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In de rij voor de kerk  
Op een gegeven moment is er geen 
ontkomen meer aan. Je moet je laten testen. 
Zo kwam het dat ik op een druilerige ochtend 
veertig minuten in de rij stond voor de 
Rehobothkerk. Het beeld bleef bij me hangen. 
Mensen die in de rij voor de kerk staan.… om 
getest te worden.  
Toen ik daar stond, droomde ik even weg. 

Mensen in de rij voor de kerk vanwege een 

virus dat onze wereld behoorlijk op z’n kop zet. 

Een virus dat allerlei ellende veroorzaakt, de 

samenleving ontwricht, een spoor van 

verwoesting achterlaat én waar je zelfs dood 

aan kunt gaan. Zo’n virus is de zonde, zegt de 

Bijbel. Als je als mens zonder God je weggaat, 

vloeit daar alle ellende uit voort. Het is ieder 

voor zich. Het is behoorlijk besmettelijk en je 

kunt er zelfs dood aan gaan.  
Wat zou het gaaf zijn als mensen in de rij 
voor de kerk, in wat voor vorm dan ook, 
staan om van dat virus verlost te worden. 
Daar kan ik van dromen.  
Gelukkig is er een vaccin. Geloof in Jezus 
Christus! Je zonden worden vergeven én je 
ontvangt eeuwig leven. Betekent dat dat we 
geen last meer hebben van allerlei ellende, 
ontwrichting en verwoesting? Was het 
maar waar. We weten wel beter. Maar dit 
mogen we zeker weten: We zullen er niet 
meer aan dood gaan!  
Eindelijk ben ik aan de beurt. De route loopt 
zo dat je langs de volgende spreuk komt: 
Jezus is liefde! In de eerste Johannes brief 
staat in hoofdstuk 4 een prachtige testtekst: 
“Ieder die liefheeft is uit God geboren en 
kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, 
want God is liefde.”  
Het geheim om zo te leven? Liefde ontvangen 
van God, zodat je uit kunt delen. Want als er 
ergens behoefte aan is in onze tijd, is het 
liefde.  
Hoe meer je deelt, hoe meer het wordt. Het is 

zó eenvoudig. Tijd maken voor mensen, echt 

 
 
naar ze luisteren, contact maken, laten 
merken dat je aan ze denkt; Hoe gaat het met 
je? Kan ik iets voor je betekenen?  
Laten we met elkaar proberen zoveel mogelijk 
mensen te besmetten, zodat mensen in de rij 
gaan staan omdat ze daar meer van willen 
weten.  

Henk den Breejen 

 
Maatschappelijke stagedag van een tweede 
klas  
Op woensdag 13 oktober stonden er 26 
leerlingen uit een tweede klas van het 
Wartburg College in Rotterdam op de stoep 
van het Palet. Ze zouden eerst een dag naar 
een zorginstelling gaan, maar dat kon door 
een Corona besmetting daar niet doorgaan. 
Last minute hebben ze het programma 
omgegooid en zijn ze naar Open Arms 
gekomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In een klein half uur heb ik ze verteld over 
Open Arms, wat we doen en hoe we goed 
nieuws in de buurt proberen te zijn. Daarna 
zijn de leerlingen in groepen aan de gang 
gegaan. Sommigen hebben wat spullen 
opgeknapt, anderen de tuin gesnoeid. Er zijn 
ramen gewassen, er is soep gekookt, taart 
gebakken en de straat is op sommige 
plekken gerepareerd. Ook is de Huiskamer 
weer een keer goed schoongemaakt. 
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Al met al was het een gezellige en productieve 

ochtend die we hebben afgesloten met een 

gezamenlijke eenvoudige lunch.  
Henk den Breejen 

 

Nieuw bestuurslid – Tineke de Ben Graag 
stel ik me aan u voor als het nieuwe 
bestuurslid van Open Arms.  
Mijn naam is Tineke de Ben en ik ben 52 jaar. 
Ik woon in Poortugaal met mijn man, twee 
dochters en mijn hond. Ik heb een getrouwde 
dochter die in Dordrecht woont. Ik werk als 
stafmedewerker onderzoek in het Erasmus 
MC waar ik graag op de fiets naartoe ga. Ik 
houd van lange wandelingen met mijn hond, 
het liefst langs de zee of de Oude Maas. 
Verder sport en lees ik graag. Ik ben lid van de 
Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder. 
Via de SGA ken ik Open Arms. 
 

