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Niets uit dit nummer mag worden overgenomen zonder toestemming van de redactie, tenzij de 
bron wordt vermeld. 

Predikant Protestantse Gemeente Stede Broec  
Vacant 
Alleen voor pastoraat en bezoekwerk: Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86 
Kerkgebouw: 
Oude Kerk, Zesstedenweg 189, 1613 JD Grootebroek, tel. 52 30 78 
Koster: Begrafenissen / Inlichtingen bij de Hr. P. Lasschuit, tel. 06-10524105 

Website: www.deoudekerk.nl   
Deze wordt verzorgd  door Mw. T. Boender, webmaster@deoudekerk.nl  

 
Kerkenraad Protestantse  gemeente 
Voorzitter: Hr. A. Meijer 
Scriba: Mw. M. Vissers, Pandhof 47  
1613 EK Grootebroek, tel. 51 64 55  
kerkenraad@deoudekerk.nl 

College  van kerkrentmeesters 
Voorzitter: Hr. H. Veenstra, tel. 52 31 22 
Secretaris: Hr. J.E. Swier, Eg 42, 
1611 LT Bovenkarspel, tel. 52 10 07  
kerkrentmeesters@deoudekerk.nl 
Penningmeester: Hr. R. Jetses 
penningmeestercvk@deoudekerk.nl 

Kerkbalans administratie  
(incl. collectebonnen)  
Hr. K. Dudink, de Roos 2, 
1611 KG  Bovenkarspel , tel. 51 87 34 
IBANnummer:  NL95 RABO 0373 7347 86 
Prot.Gem.Stede Broec te Bovenkarspel 
kerkbalans@deoudekerk.nl 

Collectebonnen kunt u bestellen door 
overmaken van een bedrag van € 20.- of 
een veelvoud daarvan op bovengenoemd  
nummer, of via de website met Ideal. 
De bonnen worden thuisbezorgd. 

Beheerder begraafplaats Broekerhaven: 
Hr. W. Strating, tel. 06 206 45 825 
begraafplaatsbroekerhaven@ziggo.nl 

Ledenadministratie 
Mw. E. Lasschuit, Hertog Albrechtstraat 404, 
1613 GZ Grootebroek, tel. 52 17 02 
ledenadministratie@deoudekerk.nl 

Diaconie 
Voorzitter: Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32 
Secretaris: B. Poortman,   
tel. 06-191 75 124 
Penningmeester: Mw. H. Simons,  
tel. 51 61 48  
diaconie@deoudekerk.nl 
 

Pastoraal Team 
Ten zuiden van de spoorlijn: 

Grootebroek: 
Mw. N. Kleton, tel. 51 45 71 
Mw. T. Boender, tel. 54 26 14 

Bovenkarspel: 
Mw. E. Jonkman, tel. 06-15273488 
Mw. H. Blom, tel. 51 36 87 

Ten noorden van de spoorlijn: 

Grootebroek: 
Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32   
Mw. I. Henken, tel. 0229-84 06 90 

Bovenkarspel: 
Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86 
Mw. A. Broekstra, tel. 51 77 36 

ZWO Stede Broec 
Coördinatie: Mw. C. Linke, tel. 51 35 33 

Auto-ophaaldienst 
Coördinatie: Mw. M. Vissers, tel. 51 64 55 
Opgeven uiterlijk vrijdagavond. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Geboorte? Trouwplannen? 
Verdriet? Verlies? 

 
Blijf in contact met uw 

kerk….. 
 

Bel of schrijf naar: 
Marijke Vissers 

Pandhof 47 
1613 EK Grootebroek 

tel. 51 64 55 
kerkenraad@deoudekerk.nl 
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De kerkdiensten van onze Gemeente zijn elke zondag te volgen via de 
Kerkomroep. Zie ook de website van de Oude Kerk. 

Op dit moment kunt u onze kerkdiensten nog niet bezoeken. Zie voor 
verdere informatie de hiervolgende rubriek.  

