein gehouden, maar we mochten toch met een paar gasten en een
paar leden van de leefgemeenschap van 22:00u tot 6:00u in een tijd van samenzijn en
gebed voor onze vervolgde broers en zussen bidden. We volgden de livestream die
Open Doors dit jaar gebruikte. We hopen het in 2022 weer met een grotere groep te
kunnen doen.
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In 2021 zijn we begonnen met
spandoeken op ons gebouw. Tijdens
kerst hebben we aan twee kanten van
het gebouw een spandoek opgehangen
met een boodschap (“Zónder Jezus is
Kerst mis. Mét Jezus is Kerst feest!”) om
zo iedere voorbijganger iets mee te
geven van de ware boodschap van
kerst. In het komende jaar hopen we
ook met Pasen iets moois op te hangen
om zo de boodschap van GODS liefde zichtbaar te maken in onze buurt.
Zo is commissie geloven in 2021 vooral doorgegaan met wat we al deden, en daarnaast
een paar “nieuwe” dingen waarin het werk gegroeid is.
We weten dat bidden een belangrijke pijler van onze gemeenschap is en dat hebben we
dit jaar veel mogen doen samen. We zijn GOD dankbaar dat we onszelf en de dingen die
we mogen doen steeds aan Hem mogen opdragen en dat Hij er bij is.

Vrijdagavond is de dagsluiting voor (en soms door) de kids
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Delen
In 2021 bestond commissie Delen uit zr. Greet, zr. Dorien, Nico en Ilse.
Als commissie Delen zijn we ongeveer eens per maand bij elkaar gekomen om de zaken
te bespreken die te maken hebben met onze leefgemeenschap intern.
Dan kun je denken aan verjaardagen, jubilea, ontmoetingsavonden, maar ook het
gebouw, de tuin en het corveerooster bijvoorbeeld.
Veel zaken worden opgepakt als een gezamenlijk project, waarbij enkelen een
‘signaalfunctie’ hebben. Grotere tuinwerkzaamheden en het lappen van alle ramen
worden zo bijvoorbeeld aangepakt. Iemand zet in de groepsapp wanneer er
geklust/gepoetst wordt en dan sluiten er mensen aan, waardoor het een gezamenlijke
klus wordt.
Wat betreft het gebouw zijn bijvoorbeeld alle zonnepanelen door de mannen gereinigd
met osmose water. De zon kan ons weer volop van energie voorzien!
Na een periode van Corona en daardoor een aantal keer uitstel, konden we zaterdag 16
oktober 2021 eindelijk onze ‘Leefgemeenschapsdag’ vieren. ’s Ochtends vierden we
avondmaal met elkaar en spraken we onze toewijding naar elkaar en de gemeenschap
uit. Daarna gingen we naar Elburg, naar de Bijbelse zandsculpturen. Deze dag was
zonder de kinderen, behalve bij de afsluitende maaltijd.
Onze coachingsavonden met Coby konden grotendeels doorgaan. In hoeverre we haar
hulp nodig hebben, daarover zijn de meningen verschillend. Er wordt verschillend
gedacht over de groei als groep. Zijn we er vooral om naar buiten toe te dienen, of is
daarvoor (ook) interne ontwikkeling nodig?
Coby heeft een avond georganiseerd omtrent het onderwerp HSP (hoog sensitieve
personen). Dit thema is relevant voor onze groep en heeft bijgedragen aan het beter
begrijpen van elkaar.
In februari 2021 kwam de familie Van den Berge bij ons wonen. Dat is erg goed gegaan.
Ze zeggen zich thuis te voelen en we zijn allemaal blij met de keuze voor hen als gezin.
Inge neemt deel aan de commissie Geloven en Nico heeft onze commissie Delen
versterkt met zijn komst.
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Over het zoekproces heeft bestuurslid Jetske
een verslag geschreven, samen met de
commissieleden zr. Dorien, Christonette en
Ilse. Dit verslag hebben zij na afronding van
het hele zoekproces herschreven en
ingediend bij het bestuur.

Het leven samen vieren hebben we ook
volop gedaan.
Sint, Kerst, Pasen, Pinksteren, Koningsdag.
De vlaggen/vlaggetjes hangen regelmatig
en taart is er volop .
Wat we verder veel besproken hebben in
de commissie Delen is de invulling van
onze ontmoetingsavonden.
