
Voorwoord
Beste vrienden van Het Huisgezin,
Het jaar 2017 is bijna ten einde en als we terugblikken zien we dat het een heel bijzonder jaar 
was waarin de visie van Pieter en Annemarie steeds meer vorm heeft gekregen. Gods voorzie-
nigheid was wederom groot!

Dankzij uw hulp in de vorm van financiën, gebeden en praktische hulp konden wij mooie dingen 
voor de kinderen realiseren. De kinderen konden naar sport, muziekles, kinderkampen en het 
hele gezin kon samen met een tienermoeder met haar baby op vakantie gaan. 

Ook zijn we zeer dankbaar dat we, dankzij uw steun, in deze boerderij mogen wonen en onze 
roeping mogen uitvoeren.

In de vorige nieuwsbrief hebben we u uitgenodigd voor de opendag en heeft u de nieuwe loca-
tie met eigen ogen kunnen zien. Geweldig dat de kinderen nu ieder een eigen kamer hebben 
en er ruimte is voor tienermoeders. God opent steeds meer deuren in deze richting. 

Inmiddels zijn er tekeningen gemaakt en willen we in 2018 starten met appartementjes realise-
ren in de loods naast de boerderij, zodat tienermoeders hun eigen ruimtes hebben. Ze kunnen 
daar wonen en zelfstandig worden zodat ze weer op eigen benen komen te staan. Bij dit alles 
hebben we uw hulp ook weer nodig en doen we een beroep op u voor dit nieuwe project. Hier 
is veel geld voor nodig. Help ons dit te realiseren: wilt u weer meebouwen door ons financieel te 
steunen door middel van een gift of een maandelijkse bijdrage? Alvast heel, heel hartelijk dank.
Pieter, Annemarie, de kids, het bestuur en de vrijwilligers van Stichting Het Huisgezin wensen u 
fijne kerstdagen en een zegenrijk 2018 toe!

Met vriendelijke groet,
Anneke Moddejonge
Voorzitter Stichting Het Huisgezin 

Het Huisgezin

Vanuit Het Huisgezin
Als Huisgezin mogen we terugkijken op een 
mooi, bewogen, intens en bijzonder jaar. Wat 
is er het afgelopen jaar veel gebeurd. 

Er zijn heel veel mensen, bedrijven, fondsen 
en kerken, die Het Huisgezin een warm hart 
toedragen. Ieder heeft z’n steentje bijgedra-
gen.

We hebben een heel mooie boerderij mo-
gen betrekken. De boerderij is  verbouwd 
waarbij er 7 nieuwe slaapkamers, 2 douches 
en toilet extra zijn gecreëerd. Er zijn veel gif-
ten binnengekomen. We hadden dit jaar in 
mei een prachtig openingsfeest en in sep-
tember een  mooie vrijwilligersdag.  Ook 
hebben we de eerste tienermoeder mogen 
verwelkomen. Er is zoveel gebeurd het afge-
lopen jaar! Te veel om op te noemen …

Op 6 mei werd onze boerderij in 
De Tike officieel geopend door 
wethouder Marja Krans van de 
gemeente Smallingerland. Wat was 
het een geweldige dag! Honderden 
mensen hadden gehoor gegeven aan 
de uitnodiging.

Het was een zeer indrukwekkende dag 
waarop veel ontmoetingen plaatsvonden. 
Bovenal mochten we laten zien welk won-
der God had gedaan, zodat we deze boer-
derij konden aankopen. Iedereen was ervan 
onder de indruk. 

Er was iemand die zei: ‘Ik was God kwijt, 
maar heb Hem hier weer gevonden!’
Met elkaar kijken we terug op een zegen-
rijke dag.

Eerst even voor- stellen: wij 
zijn Mellanie en Jan Kingma. Wij wonen in 
Nieuw-Roden en hebben twee kinderen: 
Naomi en Joas. Al een aantal jaren zijn wij be-
trokken bij het werk van Pieter en Annemarie.  