 
11 april - 10.00 uur  Quasi modo geniti  

Voorganger : Mw. ds. T.H.M. Allewijn, Landsmeer 
Ambtsdrager van Dienst : Hr. Verbeek 
Organist : Mw. Janssen  
Collectes : Kerk en Dorcas 
Koster : Hr. Swier 
 
18 april - 10.00 uur  Misericordias Domini 

Voorganger : Mw. N. Rietveld, Amersfoort 
Ambtsdrager van Dienst : Mw. De Kroon  
Organist  :    Mw. Schuijtemaker 
Collectes : Kerk en Inloophuis ‘De Baanbreker’ 
Koster : Mw. Dudink 
 
25 april - 10.00 uur  Zondag Jubilate 

Voorganger : Mw. L. Kooiman, Enkhuizen 
Ambtsdrager van Dienst : Hr. Veenstra 
Organist  : Hr. Ruiter   
Collectes : Kerk en Stichting Down Syndroom    
Koster : Hr. Visser 
 
2 mei - 10.00 uur  Zondag Cantate 
    m.m.v. Jacco, Jorim en Romy de Kroon 

Voorganger : Ds. R. de Reuver, Houten 
Ambtsdrager van Dienst : Mw. De Kroon 
Organist  : Mw. Janssen  
Collectes : Kerk en Ziekenhuis in Jordanië  
Koster :  Hr. en Mw. De Vries 

9 mei - 10.00 uur  Zondag Rogate 

Voorganger : Ds. A. Mak, Haarlem 
Ambtsdrager van Dienst : Hr. Meijer 
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Organist : Hr. Spoelstra  
Collectes : Kerk en JOP 
Koster : Hr. Lasschuit 
 
13 mei - 10.00 uur  Hemelvaart 

Voorganger : Mw. A. de Kroon 
Ambtsdrager van Dienst : Mw. Boender 
Collecte : Stichting Merakel 
Organist : Hr. Spoelstra 
Koster : Hr. Swier 
 
16 mei - 10.00 uur  Zondag Exaudi 

Voorganger : Mw. E. Jeunink, Hoorn 
Ambtsdrager van Dienst : Mw. Gerding 
Organist : Mw. Schuijtemaker  
Collectes : Kerk en Twinproject 
Koster : Mw. Dudink 
 
23 mei - 10.00 uur  Pinksteren 

Voorganger : Mw. ds. N.K. Letteboer, Den Helder 
Ambtsdrager van Dienst : Hr. Verbeek 
Organist : Hr. Ruiter  
Collectes : Kerk en Simavi 
Koster : Hr. Visser 

 
 
  

De stand van zaken omtrent de mogelijke predikantsberoeping. 

Het is alweer een aantal weken geleden, dat u als gemeente hebt ingestemd met 
een mogelijk beroep van de aan u voorgestelde predikant.   
Alvorens hij het beroep eventueel zou aanvaarden, wilde hij graag eerst met een 
aantal groepen binnen de gemeente kennismaken. Daarom zijn er gesprekken 
gevoerd met het moderamen, de liturgiecommissie en het pastoraal team.  
Deze gesprekken zijn van beide kanten positief verlopen, hebben we begrepen. 

Er is ook een gesprek geweest met een delegatie van de commissie van 
kerkrentmeesters. Dit gesprek had voornamelijk de huisvesting als onderwerp.  
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Als wij een beroep uit gaan brengen, moet -volgens de arbeidsvoorwaarden- 
bij de beroepsbrief o.a. ook de huisvesting beschreven staan. In feite moet de 
huisvesting al geregeld zijn op het moment dat wij gaan beroepen. Geen 
huisvesting betekent: nog geen beroep.  
Het tijdpad voor het uitbrengen van een beroep is vanaf nu dus afhankelijk van 
hoe snel er een geschikte woning wordt gevonden.  
Het vinden van een passend huis zit echter nog niet mee; mede gezien de 
overspannen toestand van de woningmarkt. 

Met de hulp van de aankoopmakelaar is er nog geen direct uitzicht op de juiste 
woning. En dat is wel de persoon die alle ‘ins’ en ‘outs’ voor de woning kent 
en die ook geheel thuis is op de huidige markt. 
We merken, dat velen van u proberen mee te denken. Met dank voor de goede 
bedoelingen, maar het zoeken wordt nu overgelaten aan de makelaar.  
U kunt ervan overtuigd zijn dat het alle aandacht heeft.  