We hebben bijvoorbeeld collages over onszelf gemaakt om elkaar nog beter te leren
kennen en ook vanwege de nieuwe bewoners.
Leidraad was dit jaar het boekje over gemeenschapsleven van Jean Vanier (‘het groene
boekje’), dat we gekregen hebben van onze coaches in het kennismakingsproces,
voordat we van start gingen als leefgemeenschap. De avond wordt telkens door een
ander duo voorbereid.
We hebben het ritme m.b.t. eten aangepast. We eten eens per 2 weken met z’n allen.
In de week dat we niet met z’n allen eten, eten de gezinnen op vrijdagavond samen, de
zusters dan op woensdagmiddag.
De avond dat we samen eten, is er geen LR of ontmoeting, want dat was vaak zo
gehaast.
De woensdagavond waarop we niet eten is de ene keer de LR en de andere keer de
ontmoetingsavond.
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Dienen
In 2021 bestond commissie Dienen uit Christonette, Eline, zr. Ina, zr. Gerda, Dirk-Jan en
diaconaal werker Marieke.
Veel van onze vaste activiteiten en wilde plannen konden wegens Corona en lockdowns
niet doorgaan. Er was creativiteit nodig om er toch voor de buurt te kunnen zijn en met
elkaar in verbinding te kunnen komen.
Bollenactie 6 maart
Al dagen zinderde het in ons huis aan de
Allemanswaard van de spanning. De dag van
de bollen-uitdeelactie naderde. De
donderdag ervoor, 4 maart, werden alle
bloembollen alvast geleverd. De oh’s en ah’s
waren niet van de lucht toen de enorme rij
van 950 bloembollen-potjes zich vormde.
Alle kinderen van de leefgemeenschap Bethanië konden hun nieuwsgierigheid niet
bedwingen en namen een kijkje. En niet in het minst waren daar ook de enthousiaste
reacties van omstanders die precies langs ons huis liepen en de bloembolletjes zagen
staan.
Voordat de potjes konden worden uitgedeeld, wachtte er nog een grote klus. Het
inpakken van de bloemboltasjes. Met veel mensen uit de leefgemeenschap en ook een
aantal hele enthousiaste vrijwilligers uit de
wijk zijn we daar een paar uurtjes zoet mee
geweest. Over het stratenplan was
inmiddels ook al goed nagedacht, de overige
vele vrijwilligers waren goed geïnstrueerd
hoe ze corona-proof al deze tasjes konden
gaan rondbrengen. Ook de kinderen van de
Regenboogschool hadden heel leuke
versieringen aangeleverd voor de bakfietsen en andere vervoermiddelen. In de keuken,
met zuster Greet aan het roer, werd er allerlei lekkers gebakken. Op de vrijdag was er
dus ook een en al bedrijvigheid in ons huis.
Zaterdag 6 maart was een stralende dag, in veel opzichten. De stemming was
opperbest, het zonnetje scheen heerlijk en het enthousiasme spatte af van de gezichten
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van de vrijwilligers. De vele gekleurde tasjes stonden te wachten om uitgedeeld te
worden. De verschillende groepjes vrijwilligers hadden een eigen tijdslot waarop ze
mochten binnenkomen om grote groepsvorming te voorkomen. De eerste contacten
werden gelegd en af en toe moesten er wat woordjes naar het Turks of Tigrinya
vertaald worden. Dat deerde totaal niet, het gaf juist meer verbinding om met
verschillende culturen en achtergronden deze mooie actie te doen. Met wat lekkers in
de maag ging elk groepje vervolgens zijns weegs. Gewapend met hun vrolijk versierde
vervoermiddel om de tasjes mee te vervoeren. Na twee uurtjes waren de
vervoermiddelen inmiddels niet meer vol met tasjes. Maar nu waren onze harten vol.
Vol van enthousiasme. Vol van de positieve reacties die we hoorden bij de voordeuren.
Vol van blijdschap omdat we het leven van een eenzame buur iets konden opfleuren
met een vrolijk bloembollentasje. En vol van blijdschap omdat er ook in deze
uitdagende coronatijd nog hele mooie dingen kunnen gebeuren.
Rugzakwandelingen
Stil worden, tijd voor God en genieten van prachtige bossen samen of alleen? Doe je
wandelschoenen aan en laat je verrassen!
