NIEUWSBRIEF WERKGROEP KERK EN VLUCHTELING HARDERWIJK
Bouw eerste deel azc bijna klaar!
Afgelopen zomer is er hard gewerkt aan de bouw van het azc op het terrein Kranenburg-Noord. In de
(lokale) media klonken intussen soms wisselende geluiden over de vraag of het azc nog wel open zal
gaan, nu het aantal asielzoekers dat ons land binnenkomt fors lager is dan vorig jaar. Tijdens de eerste
vergadering van onze werkgroep na de zomervakantie luidde het meest recente bericht van het COA:
het azc Harderwijk moet eind september klaar zijn voor de komst van 400 asielzoekers. Daarna wordt
er verder gewerkt aan woonruimte voor nog eens 400 asielzoekers. Zie voor actuele informatie en
achtergronden over het azc: www.harderwijk.nl/azc.
Buurthuis
Samen met het platform Welkom Vluchtelingen Harderwijk zijn we
op zoek naar een locatie in de buurt van het azc waar we asielzoekers
welkom kunnen heten en leuke activiteiten kunnen organiseren voor
verschillende doelgroepen, zoals mannen, vrouwen, kinderen en
tieners. Vanuit de Werkgroep Kerk en Vluchteling hopen we daar ook
Bijbelstudies te kunnen houden.
Nadat een eerste locatie is afgevallen, kijken we nu naar een geschikt
alternatief. Het ziet ernaar uit dat daarover op korte termijn meer
duidelijkheid komt, zodat we verder kunnen werken aan het opzetten
van activiteiten. We laten ons daarbij ook inspireren door mooie voorbeelden elders in het land. Zo
bracht een van de werkgroepleden deze maand een bezoek aan het House of Joy in de buurt van het
azc in Luttelgeest om te zien hoe daar de kinderclub draait. Met die ervaringen hopen we hier onze
winst te doen. Over deze en andere activiteiten volgt de komende tijd meer informatie.
Internationale diensten
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een plan voor internationale diensten, vanuit het
verlangen dat deze een middel zullen zijn om het Evangelie te delen met mensen uit allerlei landen.
We zijn blij dat vrijwel alle kerken in Harderwijk en Hierden willen meedraaien in een rooster om deze
bij toerbeurt te organiseren. Daarbij reiken we vanuit de werkgroep handvatten aan om zo goed
mogelijk aan te sluiten bij de internationale doelgroep (asielzoekers, statushouders en andere
belangstellenden) en een zekere eenheid in de diensten te krijgen. We hopen begin december met de
diensten te starten, elke zondagmiddag in het gebouw van Christen Gemeente Sefanja aan de
Stationslaan. Rondom de diensten zal er ruimte zijn voor ontmoeting.
Medio september presenteren enkele leden van onze werkgroep (onder meer) het plan voor de
internationale diensten aan het plaatselijke pastoresconvent, een bijeenkomst van predikanten en
voorgangers uit Harderwijk en Hierden. Naast de individuele vrijwilligers die nodig zijn voor de
internationale diensten, zullen de deelnemende kerken de komende tijd elk een vrijwilligersteam
vormen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die willen meewerken als gastheer/gastvrouw, leider van
de Bijbelklas of in het muziekteam. Nadere informatie hierover volgt de komende tijd.
Op dinsdag 1 november organiseren we in samenwerking met stichting Gave een informatieavond
voor alle (potentiële) vrijwilligers en belangstellenden. We zullen de opzet dan toelichten, praktische
informatie geven en vragen beantwoorden. De bijeenkomst heeft plaats in het gebouw van Sefanja
(Stationslaan 121) en begint om 20.00 uur.
Financiën
De uitvoering van de plannen kost uiteraard geld. We zijn blij met de toezegging van de kerken om
hieraan bij te dragen. Ook u kunt ons financieel steunen om de diensten en andere activiteiten voor
asielzoekers en statushouders mogelijk te maken. We werken aan het openen van een bankrekening
voor de werkgroep waarop u een gift kunt overmaken. We verwachten dit rekeningnummer in de
volgende nieuwbrief te kunnen vermelden.

Even voorstellen…
In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun motivatie om zich in te zetten voor
vluchtelingen en asielzoekers. Deze keer: Anja Roubos en Henk Zwijnenburg, beiden lid van de
Werkgroep Kerk en Vluchteling.
”In de baptistengemeente zijn wij, Henk Zwijnenburg en Anja
Roubos, contactpersonen van het diaconale team. Met ons
team koppelen we mensen die hulp nodig hebben aan
mensen die hulp willen geven. De vluchtelingen die naar
Harderwijk komen hebben onze hulp nodig om zich hier thuis
te kunnen voelen. We willen hen een warm welkom geven
o.a. door het organiseren van internationale kerkdiensten.
Het is heel waardevol dat de werkgroep bestaat uit afgevaardigden van bijna alle kerken in
Harderwijk. De liefde tot God en onze mede-mens bindt ons samen. We zien ernaar uit om de
vluchtelingen te ontmoeten en zijn benieuwd wat zij óns gaan leren.”
„Belangrijk dat je je welkom voelt”
Is het lastig om contact te zoeken met een asielzoeker? Omzien naar
vluchtelingen hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn, zegt Berti Moushi
(24 jaar). Ze woonde eind jaren negentig met haar ouders, broertje en
drie zusjes in het azc in Zeewolde. In die tijd was het Syrische gezin lid
van de Petrakerk in Harderwijk. Later verhuisden ze naar Goes. Dit jaar
heeft Berti een juridische hbo-opleiding afgerond en ze is nu op zoek
naar werk in de juridische sector.
Terugdenkend aan de jaren dat ze in het azc woonde, zegt Berti: „Wat
mij is bijgebleven is de hulp en steun die Nederlanders aan ons hebben
geboden in die tijd. Dat je je welkom voelde en dat de mensen
behulpzaam waren, bijvoorbeeld dat mijn moeder die zwanger was met de auto naar de winkel werd
gebracht om boodschappen te doen, dat is mij bijgebleven.” Wat is haar advies voor mensen die in
contact komen met asielzoekers en vluchtelingen? „Het geven van dingen is niet het belangrijkste,
maar wel het optrekken met die mensen en steun bieden. Zij hebben veel meegemaakt en liefde en
een goed gesprek, dat is het belangrijkste wat zij nodig hebben.”
Bid je mee?
Bij alles wat we doen, weten we ons afhankelijk van God. We vragen uw gebed voor:
* Alle asielzoekers die een plek krijgen in het azc in Harderwijk.
* Een open houding in de kerken en in de samenleving om de asielzoekers gastvrij te ontvangen.
* De plannen voor internationale diensten in Harderwijk en voldoende tolken in diverse talen.
* Een goede locatie voor het buurthuis waar asielzoekers welkom zijn voor ontmoeting en activiteiten.
Agenda
24 september: Landelijke dag stichting Gave, Barneveld. Meer info: www.gave.nl/trainingsdag2016
24 september: Landelijke open dag azc’s van het COA (niet in Harderwijk, wel in o.a. Ermelo en
Zeewolde). Voor meer info: www.openazc.nl
1 november: info-avond internationale diensten, Stationslaan 121 (Sefanja), aanvang 20.00 uur.
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