Ook dit jaar hebben wij ons steentje bij gedra-
gen bij de vrijwilligersdag.  Bij een vrijwilligers-
dag nemen wij ook altijd onze kinderen mee. 
Uiteraard om mee te helpen, hoewel ze ook 
kunnen spelen met de andere kinderen, maar 
vooral omdat kinderen bij Het Huisgezin altijd 
welkom zijn. 

Dit jaar waren wij met een grote groep men-
sen. Een aantal mensen hebben wij eer-
der mogen ontmoeten maar de meesten  
hadden wij nog nooit eerder gezien. Het 
klinkt misschien vreemd, maar dat de mees-
te mensen deze dag totaal onbekenden voor 
ons waren is goed nieuws. Veel mensen 
zullen ons ook niet kennen. Dit laat 
namelijk zien hoeveel mensen mee-
werken en een bijdrage leveren 

In deze – soms best wel intensieve – tijd 
mochten we ervaren dat we de rust kregen 
om dit werk allemaal te doen. We willen ie-
dereen bedanken voor zijn of haar betrok-
kenheid.

We wensen u allen een Fijne Kerst   
en een Gezegend 2018.

Een lieve groet vanuit De Tike!
Pieter en Annemarie Smalingmarie Smaling

Wanneer u niet bent geweest en nog 
een impressie van de dag wilt hebben, kijk 
dan op de facebooksite van Stichting Het 
Huisgezin.

We willen alle bezoekers bedanken voor hun 
komst. En uiteraard zijn we zeer dankbaar 
voor alle vrijwilligers die ervoor hebben ge-
zorgd dat dit een onvergetelijk feest is ge-
worden.

aan het werk dat Pieter en Annemarie doen.  
Dit was ook goed te zien tijdens de opening 

eerder dit jaar. Wat waren er veel mooie ver-
halen en getuigenissen rond deze ‘gewone’ 
mensen die een  roeping van God volgen.

Tijdens deze laatste vrijwilligersdag 
hebben wij dus naast het harde wer-
ken dat gedaan moest worden – meest-
al in de stromende regen – ook weer 
veel mensen ontmoet. Allemaal mensen  
die aan dit project, net als wij, hun steentje wil-
len bijdragen.  

Aan het eind van de dag zijn wij dan ook met 
een volle maag en mooie herinneringen weer 
naar huis gegaan. Wij kijken alweer uit naar de 
volgende vrijwilligersdag!

Een warme groet, 
Jan, Mellanie, Naomi 
en Joas Kingma 

Openingsfeest 
6 mei 2017

Vrijwilligersdag 
30 september

Tienermoeder
appartementjes 

6 Mei 2017: Open dag 

‘Elk kind  heeft het recht 
om kind te zijn’

Info over stichting Het Huisgezin
Sinds 2011 is het werk Pieter en Annemarie als opvanggezin ondergebracht in een stich-
ting: Het Huisgezin. Het bestuur van de stichting ondersteunt hun werk. Om het werk 
van Het Huisgezin bekendheid te geven publiceert de stichting tweemaal per jaar een 
Nieuwsbrief, die in druk wordt verspreid en op onze website is te downloaden.
Stichting Het Huisgezin heeft geen winstoogmerk. Maar het werk van Pieter en Annema-
rie vraagt wel om een stevig financiële ondergrond. Zonder eigen inkomen zijn Pieter en 
Annemarie aangewezen op de financiële middelen die de overheid beschikbaar stelt. 
Dit is echter zeer beperkt en biedt onvoldoende armslag voor Pieter en Annemarie om 
het werk als gast- en opvanggezin te doen met de idealen die zij hebben. De stichting 
heeft een ANBI-status: giften die bestemd zijn voor het werk van Pieter en Annemarie zijn 
aftrekbaar bij de fiscus. 

‘Ja, ik wil Het Huisgezin steunen!’ 

Wilt u het werk van Pieter en Annemarie steunen? Heel graag! Elke euro komt ten goede 
aan de kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Laat ons dit weten via:
secretariaat@hethuisgezin.nl of bezoek de website: www.hethuisgezin.nl 
Daar kunt u zich ook vrijblijvend abonneren op de nieuwsbrief.