Vanuit onze leefgemeenschap bieden we
wandelingen aan sinds zomer 2021.
Christonette en Eline hebben dit concept
bedacht zodat mensen uit heel Nederland
langs kunnen komen in Bethanië. Mensen
kunnen voor een bedrag een rugzak
ophalen en gaan wandelen in de
Amerongse bossen. In de rugzak zit een
lunch, drinken en iets lekkers.
Op de site staat: Graaf goed in de rugzak
want we laten je ook iets meenemen om over na te denken tijdens je wandeling. Laat je
verassen door de mooie natuur en de rugzak die je meeneemt. Je bent vrij om de
wandeling af te sluiten in de stilteruimte van onze leefgemeenschap.
Het is mooi om mensen te ontmoeten en hun verhalen te lezen die ze na hun wandeling
in ons ‘rugzakboekje’ schrijven. We zien mensen tot rust komen en genieten van alles
wat er in de rugzak zit.
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Sponsorloop International Justice Mission (IJM)
Dirk-Jan deed mee aan de jaarlijkse MudRaise van IJM, een organisatie die moderne
slavernij bestrijdt. De kinderen van de leefgemeenschap hielden een eigen sponsorloop
en steunden Dirk-Jan daarmee met maar liefst 582 euro!
Nico heeft er een leuk filmpje van gemonteerd: https://youtu.be/uWNvdqyj3yI
Zomerfeest
Snoepjes op je pannenkoek. Slagroom, smarties, winegums, spekjes en net zoveel
poedersuiker en stroop als je wilt. Toen
de kinderen zagen wat ze allemaal op hun
pannenkoek mochten doen, werden hun
ogen zo groot als… kauwgomballen.
7 vossen, 10 bakkers, minstens 300
pannenkoeken, en een paar duizend
snoepjes zorgden voor een wervelwind
aan jeugdige energie bij de 43 kinderen
die aan het begin van de zomervakantie
meededen met de vossenjacht.
We wilden als leefgemeenschap een vrolijk begin geven aan de zomervakantie die voor
sommige kinderen wel erg lang is (en soms een beetje eenzaam). Wij wisten van een
aantal kinderen in het dorp dat ze het moeilijk vonden dat zij dit jaar niet op vakantie
zouden gaan, terwijl hun vrienden wel gezellig met hun vader en moeder op pad
gingen.
Het werd een zonnige en geslaagde middag, vol spelende en schreeuwende kinderen.
Tot onze vreugde waren er veel vrijwilligers uit het dorp die zich aanmeldden als vos, of
vroegen of ze mee mochten helpen met
pannenkoeken bakken, of toezicht houden bij de te
verwachten run op snoepjes en slagroom.
Diaconaal werkster Marieke had enkele
‘nieuwkomers’ in Amerongen aangemoedigd om
niet alleen hun kinderen mee te laten doen, maar
ook zelf als vrijwilliger aanwezig te zijn bij de vossenjacht en het aansluitende
pannenkoekenfeest. Gezellig en goed voor de integratie in het dorp.
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Beëindiging rouwdagen na meer dan 20 jaar
Zr. Anneke: “Na het besluit van de
leefgemeenschap om de Rouwdagen te stoppen
hebben we afscheid genomen van de teamleden
Alie Wernsen en Jellina Braaksma.
Wat hebben we in de meer dan 20 jaar dat we
deze dagen mochten organiseren, eerst met ds.
Panc Vermaat en zr. Trijntje Kruit, veel zegen
mogen beleven.
Bij al het gemis en verdriet, weer zicht op en hoop
voor de toekomst krijgen. Dát was het doel van deze dagen. Daarnaast beleefden we
dat mensen hun geliefde los konden laten in Gods hand en soms bevrijd werden van
trauma’s en andere gebeurtenissen in hun leven, die ook een rol speelden bij het niet
kunnen rouwen. Wat geweldig dat we dit stukje met hen mochten meegaan en een
hulp konden zijn in het hele proces van rouwen.”