We houden u op de hoogte,  
  
Met een groet namens de kerkenraad, 
Marijke Vissers en Albert Meijer 
 
 
 
 

Bij de omslagfoto  
 

'De komst van de Heilige Geest' van He Qi. 
He Qi is een Chinees kunstenaar die in 
Amerika verblijft. 
Op zijn werk 'De komst van de Heilige 
Geest' valt veel te ontdekken:  
. er worden gebouwen van overal ter 
wereld afgebeeld  
. de vlam boven de hoofden zien eruit als 
een duif, een verwijzing naar de heilige 
Geest.  
. de afgebeelde personen lijken vrouwen te 
zijn.  

. de wolkjes kunnen herinneren aan de Hemelvaart.  

. de brandende kaars kan verwijzen  naar de paaskaars, symbool voor 
Jezus, als licht in de wereld.  
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Pinksterlied 
Wat altijd is geweest 

Wat altijd is geweest, het waaien van de geest 
gebeurt aan ons vandaag.  
Dat vuur van het begin, wij ademen het in, 
Gods woord dat antwoord vraagt. 
Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak 
en baande nieuwe wegen, 
Hij is nog niet verstomd, Hij zoekt naar ons, Hij komt 
in mens na mens ons tegen. 

Het meeste gaat voorbij, maar meer en meer wordt Hij 
de toekomst die ons wacht. 
Bij Hem is geen verraad, Hij zelf heeft ons gemaakt, 
Hij peilt en proeft ons hart. 
Wij leven zijn bestaan, zijn ongekende naam 
aanschouwen wij van verre. 
Zijn zwijgen is van goud, zijn woord is ons behoud 
in leven en in sterven. 

Als alles is volbracht zal Hij voor ons een stad 
van brood en spelen zijn. 
De stok die ons regeert, de dood zal zijn gekeerd, 
wij zullen mensen zijn. 
Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht 
aan alles wat wij deden. 
Hij maakt zijn woorden waar, wij spreken met elkaar 
een taal van hoop en vrede. 

 
Huub Oosterhuis 

 
 
Voor het beluisteren van dit lied en een nadere toelichting: 
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/lied-wat-altijd-is-
geweest/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=200606 
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Periode van 21 februari t/m 28 maart.  
De goede doelen waarvoor werd gecollecteerd zijn:  
Het 40 dagenproject ‘IK BEN ER VOOR JOU’, t.w. Moldavië, Pionierskerk 
Nederland, Libanon, Nederland Diaconaat, Indonesië en Paaschallenge 
Nederland. 
 
BLOEMEN waren er voor: 

- Dhr. Mantel - Mevr. Boender 
- Dhr. en Mevr. De Lange - Mevr. De Kroon 
- Ds. Haspels en Mevr. Harms  - Dhr. Mosselman 
- Mevr. Postema - Fam. Ruiter 
 
 
 
 

 
11 april     tweede zondag van Pasen  

Kleur: wit, kleur van de reinheid 
Lezingen: 1 Johannes 5: 1-6 en Johannes 20: 19 en 24-31 

Toen zei Jezus tot Thomas: ‘Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben’. 
(Joh. 20:29) 
 
18 april     derde zondag van Pasen 

Kleur: wit, kleur van de reinheid 
Lezingen: 1 Johannes 1: 1-7 en Johannes 21: 15-24  
Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging 
je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen 
grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. (Joh. 21: 
18) 
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25 april     vierde zondag van Pasen 

Kleur: wit, kleur van de reinheid 
Lezingen: 1 Johannes 3: 1-8 en Johannes 10: 11-16 

De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen 
(Joh. 10: 11)  
 
2 mei     vijfde zondag van Pasen 

Kleur: wit, kleur van de reinheid 
Lezingen: 1 Johannes 3: 18-24 en Johannes 15: 1-8 

Jezus zei: ‘Ik ben de ware wijnstok. En mijn Vader is de wijnbouwer’  
(Joh. 15: 1) 
 
9 mei     zesde zondag van Pasen 

Kleur: wit, kleur van de reinheid 
Lezingen: 1 Johannes 4: 7-21 en Johannes 15: 9-17 

‘Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt’ (Joh. 15: 17) 
 
13 mei     Hemelvaart 

Kleur: wit, kleur van de reinheid 
Lezingen: Handelingen 1: 1-11 en Lucas 24: 49-53 

‘Mijn eerste boek, Theofilus, heb ik geschreven over 
alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft’ 
(Handelingen 1: 1) 
 