Toen mij 
gevraagd 
werd of ik 
het nieuwe 
bestuurslid 
van Open 
Arms wilde 
worden, 
hoefde ik 
daar niet 
lang over na 
te denken.  

Jaren terug was ik betrokken bij Open Arms 
via de taalcursus. Met veel plezier heb ik 
lesgegeven maar ook buiten de lessen genoot 
ik van de gezelligheid en de fijne sfeer in het 
Palet. Ik heb veel mensen mogen ontmoeten 
met verschillende achtergronden. Er werd 
gelachen en gehuild. Dat vind ik het mooie 
aan Open Arms. Men kan en mag zichzelf zijn. 
Verhalen worden gedeeld tijdens de koffie of 
tijdens één van de vele activiteiten. Van harte 
onderstreep ik de visie van Open Arms: de 
mensen in de omgeving laten merken dat ze 
waardevol en door God geliefd zijn. Daarom 
verheug ik me erop dat ik weer een rol kan 
vervullen binnen deze mooie stichting. Ik hoop 
u snel te ontmoeten! 
 

Kaarten en eten  
Al een aantal jaar helpt het CreaCafé mee 

om kaarten te maken voor klanten van de 

 
Voedselbank. De klanten van de Voedselbank 
krijgen niet alleen kaarten maar ook 
decemberzegels om ze te kunnen versturen. 
Op 24 november en 1 december, in 2 
groepen i.v.m. Corona, zijn er in totaal 274 
kaarten gemaakt. Via de organisatie die zorgt 
dat de kaarten gemaakt worden en bij de 
Voedselbank terecht komen is er ook budget 
beschikbaar om met elkaar te eten.  
Daar hebben we graag gebruik van gemaakt. 
We hebben heerlijk genoten van een Chinese 
Maaltijd die speciaal voor ons 
bezorgd/verzorgd werd.  
Het waren gezellige middagen met een 
prachtig resultaat om weg te geven. 

Team CreaCafé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mensen veranderen  
Ik weet niet welke kant je op denkt als je 
deze titel leest. Dat kan nogal verschillen. 
Aan de ene kant; “Als je voor een dubbeltje 
geboren bent, word je nooit een kwartje”, 
“Een vos verliest wel z’n haren, maar niet 
z’n streken”, “Zo ben ik nou eenmaal”, “Jij 
ook altijd…”  
Aan de andere kant; “Niets zo veranderlijk als 

een mens”. 
 

Ik geloof dat mensen kunnen veranderen. Ik 
geloof het niet alleen, ik zie het gebeuren. Dat 
zie je niet van de ene op de andere dag, in een 
paar weken of een paar maanden. Maar door 
de jaren heen zie ik mensen veranderen. 
Zowel vrijwilligers als bezoekers. Ik zie mensen 
meer mens worden, doordat ze overzicht 
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krijgen. Doordat we samen met hen 
problemen oppakken en oplossen, 
bijvoorbeeld schulden. Doordat ze hun verhaal 
kwijt kunnen. Doordat ze ergens bij gaan 
horen, waar ze gezien en gehoord worden. 
Doordat ze activiteiten bezoeken, waar ze 
meer leren over Jezus en de Bijbel. Doordat ze 
gaan geloven dat hun leven echt kan 
veranderen. Doordat er gebeden wordt voor 
en met mensen. En vaak een combinatie van 
deze dingen. Persoonlijke aandacht is een 
belangrijk aspect in dit alles. 
 

Ik vind het prachtig om te zien dat mensen 
veranderen. Het is een voorrecht om dat van 
dichtbij te zien en te horen. Vooral als mensen 
er zelf over vertellen; “Sinds ik hier kom heb ik 
meer rust in mijn leven en in mezelf”, “ik kan 
Jezus niet meer missen”, “ik heb weer contact 
met iemand, waar lange tijd geen contact mee 
was en dat maakt een enorm verschil“. 
Het zijn momenten die mij inspireren en 
helpen om door te gaan, om vol te houden, 
om iedere keer weer met mensen 
onderweg te gaan. Omdat het zomaar zou 
kunnen dat het opnieuw gaat gebeuren. 
Mensen die veranderen.  

