
NIEUWSBRIEF WERKGROEP KERK EN VLUCHTELING HARDERWIJK 
 
Internationale diensten 
Begin april heeft Het Visnet de internationale kerkdienst 
georganiseerd. Hiermee zijn alle dertien deelnemende kerken 
een keer aan de beurt geweest. We mogen terugkijken op 
dertien zeer geslaagde diensten. De organisatie was soms 
spannend, maar toch bleek er altijd weer op tijd een oplossing 
te zijn. De saamhorigheid is groot en er is veel belangstelling van 
de asielzoekers en statushouders. Eén van de predikanten zei: 
”Hier is de Heere aan het werk”. En zo is het. 
Enkele weken geleden kregen we een bijzonder cadeau van een 
van de vaste bezoekers van de diensten. De Syrische Solaf (17) 
maakte een mooi schilderij van Jezus. Na afloop van een dienst 
bood ze dit aan. Het heeft nu een vaste plek op het podium. 
Onlangs zijn Solaf en haar familie verhuisd naar een andere 
plaats. ”De mensen in Harderwijk zijn heel aardig en ik wil 
zeggen: Allemaal bedankt voor alles”, liet Solaf weten. We 
denken dankbaar terug aan de maanden dat zij en haar familie 
bij ons waren en wensen hen voor de toekomst Gods zegen toe! 
  
Joop de Zwaan, voorzitter stuurgroep internationale diensten 
 
Al Massira-cursus 
Diverse bezoekers van de internationale diensten, met uiteenlopende achtergronden, willen meer weten 
over de Bijbel en het christelijk geloof. De Al Massira-cursus biedt die mogelijkheid, speciaal gericht op 
mensen met een Arabische achtergrond. We zijn blij dat we deze cursus kunnen aanbieden. In dertien 
avonden komen aan de hand van video-inleidingen die in het Midden-Oosten zijn opgenomen, belangrijke 
thema’s uit de Bijbel op een gestructureerde manier aan bod. Er is recent een informatieavond gehouden 
en we zullen binnenkort met een groep geïnteresseerden van start gaan, onder leiding van Doeko Hekstra 
(lid van onze werkgroep) en Willem van der Deijl (Evangelie & Moslims), ondersteund door anderen. We 
bidden om Gods zegen over dit mooie initiatief.  

House of Joy: doe je mee? 
De plannen voor het House of Joy worden steeds concreter. 
We starten in september in de Open Hof in Stadsdennen, die 
de komende tijd eerst nog wordt verbouwd. We beginnen met 
twee activiteiten: 

 Een mannen-inloop op een doordeweekse ochtend: 
ontmoeting en gezelligheid met koffie, gesprek, spel, 
muziek, film, maar er is zeker ook ruimte voor 
zingeving.   

 Een moeder/kind-activiteit op zaterdagmiddag in 
combinatie met het wandelen (soortgelijk, met extra 
activiteiten voor de kinderen).  

 
Wil je meehelpen tijdens de mannenochtend of bij de moeder/kind-activiteit? Meld je aan! 
Ook zoeken we vrijwilligers voor de organisatie van het gebouw (facilitering, planning, inrichting en 
dergelijke). Voor meer informatie en aanmelding kun je bij mij terecht.  
We hopen in september met een mooie groep vrijwilligers van start te kunnen gaan met deze activiteiten.  
 
Sjaak Verboom, tel. 06-13993623, e-mail: sjaakverboom@gave.nl 
 

  

mailto:sjaakverboom@gave.nl


Uit de praktijk 

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

keer: Florianne van der Ven, coördinator van het kinderwerk tijdens de internationale diensten: 

 

”Mijn naam is Florianne en ik ben opgegroeid in de Evangelische 

Gemeente in Harderwijk. Toen ik werd gevraagd om het kinderwerk bij 

de Internationale kerkdiensten te coördineren werd ik erg enthousiast! 

Door mijn stage bij Vluchtelingenwerk heb ik kennisgemaakt met het 

werken met vluchtelingen. Tijdens onze kinderclub bieden wij de 

kinderen een gezellige en veilige sfeer. We ontvangen hen met een 

welkomstlied, lezen met hen een verhaal uit de Bijbel om God te leren 

kennen, we bidden met een hele speciale gebedsdobbelsteen en gaan 

daarna vaak lekker creatief knutselen. Tijdens de club vind ik het fijn om 

te zien hoe enthousiast de kinderen naar de club toe komen. Een 

bijzonder moment dat ik een tijdje terug heb meegemaakt, was dat ik een persoonlijk knutselwerkje kreeg 

van een meisje tijdens de club, speciaal voor mij. Het bijzondere hieraan was dat ik als kinderwerker juist 

de kinderen een speciaal gevoel wil geven, maar zij kon dat net zo goed en liet mij speciaal voelen.” 

Gezocht: coördinatoren crèche 

We zoeken vier coördinatoren voor de crèche tijdens de internationale diensten. Het is de bedoeling dat 

zij bij toerbeurt (eens in de vier weken) aanwezig zijn en bij het oppassen op de allerkleinsten hulp krijgen 

van vrijwilligers uit de organiserende kerk. Voor meer info en aanmelding: int.kerkdienst@gmail.com. 

 

De paden op…  
Regelmatig maakt een groepje enthousiaste vrijwilligers uit diverse kerken op zaterdagmiddag een mooie 
wandeling met bewoners van het azc, de ene keer naar het bos, de andere keer richting de stad. Interesse 
om (zo nu en dan) mee te lopen? Bel of app met Geriska Poortman voor de data: 06-16264320.  
Dan houden we je op de hoogte en kunnen we per keer afstemmen of er voldoende vrijwilligers zijn. 

Bid en dank je mee? 
* Dank God voor het enthousiasme en de saamhorigheid in de werkgroep en onder de vele vrijwilligers. 
* Bid voor alle bezoekers van de internationale kerkdiensten, de voorgangers en de vrijwilligers. 
* Bid voor de deelnemers aan en begeleiders van de Al Massira-cursus. 
* Bid voor de plannen om in het House of Joy een fijne plek te bieden waar asielzoekers en statushouders 
welkom zijn en kunnen deelnemen aan diverse activiteiten. 
 
Agenda  

Elke zondag 14.30 uur: internationale dienst in gebouw Sefanja, Stationslaan 121:   

Catharinakerk (30 april), PGH De Regenboog (7 mei), Grote Kerk (14 mei), Baptistengemeente (21 mei),  

Plantagekerk (28 mei), Dorpskerk Hierden (4 juni), Bethelkerk (11 juni). 

19 mei: Meet & Eat. Info en aanmelding: http://stichtingpresent.nl/harderwijk/meet-eat/ 
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Steun ons werk met uw gift: 
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