
Het jaar 2017 ligt weer achter ons. In het onderstaande verslag vindt u een korte 

impressie. De bediening van Elim speelt zich af in vier kringen, elk met een eigen 

betrokkenheid: de leefgemeenschap en het open huis, de gastvrije gemeente in Doorn, de 

vriendenkring in Nederland en projecten in het Midden Oosten en Azië. In alle kringen 

leggen we de nadruk op duurzaamheid, vriendschap en trouw.  
         

LEEFGEMEENSCHAP 

De leefgemeenschap die in 1981 werd opgericht, telde begin 2017 tien bewoners: Gijs en 

Dieneke van den Brink, Wim Dorsman, Henk en Edna van de Giessen (kernbewoners), 

Willem, Edgar en Nino, Alvina en Michel. Al met al was het weer een druk 

leefgemeenschapsjaar, met samen wonen en werken met vrijwilligers, gasten, bezoekers, 

kringen, vergaderingen etc.   

               

GASTVRIJHEID EN OPVANG 

De gastvrijheid kreeg in 2017 gestalte door het vrijwel dagelijks ontvangen van mensen 

die kwamen voor een kop koffie of om advies te vragen voor allerlei zaken zoals het 

vinden van huisvesting, het vervolg van een asielprocedure, hulp bij verhuizing, naar de 

rechtbank gaan etc. Heel 2017 woonde één persoon bij ons in het kader van een begeleid 

wonen traject. Naast het dagelijks contact werden ook één à twee keer per week 

begeleidende gesprekken gevoerd.  Daarnaast werden er in 2017 drie 

ongedocumenteerden opgevangen die anders op straat hadden moeten leven. Alle vijf 

kernleden van Elim werkten per week één of meer werkdagen voor de doelstelling van de 

stichting. In totaal betrof dit werk twee volledige banen (2 FTE). 

Daarnaast gaven drie kernleden op vrijwillige basis medewerking aan de uitvoering van 

de projecten van de zusterstichtingen “Elimprojecten” en “Markapur”. 
  
HUISGEMEENTE 

* De huiskerk van Elim heeft zich sinds 2010 ontwikkeld tot een multiculturele 

gemeente. In ieder geval Iraans, Afghaans, Armeens en Nederlands. Dit heeft zich het 

afgelopen jaar voortgezet. Alle diensten zijn tweetalig, in het Nederlands en in het 

Perzisch. 

* Regelmatig kregen leden van de gemeente een verblijfsvergunning en werd er geholpen 

 met verhuizingen en het opknappen van huizen. Op doopdiensten kwamen velen van hen 

ons weer bezoeken. Dit jaar werden zes  ex-moslims gedoopt. 

* De visie is dat de uitgewaaierde leden zich aansluiten bij andere gemeenten of zelf een 

nieuwe huisgroep starten. In 2017 waren er twee Elim huisgroepen buiten Doorn actief 

(Sittard en Leerdam).  Deze groepen werden meerdere keren bezocht om te versterken en 

te bemoedigen in de eerste stappen van het huisgemeente zijn. 

* Op 15 januari werd een bijdrage geleverd aan een Oecumenische dienst waar vijf 

Doornse kerken aan deelnamen. Wij mochten daar o.a. weer een muzikale bijdrage 

leveren, die bijzonder gewaardeerd werd. 

* Met Pasen werd een Paasconferentie georganiseerd met muziek, sprekers, en  een 

feestelijke maaltijd.  Er waren ongeveer 120 voornamelijk Iraanse en Afghaanse 

deelnemers uit het hele land. 

*  De Kerstdienst werd door 140 Farsi-taligen bezocht. 
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* Wekelijks werden er vier of vijf samenkomsten gehouden, op zondagmorgen een 

samenkomst met zang, getuigenis, gebed en een boodschap uit de Bijbel. Op 

woensdagavond een zang-oefen avond, en daarnaast ook twee Bijbelkringen (zie onder). 

