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Syrische priester in internationale dienst 
Met het einde van het jaar in zicht kijken we dankbaar 
terug op alles wat er in 2017 is gebeurd. Vanaf 8 januari 
konden we wekelijks een internationale kerkdienst 
houden, waarbij dertien kerken betrokken zijn. Sommige 
diensten hadden een extra internationaal tintje. Zo ging 
op zondag 5 november ds. Gerhard Heeringa voor in een 
dienst van de protestantse gemeente De Regenboog. In 
dezelfde dienst hield priester Athanasios uit Homs een 
indrukwekkend verhaal over zijn leven en werk in Syrië. 
Hij sprak een dag eerder op de landelijke Open Doors-
bijeenkomst in Utrecht en het was bijzonder hem in onze 
dienst te ontmoeten en horen spreken. Hij sloot af met in 
het Arabisch het Onze Vader te bidden en zei 
”bemoedigd” terug te keren naar Homs, waar hij zich 
ondanks alle moeiten en gevaren geroepen weet.  
In dezelfde dienst las een van de vaste bezoekers uit het 
azc een gedicht voor in het Farsi en zong een vrouw uit 
Gambia in het Engels een lied. Mooi om zo iets te ervaren 
van de gemeenschap der heiligen met mensen uit allerlei 
volken en met allerlei talen!                          Vader Athanasios uit Homs.  beeld Open Doors 

 
Mooie start mannenavonden  

Op donderdag 23 november was de eerste 
mannenontmoeting in het House of Joy (Open 
Hof). Met een groep van twaalf vrijwilligers 
waren we benieuwd hoeveel mannen er zouden 
komen. Via contacten op het azc kwamen de eersten binnen. 
Uiteindelijk zijn er rond de twintig mannen geweest. Het was 
een mooie ontmoeting, waarbij serieuze gesprekken rond de 
koffie met koek samen gingen met een fanatiek potje 
tafeltennis. Ook sjoelen en darten was populair. Tijdens 
persoonlijke gesprekken kwam bijvoorbeeld de bekering van 
een van de asielzoekers aan de orde. Anderen waren blij 
omdat zij een status hadden gekregen en nu op een woning 

wachten. Weer anderen wachten al heel lang op de uitslag van hun asielaanvraag. Deze avonden zijn 
toegankelijk voor alle asielzoekers en het was dan ook mooi om te zien hoe moslims en christenen samen 
konden sjoelen of met elkaar in gesprek waren. Het is de bedoeling om iedere veertien dagen deze 
avonden te organiseren. Vrijwilligers (mannen uiteraard) kunnen zich nog steeds melden bij 
sjaakverboom@gave.nl.  

 
Internationale kerstviering 23 december 
On behalf of the Christians of Harderwijk, we wish you a warm welcome…  

یان طرف از ما یح س شهر م ک  ه ، هاردروی رمی ب ه گ شما ب یم می آمد خوش  وی  .گ

Met deze tekst, in diverse talen, start de flyer voor de internationale kerstviering op zaterdag 23 

december om 15.00 uur in het gebouw van Sefanja. Op het programma staan muziek en zang, een 

maaltijd en een overdenking over Kerst door Gerrit de Haan. De dienst is bedoeld voor de bewoners van 

het azc in Harderwijk, statushouders en andere belangstellenden. Iedereen is van harte welkom! Wil je 

helpen? Heel graag! We zoeken onder meer mensen voor: gastheren/gastvrouwen – keukenpersoneel – 

bakkers zoet thuis – bereiden maaltijd thuis – kinderwerkers – chauffeurs – schoonmakers. 

Heeft u/jij zin en tijd om mee te werken?! Meld je z.s.m. aan via int.kerkdienst@gmail.com en zet erbij 

voor welke taak je beschikbaar bent. 
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Uit de praktijk 

In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en asielzoekers. 

Deze keer: Annemarie Bruggen, vrijwilliger bij de Al Massira-cursus voor Arabisch-sprekenden. 

 

”Elke maandag is het weer een verrassing 

hoeveel mensen er komen op de cursusavond. 

Om 17.50 uur worden de mensen opgehaald bij 

het azc. Meestal zijn we met 9 mensen (inclusief 

3 leiding). We geven voor de tweede keer deze 

cursus, dit keer zijn de deelnemers allemaal 

mannen. Net als bij een gewone Alphacursus 

eten we eerst wat met elkaar. Daarna kijken we 

een aflevering van een van de video’s.  

De eerste afleveringen gaan over Adam en Eva, 

Noach, Abram, Mozes en David. Dit zijn 

profeten die ook in de Koran voorkomen. De 

verhalen zijn soms net iets anders dan in de 

Bijbel. Vanavond gaat het over Abraham. 

Volgens de Bijbel moest hij Izak offeren, volgens de Koran Ismaël, vertelt een van de cursisten in het 

gesprek dat we na afloop hebben over de film. Wat we vanavond ook leren is dat God Abram een zoon 

beloofde en dat hij geduldig moest wachten tot deze belofte in vervulling zou gaan. Geduld is herkenbaar 

voor deze mannen, die elke dag in het azc doorbrengen in afwachting van een verblijfsvergunning. 

Een van de mannen kan zowel Arabisch als Engels, zo kunnen we met elkaar communiceren. Vandaag is 

onze “tolk” er niet, maar wel een zoon van een van de cursisten. Hij heeft al een verblijfsvergunning, 

studeert in Utrecht en kan al best goed Nederlands. Hij is 1,5 jaar geleden alleen naar Nederland gereisd. 

Dagenlang alleen, de laatste dagen zonder eten en drinken… Om stil van te worden…” 

 

Bid en dank je mee? 

* Dank voor de goede start van de mannenavonden in het House of Joy. 

* Dank voor de twee (!) Al Massira-cursussen die worden gegeven, voor mensen die Arabisch spreken en 

sinds deze maand ook voor mensen die Farsi spreken. 

* Bid voor de asielzoekers in het azc en de statushouders in Harderwijk. Juist in de decembermaand 

kunnen ze extra heimwee en eenzaamheid ervaren. 

* Bid om een gezegende internationale kerstviering op 23 december. 

 

Agenda  
Elke zondag 14.30 uur internationale dienst: 10-12 Bethelkerk, 17-12 Sefanja, 31-12 Het Visnet,  

07-01 Grote Kerk, 14-01 Baptistengemeente, 21-01 Dorpskerk, 28-01 PG Plantagekerk, 04-02 Petrakerk.  

23 december: internationale kerstviering bij Sefanja. Aanvang: 15.00 uur. 

17 maart 2018: landelijke Gave-dag in Utrecht 
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Steun ons werk met uw gift: 
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