
Voorwoord

Beste vrienden van Het Huisgezin,
Deze keer een nieuwsbrief vol met zegeningen waar we enorm blij mee zijn. Gods voorzienig-
heid was groot in allerlei opzichten! We zijn dankbaar voor de voorspoedige verhuizing naar de 
Tike, eind januari. Bijzonder om te zien hoe de kinderen zo gemakkelijk hun intrede deden in 
hun nieuwe huis en hun eigen kamer. Een prachtige plek met veel mogelijkheden!

Een overzicht van de laatste nieuwtjes: 
•  Op 10 april is er een nieuw 5-jarig jongetje bij Het Huisgezin komen wonen. 
•  Verzoeken tot plaatsing van tienermoeders komen reeds binnen en het eerste gesprek heeft 

inmiddels plaatsgevonden. Afgelopen week is een kamer ingericht voor een tienermoeder. 
We ervaren hoe God deze deur opent om hier nu in te stappen.

•  Tienermoederpakketten worden gemaakt om gratis weg te geven aan tienermoeders die dit 
nodig hebben. 

Wat bijzonder dat we dit alles konden realiseren met uw hulp! We willen u dan ook in de gele-
genheid stellen om dit met eigen ogen te komen bewonderen. We nodigen u uit voor de ope-
ning die zal plaatsvinden op zaterdag 6 mei van 11.00 tot 16.00 uur. De offi  ciële plechtigheid zal 
plaatsvinden om 14.00 uur. Van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Anneke Moddejonge
Voorzitter Stichting Het Huisgezin 
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Een heerlijke plek
Sinds eind januari 2017 wonen we op onze 
nieuwe locatie. Wat een heerlijke ruimte 
voor iedereen! Een belangrijke plek is grote 
eettafel van maar liefst 4,5 meter, waar we 
lekker gezellig met elkaar aan kunnen zitten.
We beschikken over mooie ruime slaapka-
mers waar een ieder zijn eigen plekje heeft 
om te slapen of zich even terug te trekken. 
Buiten is er veel ruimte, iedereen kan zich er 
vermaken en zijn ding doen. Er is ook ruimte 
voor dieren.
Wij zijn dankbaar dat we kinderen en tiener-
moeders een veilige plek kunnen bieden, 
net als voorheen, maar nu met nieuwe mo-
gelijkheden. Vanuit onze visie op zorgzaam-
heid en naastenliefde kunnen we verder op 
onze weg.
We zijn ontzettend dankbaar dat we in de 
afgelopen periode van zóveel mensen hulp 
en ondersteuning hebben gekregen. Ook tal 
van bedrijven hebben zich belangeloos in-
gezet voor Het Huisgezin. We hopen al die 
mensen te ontmoeten, op onze Open Dag 
op zaterdag 6 mei!

Wie gere-
geld bij Het 

H u i s g e z i n 
komt, kent mijn 

gezicht vast wel. 
Maar wie mij nog niet 

kent: ik ben Myrna Ploegh en al bijna acht jaar 
werkzaam voor de stichting. Pieter en Anne-
marie hebben mij gevraagd om te omschrij-
ven hoe ik de afgelopen periode heb erva-
ren. Eind september mochten wij de sleutel 
ontvangen van een geweldige droom die 
werkelijkheid was geworden. Voorafgaand 
werden we al met zeer bijzondere dingen 
geconfronteerd: het huis, de fi nancieringen, 
de hulp en alle lieve mensen die op ons pad 
kwamen. Van kleding tot sanitair, alles werd 
geregeld. Eigenlijk vanaf maart vorig jaar 

In mijn dagelijks leven mag ik een bouwbe-
drijf leiden, dankzij de talenten die God mij 
gaf. Talenten moet je niet begraven, maar ge-
bruiken; zo heeft God het bedoeld. En toch: 
als je mensen tegenkomt zoals de familie 
Smaling word je klein… Zij werken immers 
voor de Heer en ik voor een commercieel be-
drijf. Van Pieter heb ik echter mogen leren dat 
ik, spreekwoordelijk, de hand - en hij de voet! 
Samen vormen we één lichaam in de Heer, 
zoals ook valt te lezen in 1 Corinthiërs 12!
Op een bijzondere wijze hebben wij elkaar 
ontmoet, met elkaar gebeden en de onmo-
gelijke plannen voor Het Huisgezin bespro-
ken. God heeft dit hele proces geregisseerd. 

Tienermoederpakketten
Nu bekend is geworden dat we ons ook 
gaan inzetten voor tienermoeders, hebben 
we spontaan heel veel dingen ontvangen, 
van drinkfl essen en voedingsbeha’s tot 
pluisdieren en rammelaars. Geweldig! Graag 
willen we ook tienermoeders die hier niet 
opgevangen worden er blij mee maken. 
Hopelijk kunnen ze met een ‘hulppakket’ 
thuis of elders een mooie start maken met 
hun kindje. Onze zegeningen willen we zo 
ook doorgeven, hele concreet dus, met een 
tienermoederpakket (misschien een nieuw 
woord voor het Van Dale-woordenboek? .
Wanneer u goede, mooie en bruikbare ba-
byspullen heeft en die wilt afstaan, neem 
vooral contact met ons op!

Hartelijke groet,
Pieter & Annemarie Smaling

waarin wij als stichting ‘onze’ dromen bekend 
maakten tot de dag van vandaag worden we 
iedere week nog geconfronteerd met de lei-
ding die God neemt in dit prachtige project. Ik 
heb de afgelopen tijd als een enorme zegen 
ervaren. Ondanks het harde werken hebben 
we een ontzettend fi jne tijd met elkaar gehad. 
Een tijd van goeie gesprekken, soms met een 
lach en een traan, een hoop gezelligheid, met 
als enorme verbindende factor: onze lieve 
Heer die in dit hele verhaal centraal staat. Het 
is zo gaaf om te zien dat de Heer de leiding 
heeft en wij ons dienstbaar op mogen stellen. 
Ik zie uit naar wat komen gaat!

Lieve groet,
Myrna Ploegh

Ieder heeft op zijn eigen manier zijn steentje 
bijgedragen. Alles tot eer van Hem en voor 
mensen, die Pieter en Annemarie helpen 
door christelijke opvang.
Wat is het een gezegend project geweest! 
Eentje die je altijd bijblijft.

Pieter, Annemarie & jullie team: 
heel veel succes!

Jetze Lont

Verbindende factor.

Hand en voet

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 fi nanciële ondergrond. Zonder eigen inkomen zijn Pieter en 
Annemarie aangewezen op de fi nanciële 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 fi scus. 

‘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.

Oproep van de penningmeester
Wanneer u een gift doet, wilt u dan ook uw postcode en huisnummer 
in de omschrijving vermelden? Alvast bedankt. 

Wie een kijkje wil nemen bij Pieter en Annemarie thuis is natuurlijk welkom! 
Laat dit even weten via: smaling@hethuisgezin.nl
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‘Elk kind  heeft het recht 
   om kind te zijn’