* Er werd ook veel tijd besteed aan het onderhouden van contact met advocaten, het 

helpen bij de procedure van vluchtelingen en het vertalen van officiële brieven. Ook het 

onderdak verlenen aan hen die uitgeprocedeerd waren, was een voortdurende zorg.  

* De vergaderingen van de Raad van Kerken Doorn werden vier keer bezocht. 

*  De Elim FaceBook page voorziet in een behoefte en wordt goed gevolgd. Eind 2017 

had deze pagina 217 volgers. 
       
ONDERWIJS 

* Er waren twee bijbelkringen, die om de week bij elkaar kwamen op dinsdagavond en 

goed bezocht werden.  Eén was Nederlandstalig. De ander was tweetalig, Nederlands en 

Perzisch, en hier werden diverse thema’s besproken als ook geoefend in begrijpend 

Bijbellezen.  

* Wekelijks werd er op maandagmorgen taalles gegeven voor asielzoekers door Dieneke 

en Gerda, hierbij geholpen door een zestal  vrijwilligers. Hiervoor was grote 

belangstelling. Gemiddeld waren er tien leerlingen per les. Naast het leren van 

Nederlands was de gezelligheid een belangrijk onderdeel van de ochtenden.    

* Om de week werd er op donderdagmiddag door Gijs van den Brink en vanaf de zomer 

door Wim Dorsman en Shohreh les gegeven aan Farsitaligen op het AZC Leersum vanuit 

het boek Doelgericht leven.  

* Wekelijks en vanaf de zomer tweewekelijks werden op dinsdagmiddag door Farah en 

Jahangir op het AZC Perzisch-talige Bijbelstudies gegeven aan 10 tot 20 personen.  

* Voor het kader van ongeveer 15 mensen werd er drie keer op een zaterdag een 

studiedag op Elim gehouden, in maart, juni en november. 

* Aan deze kadergroep zijn door Gijs van den Brink ook vanaf juni om de week skype 

lessen gegeven, over de boodschap van het OT en over het boek Openbaring. 

* Er werd door Gijs van den Brink gewerkt aan het Studie-Bijbel-Project als redacteur en 

schrijver. Hij werkte aan de revisie van Matteus en aan de realisering van een Spaanse 

Studiebijbel app. 

* Als hoofdredacteur van het landelijke ‘Studiebijbel magazine’ schreef Gijs van den 

Brink hierin vier artikelen en drie boekrecensies. 

*   De website kreeg dagelijks gemiddeld 380 bezoekers waarbij de pages met bijbeluitleg 

(vooral de Engelstalige commentary on Matthew het hoogst scoorden. 
               
 
BESTUUR EN FINANCIEN 
Het bestuur van Stichting Elim, dat bestaat uit zes personen (vier mannen en twee 

vrouwen) vergaderde twee keer. 

Het financiële verslag over 2017 kunt u separaat aanvragen of via de website elim.nl 

downloaden. Er is eigenlijk maar één verschil met de jaarrekening van 2016, de toename 

van de exploitatie baten met 33.000,-. Deze heeft twee redenen: Ten eerste zijn de 

ontvangen "giften algemeen" 25.000,- euro hoger dan in 2016. Dit komt door extra giften 

van 1 donor ten behoeve van de nieuwbouw die Elim graag wil verwezenlijken in 

2018/2019. Deze giften zijn daarom toegevoegd aan de reserve van de leefgemeenschap. 

Dit is een eenmalige actie geweest. 

Zonder deze extra giften zou de exploitatie ongeveer break-even zijn geweest. 

Ten tweede was de bijdrage voor ongedocumenteerden van de UH hoger dan in 2016, 

maar kwam pas tegen de zomer binnen. Daarom is ongeveer de helft van dit bedrag als 

bestemmingsreserve gereserveerd voor 2018.    

  

 
Bezoek ons op het web!Bezoek ons op het web!Bezoek ons op het web!Bezoek ons op het web!    

www.elim.nlwww.elim.nlwww.elim.nlwww.elim.nl    

Huwelijksdienst. 

Maaltijden zijn een hoogtepunt. 