Alie Wernsen: “Er is een einde gekomen aan het organiseren van de rouwdagen bij de
Leefgemeenschap. Ik vond het altijd heel moedig dat deelnemers zich aanmeldden voor
deze rouwdagen. Rouwen is zwaar. Het is een diepe worsteling aangaan van pijn en
verdriet. De pijn en het verdriet als het ware in de ogen kijken. Maar tijdens de dagen
hebben we erbij stil mogen staan, dat je er niet alleen voor staat. Je mag rouwen, maar
met God. En juist dat geeft hoop en perspectief. Bij veel deelnemers heeft dat de
ommekeer gebracht. Het gemis en verdriet neem je mee in je leven, maar je mag het in
Gods handen leggen. Dat geeft ruimte om door te gaan.
Ik ben God dankbaar voor alle zegen die wij hebben mogen ontvangen.”
Jellina Braaksma: “Als ik denk aan de Rouwdagen komt er altijd één situatie als eerste
naar boven. Een weduwe die 7 jaar vastzat aan haar overleden man. Daardoor werd ze
helemaal belemmerd om echt te leven. Ze wist dat ze hem moest loslaten, maar kon
het niet. Het hele weekend was een worsteling, tot ze op zondagavond hem in gebed
overgaf in de handen van God. Op maandag ging ze als een totaal bevrijde vrouw naar
huis. Dat het echt was, zagen we, toen ze na 3 maanden nog een keer op een Stilte
Retraite bij ons kwam. Zij was één van velen en daarvoor krijgt alleen de Heer alle eer!
Wat een voorrecht om zo bij deze dagen betrokken te zijn geweest!”
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Soep op de stoep
Zaterdag 18 september was het een mooie
dag. Het herfstzonnetje brak door en de al licht
verkleurende bladeren lichtten mooi op. Al
vroeg werd die zaterdag de
Leefgemeenschapsvlag gehesen.
Die dag stond namelijk weer een buurtactiviteit
gepland: Soep op de Stoep. Een buurtactiviteit die vorig jaar zo goed was bevallen dat
we het graag nog eens herhaalden. Verschillende zusters hadden op de vrijdag ervoor al
uren in de keuken gestaan om de vele liters soep te maken. En weer andere mensen
van de leefgemeenschap hadden flyers rondgebracht om buurtbewoners uit te
nodigen.
Rond lunchtijd druppelden de eerste buurtbewoners binnen om hun soepkom te laten
vullen. Een gezellige drukte vormde
zich gestaag op de stoep voor onze
garage. De soep werd gretig gegeten
en onderling waren er goede
ontmoetingen. Al met al hebben we
bij deze activiteit weer nieuwe buren
ontmoet en zijn de al bekende
contacten weer hartelijk verstevigd.
Deze buurtactiviteit was wederom dus heel geslaagd. Op naar een volgende soepdag!
Lichtjespad
Warme chocolademelk fleurt zelfs een grijze dag
op. De zon liet zich niet zien toen we donderdag
aandacht trokken met een kraampje naast het
Lichtjespad. Maar de gratis warme chocomelk,
koffie en koekjes maakten alles goed.
Iedereen die wil, kan op een ‘gloeilamp-papier’
opschrijven wie voor hem of haar dit jaar een
lichtje is geweest; of beschrijft kort een mooi
moment uit het afgelopen corona-jaar. Wij
plastificeerden het papieren gloeilampje en hingen het aan de lijn naast het Lichtjespad.
Het was prachtig om samen met alle leden van de leefgemeenschap het Lichtjespad op
te bouwen. Theodoor had bij zijn werk een hoogwerker geregeld. De zusters haalden
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hun verzameling kerststallen uit de kast. En met z’n
allen hingen we de kerstboom vol.
Prachtig ook om op deze eenvoudige manier te laten
zien dat voor ons God het licht van de wereld is.
Vooral ’s avonds is het gezellig op de Allemanswaard
met al die kerstverlichting. Niet alleen van ons, eerlijk
is eerlijk. Er staat een giga-kerstboom midden op het
plein, en veel bewoners van de Allemanswaard
hebben hun balkon volgehangen met kilometers
twinkellichtjes.
Nico heeft er een mooi filmpje van gemaakt:
https://youtu.be/9rIw54vaUZ0
Kerstzang op Allemansplein
Vanwege de corona-maatregelen mochten we geen publiek uitnodigen voor onze
jaarlijkse kerstzang. Maar we hebben wel gezongen. En er was publiek. Met Pasen,
Pinksteren en Kerst gaan we zingen. Want zingen hoort erbij, zeker tijdens christelijke
feestdagen. Iedereen die wil mag meezingen. Helaas was er het afgelopen jaar weinig
mogelijk door de maatregelen tegen corona.