16 mei     zevende zondag van Pasen 

Kleur: wit, kleur van de reinheid 
Lezingen: 1 Johannes 5: 9-15 en Johannes 17: 14-
26 

In die tijd bad Jezus: ‘Zoals Gij Mij in de wereld 
gezonden hebt, zo zend Ik hen in de wereld’ (Joh. 17: 18) 
 
23 mei     Pinksteren 

Kleur: rood, kleur van vuur en de Heilige Geest 
Lezingen: Handelingen 2: 1-24 en Johannes 14: 8-17 

En ze werden allemaal vol van de Heilige Geest en begonnen allemaal in 
andere talen te spreken. (Handelingen 2: 4) 
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Toelichting bij de collectes  
 
11 april      

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, in Oost-
Europa, Afrika en het Midden-Oosten, ongeacht hun religie, ras, geslacht of 
politieke overtuiging. Dorcas doet dit met langlopende projecten m.b.t. werk 
en inkomen, water, hygiëne en gezondheid en kinderontwikkeling. Overheden, 
kerken en lokale gemeenschappen worden aangesproken op hun eigen 
verantwoordelijkheid voor het welzijn van armen en verdrukten. Het gaat 
hierbij om ouderen, chronisch zieken, gevangenen, mensen met een 
beperking. Persoonlijke aandacht staat steeds voorop. Bij rampen biedt 
Dorcas concrete hulp, die gekoppeld is aan programma’s voor 
wederopbouw en preventie. 
Dorcas onderscheidt zich met de kernwaarden: Gelovig, Gedurfd en 
Gezamenlijk! 
 
18 april     Baanbreker 

Inloophuis de Baanbreker in Enkhuizen is een gezellige 
ontmoetingsruimte voor iedereen die daar behoefte aan 
heeft. Met name voor mensen met een psychiatrische 
achtergrond, een al dan niet lichamelijke handicap, of een 
chronische ziekte. Bij signalen dat ondersteuning nodig is, kan men direct hulp 
bieden, of mensen de juiste weg wijzen. 
 

25 april     

In de kern Noordholland Noord, doet deze stichting heel veel goed werk in de 
ondersteuning van gezinnen met een kind met het syndroom van Down. 
Samen erover kunnen praten, de ervaringen delen en elkaar vragen stellen.  
Mede hierdoor worden de gezinnen ondersteund en wordt het leven van het 
kind en het gehele gezin er beter van. 
 
2 mei     Ziekenhuis in Jordanie 

Vanuit de Arabische wereldzending te Andijk heeft “Margreet” een kliniek in 
Jordanie. 
Vooral is daar zorg voor de bedoeïenen. Een volk dat verspreid leeft en vaak 
heel arm is. Zij zorgt voor en met hen. Bidt voor en met hen. Geeft 
voorlichting over gezondheid en probeert een “ziekenhuis” draaiende te 
houden. Echt een project dat onze steun heel erg hard nodig heeft en meer 
dan verdiend. 
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9 mei      

JOP is de landelijke JeugdOrganisatie van de Protestantse Kerk in 
Nederland. JOP is een beweging van en voor kinderen en jongeren. JOP 
gelooft in kinderen en jongeren. JOP gelooft ook in God. JOP wil met jou en 
jouw groep ontdekken wat geloven kan betekenen.  
Bij JOP gaat het vaak over God, jijzelf, jouw groep en de wereld om je heen. 
Dat kun je op de website ook zien. Wat hebben God, jijzelf, jouw groep en de 
wereld om je heen met elkaar te maken? Met JOP kun je dat ontdekken. 

 

13 mei     Stichting Merakel (Lutjebroek)                            

Stichting Merakel in Lutjebroek is een stichting vàn ouders, 
vòòr ouders die een kind hebben met een verstandelijke en/of 
meervoudige beperking.  
Het doel van de stichting is: d.m.v. goede opvang voor het kind 
met de beperking, de ouders ontlasten en daarmee bereiken 
dat het kind langer in het gezin kan blijven wonen.  
De stichting is in 2006 opgericht en inmiddels biedt men diverse soorten 
van zorg aan; o.a. logeren, dagbesteding en vakantie opvang. De stichting is 
gevestigd in de oude pastorie in Lutjebroek. Er wordt gewerkt met 
professionele begeleiders, die worden betaald uit de WLZ (Wet Langdurige 
Zorg)  Daarnaast vinden talloze vrijwilligers en stagiaires een plek bij de 
stichting. Zij dragen belangeloos hun steentje bij op diverse manieren. Voor 
de aanschaf van hulpmiddelen, speciaal aangepaste spelmaterialen en 
vervoersmiddelen is de stichting afhankelijk van schenkingen en donaties. 