Henk den Breejen 

 

Open Arms wil haar werk blijven doen.  
Helpt u mee? 

 

Verwacht financieel tekort voor 2021 

€ 20.000,-. 
 

Open Arms: waar staan we?  
Dat 2021 een niet gebruikelijk jaar is 
geworden, geldt voor velen en ook voor Open 
Arms. Het Palet mocht maar beperkt gebruikt 
worden. Het is afwachten wanneer er meer 
ruimte komt om activiteiten weer op te 
starten. Dat heeft gevolgen voor de manier 
waarop de contacten in Het Lage Land 
worden onderhouden. Het Bijbelcafé gaat 
door, maar niet meer met 30 personen 
tegelijkertijd. Wel in groepen van 6 of 7 
personen. Het Inloopcafé is open om er 
dagelijks te zijn voor mensen, om te luisteren, 
te horen hoe het met elkaar gaat. Uiteraard 
gaat het uitdeelpunt van de Voedselbank 
door. Daarnaast zijn er veel op één-op-één 
gesprekken, op afspraak. Avondactiviteiten 

 
liggen nu stil. Daardoor ook minder 

ontmoetingen. 
 

Financiële gevolgen van Corona  
Voor 2021 hoopten we dat in het najaar 
activiteiten weer volledig gestart konden 
worden. Dat andere organisaties ook weer 
hun activiteiten in het Palet kunnen doen. Dat 
het Palet weer een plek is waar elke week een 
paar honderd bewoners naar toe komen. Het 
stilliggen van activiteiten heeft ook financiële 
gevolgen voor 2021. We voelen de vrijheid om 
een beroep op u te doen omdat we een tekort 
verwachten van € 20.000. Dit tekort wordt 
voor het grootste deel veroorzaakt door de 
gedeeltelijke sluiting van de winkel en het 
niet-verhuren van ruimtes aan andere 
organisaties. 
 

Vraag aan u!  
Daarom aan u de vraag of u een (extra) 
donatie wilt doen om het werk van Open 
Arms ook in 2022 mogelijk te maken. Dat 
kan op rekeningnummer NL45 ABNA 0436 
2414 39. Open Arms heeft een ANBI-status. 
 

Heeft u vragen over het bovenstaande 

dan kunt u uw vraag per mail stellen aan 

erikvanderpoel@openarms.nl. 
 

We geloven dat bidden en danken echt een 
verschil maakt in ons bezig zijn als Stichting 
Open Arms. Bidt u met ons mee?  

Bestuur Open Arms 

 

Dankpunten  
- Ondanks de beperkingen zijn er heel 

veel mogelijkheden om door te gaan 
met ons werk in de wijk. 

- Medewerkers die jarenlang als 
vrijwilliger hebben meegewerkt en nu 
gestopt zijn. 

- Nieuwe medewerkers die een 
taak hebben opgepakt. 

- Zoveel wijkbewoners die de weg naar 
Het Palet weten te vinden en die we 
van dienst mogen zijn. 

- Alle activiteiten die we mogen 
organiseren en alle medewerkers 
die dit in goede banen leiden. 

- De plek die we in de wijk 
mogen hebben. 
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Gebedspunten  
- Het vinden van de juiste mensen die 

als vrijwilliger mee willen gaan doen. 
We zoeken een aantal nieuwe 
coördinatoren, maar ook andere 
medewerkers voor bestaande 
activiteiten. En ook mensen die 
willen helpen in de fondswerving.  

- Een grotere locatie voor de winkel, 
zodat we de Kringloopwinkel verder 
uit kunnen breiden. 

- Dat we afgestemd mogen zijn én 
blijven op de dingen die God in de wijk 
en in mensenlevens aan het doen is.  

- Huisvesting richting de toekomst. 
Ooit gaat er iets nieuws komen op de 
strook waar nu het Palet staat. 

- Dat we met meer kerken en 
organisaties kunnen samenwerken 
om meer voor de mensen in de wijk 
te kunnen betekenen.  
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