We waren van plan om het tijdens Kerst groots aan te pakken. Op het plein van de
Allemanswaard staat een kerstboom die zo groot is dat we een hoogwerker nodig
hadden om er een bal uit te halen die erin was geschopt. Onder die boom wilden we
een heus kerstliederenconcert geven. We hadden zangers geregeld en muzikale
versterking. Maar helaas. Corona stak een stok tussen de spaken.
Toen besloten we om dan maar zonder publiek te zingen. Voetballers spelen immers
ook in lege stadions. De enige mensen die we van tevoren hebben ingelicht, waren
bewoners van de Allemanswaard. Dat deden we om te voorkomen dat ze vreemd
zouden opkijken wanneer wij als leefgemeenschap plotsklaps op het plein zouden staan
te zingen.
Vrijdagavond 17 december stalden we een keyboard, een contrabas, een gitaar, twee
dwarsfluitisten en onze verzameling Afrikaanse drums uit, buiten voor onze
hoofdingang aan de Allemanswaard. Bijna een uur lang zongen we kerstliederen. Best
mooi, al zeggen we dat zelf. Een aantal bewoners van de Allemanswaard zong spontaan
mee vanaf hun balkons. Toevallige voorbijgangers bleven blij staan en deden ook mee.
Het werd een mooie avond. Min of meer binnen de corona-grenzen.
Nico maakte er een filmpje van: https://youtu.be/twJBMMOMNlI
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Vormgeving
Studio Vierkant heeft ons geholpen met het
ontwikkelen van picto’s en flyers voor onze vaste
activiteiten. Het was een heel proces, en we zijn erg
blij met het resultaat!
De flyers delen we op onze eigen sociale media
kanalen en op ons digibord. Ook is het eenvoudig om
extern te delen ter publicatie digitaal, maar ook als
poster in bijvoorbeeld de bibliotheek.
De Huiskamer
Een nieuw initiatief is De Huiskamer. Elke
donderdagmiddag staan van 14.00-16.00 uur (tijdens
de markt) de deuren van de Ontmoetingsruimte
open, om gezellig een kop koffie te komen drinken, elkaar te ontmoeten of een
spelletje te spelen. We hopen dat de drempel laag is, zodat de mensen zich thuis mogen
voelen in De Huiskamer.
Nice2meet
Elke laatste dinsdagavond van de maand is er nice2meet. Jongeren kunnen hier elkaar
ontmoeten rond het kampvuur, er wordt muziek gemaakt, spelletjes gespeeld en vooral
veel chips gegeten! 
Ontmoeting en verbinding tussen verschillende culturen is het doel van de avond.
Women & Joy
Aan het begin van de zomer hebben we een start gemaakt met Women & Joy. Binnen
de Leefgemeenschap en bij de diaconaal werker sluimerde al lang een verlangen om
een vrouwengroep op te richten. Met een ontzettend gezellige en heel goed bezochte
high-tea voor de zomervakantie markeerden we de start van deze groep. Deze activiteit
wordt gedragen door Christonette, Marieke en een Koerdische vrouw uit de wijk. In het
najaar hebben we maandelijks een Women & Joy ontmoeting gehad. Het waren
ontzettend waardevolle ontmoetingen, soms bij vrouwen zelf thuis. Ook soms buiten in
het bos of in de activiteitenruimte. We doen iets sportiefs, creatiefs of gaan de
verdieping in. Het is een plek waar een groep (multi-culturele) vrouwen elkaar
ontmoeten, waar vrouwen delen, groeien en leren van God en elkaar. Rondom Kerst
konden we nog net een creatieve ochtend met elkaar hebben, voor de tweede
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lockdown. We hebben toen prachtige kersthangers gemaakt. Terugkijkend kunnen we
concluderen dat de oprichting van deze activiteit absoluut een hele goede stap is
geweest. Per keer komen ongeveer 15 vrouwen, maar ongeveer 25 vrouwen zijn in de
bredere kring erbij betrokken maar kunnen niet elke keer. Van deze 15 vrouwen
hebben ongeveer 10 vrouwen een niet-Nederlandse achtergrond. We bleven
gedurende het hele najaar steeds weer andere vrouwen ontmoeten die ook wilden
komen.