 

16 mei     Twin Project 

Het Twinproject heeft als doel de verloskundigen in Sierra Leone te helpen. 
Dit, door een verloskundige uit de regio in contact te brengen 
met een verloskundige uit Nederland. Op deze manier hoopt 
men op kennisoverdracht om zo de moedersterfte terug te 
dringen en hopelijk daarbij ook de kindersterfte. 
25 Nederlandse verloskundigen zijn gekoppeld aan 25 
verloskundigen van Sierra Leone. De bestaande kliniek is in de 
oorlog door de rebellen van binnen vernield. Het zou een 
veilige haven moeten zijn, waar vrouwen kunnen baren en 
kinderen onder de 5 behandeld kunnen worden 

Vanuit de Blauwe Ruis www.blauwe-ruis.nl  is  hulp toegezegd. Inmiddels zijn 
er  voor de kliniek 2 ambulances  naar Pendembu gebracht. 
Hulp van iedereen is meer dan welkom. Uw giften dragen daaraan bij! 
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23 mei       

Moeders spelen een belangrijke rol bij Simavi. In vooral de armste landen zijn 
zij veelal verantwoordelijk voor de voedselvoorziening en de gezondheidszorg. 
Samen met de moeders in de gemeenschap wordt o.a. voor goed 
drinkwater gezorgd en voor hygiene bij zwangerschappen. Zomaar een paar 
heel belangrijke dingen die wij zo normaal vinden. 

Een waterpomp betekent ongelooflijk veel voor gezinnen in de dorpen. Elke 
dag kilometers lopen voor vervuild water, ziekte en angst. Als dat de realiteit 
is, dag in dag uit, dan geloof je niet dat er een eenvoudige oplossing voor is. 
Als gevolg van het vervuilde water sterven veel kinderen in deze dorpen. 
Simavi wil de mensen helpen en zorgen dat er waterpompen geplaatst 
worden. 
Water is een medicijn; door schoon water kunnen de kinderen gezond naar 
school. 
 
 
 

Pinksteren is het feest van de Hoop 

HOOP.  
Het is een woord van maar vier letters. Maar wat het zegt is meer welkom dan 
ooit. Zelden beleefden we wereldwijd zulke ingrijpende tijden. En zelden 
verlangden we zo naar uitzicht. Met Pinksteren vieren we dat er hoop is, omdat 
Gods Geest bij ons is. Kinderen leven die hoop voor. Zij laten zien dat het leven 

doorgaat. Daarom maken 
wij van het pinksterfeest 
een feest van hoop.  We 
ontvangen hoop, we 
delen hoop! 

De huis-aan-huiscollecte 
van Kerk in Actie in 
december 2020 heeft het 
prachtige resultaat van 
540.000 euro opgebracht. 

Meer dan 5.500 collectanten en 500 collectecoördinatoren hebben zich 
ingezet voor een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.  
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Kerk in Actie directeur Jurjen de Groot is onder de indruk “Een grote groep 
vrijwilligers stond klaar, de kracht van de kerkelijke gemeenschap. Met een 
resultaat ver boven verwachting!”  

Collectanten collecteerden in meer dan 500 plaatsen in Nederland fysiek, maar 
ook velen collecteerden met een online collectebus. De collecte werd erg 
positief ontvangen zowel door collectanten als door gevers; mensen waren 
positief over dat de Protestantse Kerk zich van deze kant laat zien en het doel 
werd erg gewaardeerd.  

"Het was bijzonder om te zien dat het in veel plaatsen meer werd dan alleen een 
huis-aan-huiscollecte," vertelt Gerdine Spilt, coordinator van het collecteteam 
van Kerk in Actie. "In Tijnje-Terwispel bv.  kwam het hele dorp online in actie op 
initiatief van de diaconie en in Hardenberg ontstond een initiatief met de 
Voedselbank nadat een collectant onder de indruk was van de armoede die hij 
in de wijk aantrof. En dit zijn nog maar enkele voorbeelden." 