U bent ook welkom om rechtstreeks een bijdrage 
te geven aan Het Huisgezin op:
IBAN NL54INGB0005334048
t.n.v Stichting Het Huisgezin.
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Ons verlangen is om tienermoeders verder te 
helpen naar een stukje zelfstandigheid. Aan die 
zelfstandigheid kunnen ze werken als zij bij ons 
op het terrein in een semi-eigen appartementje 
kunnen wonen.  
Van de gemeente hebben we nu groen licht 
gekregen om deze tienermoederappartemen-
ten te gaan bouwen. Het wordt een apparte-

Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben 
Karin Vink-van Starkenburg, de zus van  
Annemarie. Mijn betrokkenheid bij Het Huis-
gezin is altijd op afstand geweest omdat ik in 
het westen van het land woon. Maar toen het 
nieuwe huis in De Tike was aangekocht, kon 
ik het niet nalaten een paar keer m’n koffer-
tje te pakken, naar Friesland te rijden en m’n 
handen uit de mouwen te steken. En wat was 
dat leuk. Met de aannemer en zoveel vrijwilli-
gers, schuren, verven, schoonmaken, kasten in 
elkaar zetten en nog veel meer. Met z’n allen 
werken aan een nieuw huis voor Het Huisge-
zin, ik vond het fantastisch. Ik heb nog meer  
bewondering gekregen voor Pieter en Anne-
marie want ondertussen draaide het gezin na-
tuurlijk gewoon door. Begin mei was het dan 
eindelijk zover, het huis mocht door iedereen 
gezien worden: Open dag. Een dag eerder 
trok ik, alweer met m’n koffertje, naar De Tike 
want er moest nog heel wat gebeuren voor-
dat alles er tiptop uitzag: zomen in gordijnen 
maken, plantjes in potjes zetten, en natuurlijk 
schoonmaken. ’s Avonds rond 22.00 uur kne-
pen we de laatste dweil uit. Nog even zitten, 
beetje napraten en geruststellen (Annemarie:  
zou er wel iemand komen?) en dan naar bed. 
De volgende morgen weer snel aan de slag: 
broodjes smeren, de schuren versieren, podi-
um maken, muziekinstallatie installeren en ga 
zo maar door. En toen eindelijk rond 10.00 uur 
kwamen de eerste mensen. En de mensen ble-

ment met een woonkamer, twee slaapkamers, 
een badkamer en een keuken. Daarnaast komt 
er ook een gezamenlijke ruimte voor de tiener-
moeders en een bezoekruimte voor ouders en 
kinderen.  Binnenkort volgt hier meer informatie 
over.

ven maar komen.  
Vrienden, fami-
lie, buren, belangstel-
lenden, het was fantastisch. Mensen werden 
rondgeleid en konden een hapje en drank-
je krijgen in de mooi versierde schuur. In 
een grote tent stond een maquette van de 
toekomstplannen en konden de kinderen  
geschminkt worden. Willeke en haar vriendin-
netje trakteerden iedereen op een schitterende 
acro-act. 
Natuurlijk was er ook een officieel gedeelte. 
Niemand minder dan de wethouder verrichtte 
de officiële opening, samen met Levi, het jong-
ste pleegkind. Ook waren er mooie toespraken 
van Anneke Moddejonge (Voorzitter stichting), 
Krijn van Spijk (Raad van toezicht), Jesse Lont 
(Bouwbedrijf Lont) en Theo Wielinga (uitvoerder 
Bouwbedrijf Lont). Wat mij vooral ontroerde in 
deze toespraken was de leiding van God die 
iedereen ervaren had tijdens dit hele proces. 
En daarin was ik niet de enige denk ik, want 
hier en daar werd een traantje weggepinkt. 
Gelukkig werkte het weer mee en het was een 
mooi gezicht, zoveel mensen, binnen en buiten, 
met elkaar in gesprek en vrolijke, geschminkte 
kinderen op het springkussen. Rond 16.00 uur 
waren de meeste mensen weer vertrokken en 
hebben we alles weer opgeruimd. Ik heb m’n 
koffertje weer gepakt en reed moe maar vol-
daan naar huis.