De kersthangers.

Wandeling voordat we bij iemand
in Amerongen gingen theedrinken.

Henna bij
elkaar op
doen tijdens
Women & Joy.

Bijbellessen
Gedurende het hele jaar 2021 zijn er ongeveer een keer in de drie weken Bijbellessen
geweest. Deze Bijbellessen waren vaak in een heel klein groepje van ongeveer 4-5
vrouwen. We lazen een uurtje de kinderbijbel en daarnaast de gewone Bijbel. De
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geschiedenis van Ruth en Naomi en de geschiedenis van Rachab maakten veel indruk op
de vrouwen. Hoe kan het zijn dat zo’n vrouw als Rachab in de geslachtslijn van Jezus is
terechtgekomen? Het Evangelie werd in die uurtjes zo duidelijk en eenvoudig mogelijk
uitgelegd.
Taalwerk
Het taalwerk is een vaste pijler in het werk dat de Leefgemeenschap doet. Onder het
taalwerk vallen de taallessen en de taalmaatjes. De taallessen worden op twee
dagdelen per week gegeven. Gedurende het jaar zijn er veel taalstudenten de revue
gepasseerd. Sommigen bleven lang en sommigen wat korter, bijvoorbeeld vanwege de
afstand van het AZC of het vervolg van hun asielprocedure. Ook nieuwe mensen die in
Amerongen waren komen woonden, wilden graag de taallessen volgen. Rondom
Amerongen en Leersum is er best wel wat aanbod voor taalwerk. De taalles-groepjes
zijn mede om deze reden niet super groot. Er kwamen per week ongeveer 10-12
studenten. Persoonlijke aandacht en gezelligheid stonden voorop in onze lessen. Vaak
konden mensen van de taallessen ook weer aansluiten bij andere activiteiten van de
DLGB, bijvoorbeeld de bollenactiviteit, de zomeractiviteit of Women & Joy. Ook zijn er
met menigeen gesprekken gevoerd over het ‘waarom’ van onze Leefgemeenschap. Zo
konden we vaak iets van Jezus’ liefde delen. Het inzetten van de taalmaatjes was ook
een onderdeel van dit taalwerk. Deze maatjes komen met name nog uit de tijd dat
Corry Eilander nog diaconaal werker was. Met de verandering naar de nieuwe diaconaal
werker hebben we ervoor gekozen om niet meer actief het netwerk van taalmaatjes uit
te breiden. Daar zijn namelijk andere activiteiten zoals Women & Joy voor in de plaats
gekomen. Soms kwam er ‘op aanvraag’ een nieuw taalmaatje bij. Daarmee bedoelen
we dat er niet actief naar gezocht werd maar dat mensen zelf vroegen om taalmaatje te
worden of om er een te ontvangen. Omdat er ook een aantal taalmaatjes zijn gestopt in
dit jaar, is er qua aantallen niet persé iets veranderd ten opzichte van 2020. Dit hele
taalwerk wordt gedragen door vrijwilligers.
Vanuit Amerongen en regio komen vrijwilligers
die zich met veel plezier inzetten voor onze
Leefgemeenschap. Dit zijn ongeveer 30
vrijwilligers. Om dit taalwerk goed aan te sturen
is er regelmatig contact met andere
(taal)netwerken vanuit de regio.
De diaconaal werker met een Azerbeidjaanse vrouw die taalles volgde.
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Bezoekwerk
Ondersteunend aan al onze activiteiten was het bezoekwerk in Amerongen en het AZC.
Elke week werden er wel 1 of 2 bezoekjes achter de voordeur gebracht. Dat resulteerde
regelmatig erin dat mensen voor het eerst of weer opnieuw bij activiteiten kwamen.
Ook verdiepte vaak de relatie met mensen en werden er tijdens de huisbezoeken vaak
diepe, eerlijke en open gesprekken gevoerd over God en de moeilijke en mooie kanten
van het leven. We merkten weleens dat we precies op het juiste tijdstip een bezoek
brachten, alsof God het zo geleid had. We konden bijvoorbeeld weleens met mensen
bidden of ze aanmoedigen op een moeilijk moment. Dit bezoekwerk is, samenvattend
gezegd, een hele belangrijke factor in al ons werk.
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