 

Voor de kinderen 
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Laten we durven  
 
Laten we graag zien omdat we dat kunnen,  
en leven - voluit en gretig - omdat wij dat mógen  
en het daarom dubbel zo goed moeten doen.  

Laten we beter leren weten, niet meer morsen met de dagen  
die al die anderen, daar, zomaar, opeens zijn kwijtgeraakt.  
Laten we geen engelen zijn, maar als het kan toch ook geen duivels.  
Laten we mensen zijn.  
En helemaal onszelf worden,  
niet wie we denken dat anderen wilden dat we waren.  

Laten we moed houden, durven wankelen  
en redden wat er te redden valt.  
Onszelf bijvoorbeeld, en mekaar.  

Laten we stoppen met hopen en doen wat moet gebeuren  
om het te doen gebeuren, en mild zijn voor wie dat nog niet kan.  
Laten we ze openlaten: onze deuren, onze armen, onze geesten.  
Laten we pantsers afleggen,  
en het en de andere tegemoet treden, telkens weer.  

Laten we slapende honden keihard wakker maken.  
Blijven geloven in dromen die ook uitkomen.  
Veel verwachten, genoeg spijt hebben, in zeven sloten tegelijk lopen,  
alle dingen aankijken, ook dat wat ons verontrust.  

En laten we minachting koesteren voor de hopeloosheid,  
weten wat we waard zijn, onszelf gunnen wat we verdienen,  
want dat is vaak meer dan we geneigd zijn te denken.  

En laten we begrijpen wat de liefde is,  
onthouden dat dat alles is, of toch bijna.  
Laten we durven. Ja.  

 
 

 
Griet Op de Beeck, Vlaams auteur  

Uit: Diaconia 
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Een aanwinst voor Nederland 
 
In de opvang van INLIA in Groningen steken gasten elkaar en INLIA vaak de 
helpende hand toe. INLIA-medewerker Jinke wil zo iemand die altijd klaar staat 
om te helpen, in het zonnetje zetten. “Want met iemand als Bryan mag je blij 
zijn als land. Hij is een aanwinst.” 

Bryan probeert zichzelf nuttig te maken vanaf het moment dat hij opstaat 
(uurtje of zes). Schoonmaken, tolken, gras maaien. Hij vindt het fijn om te 
helpen en soms kan hij een zakcentje bijverdienen. (Gasten mogen 
corveetaken in de opvang tegen vergoeding door een ander laten doen.) Zo 
sprokkelt Bryan geld bijeen voor zijn zesjarige dochter. 
Zonder haar was hij doorgedraaid, zegt hij. “Ik houd vol voor haar.” Bryan heeft 
eenposttraumatische stress stoornis, opgelopen in de burgeroorlog in 
Burundi in 2004 waar hij werd gemarteld. Zijn familie weet hem vrij te krijgen; 
daarna moet hij vluchten en belandt in Nederland. Hij krijgt een tijdelijke 
vergunning, zoals destijds iedereen uit Burundi.  
Die wordt later opgeheven. Bryan doet een nieuwe asielaanvraag en ontmoet 
in Ter Apel een Congolese weduwe. Zij krijgt in 2012 asiel en mag in 2013 
haar vier kinderen over laten komen. Met haar krijgt hij een dochter. Bryan 
vadert over alle vijf kinderen.  

“Hij is zo’n zorgzame vader”, zegt begeleider Anne, “Hij brengt zijn dochter 
overal naartoe en ook de andere kinderen helpt hij 
met alles.” Bryan zelf haalt zijn schouders 
op: “Ik ben blij als ik iets kan doen voor mijn 
kinderen. Als iemand iets nodig heeft, 
is het toch fijn als je kunt helpen? 
Ik kan geen nee zeggen.”  
Geen nee kunnen zeggen is niet 
een probleem waar de 
Nederlandse overheid mee 
kampt. Ook Bryans derde 
asielaanvraag wordt 
afgewezen. Maar er gloort hoop: 
inmiddels kan Bryan een beroep doen 
op verblijf op basis van gezinsleven. 
Volgens de juristen is dat kansrijk.  

Bryan wil dan de opleiding tot monteur afmaken. Zodat hij echt voor zijn gezin 
kan zorgen. En INLIA mag hem heus nog wel eens vragen om bij te springen.  
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