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Bouw eerste deel azc afgerond 

Afgelopen maand is de bouw van het eerste deel van het azc op Kranenburg-Noord afgerond. Zo’n 300 
omwonenden en andere belangstellenden namen tijdens een open dag op 27 september een kijkje op 
het terrein. Ze kregen een presentatie over de asielprocedure en bekeken onder meer woonunits, 
kantoren en het toekomstige Open Leercentrum. Ook maakten ze kennis met medewerkers van het 
COA, VluchtelingenWerk, de medische dienst en het platform Welkom Vluchtelingen Harderwijk.  
Zodra de laatste controles op het terrein met goed resultaat zijn afgerond, zullen de eerste bewoners 
van het azc arriveren. Er is plek voor bijna 400 personen. Later zal het tweede gedeelte van het azc, 
voor nog eens 400 personen, worden gebouwd. 
 
Eerste internationale dienst op 4 december 
Op zondag 4 december, vanaf 14.30 uur, staat de eerste internationale dienst gepland in het gebouw 
van Christengemeente Sefanja. Er is een kerngroep gevormd waarvan in ieder geval Annet Knoester, 
Carolien de Paauw en Joop de Zwaan deel uitmaken. Zij zijn verantwoordelijk voor de algemene  
organisatie van de diensten en onderhouden bijvoorbeeld het contact met tolken. Door de 
regelmatige aanwezigheid van de leden van het kernteam zullen er voor vaste bezoekers al snel 
enkele vertrouwde gezichten te zien zijn in de internationale diensten, die bij toerbeurt door de 
kerken worden ingevuld. Ook voor de kinderbijbelklas zoeken we enkele vaste personen, zodat de 
kinderen daar niet elke week andere mensen tegenkomen. 
De deelnemende kerken zijn intussen elk druk bezig een vrijwilligersteam te vormen voor de 
organisatie van de diensten. Ze kijken uit naar uw aanmelding als vrijwilliger! U kunt daarvoor terecht 
bij de contactpersoon van uw kerk. Als uw kerk niet bij deze diensten is betrokken, kunt u zich 
rechtstreeks aanmelden bij de stuurgroep: int.kerkdienst@gmail.com. 
 
Infoavond internationale diensten op 1 november 
We nodigen alle (potentiële) vrijwilligers en andere belangstellenden uit voor een informatieavond 
over de internationale diensten op dinsdag 1 november. Op het programma staan: 
 
* Inspirerend verhaal Marco Vos (stichting Gave) 

* Toelichting plan internationale diensten Harderwijk 

* Samen zingen in diverse talen 

* Gelegenheid tot stellen van vragen 

Locatie: Sefanja, Stationslaan 121, Harderwijk  
Aanvang: 20.00 uur 
 
Het belooft een boeiende avond te worden. Van harte welkom! 
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Even voorstellen… 

In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun motivatie om zich in te zetten voor 

vluchtelingen en asielzoekers. Deze keer: Sjaak Verboom, lid van de Werkgroep Kerk en Vluchteling. 

”Ik zit in de werkgroep  vanuit mijn rol die ik heb bij 
Stichting Gave. Ik zet mij graag in voor een House of Joy. 
Een eigen plek (ruimte) buiten het azc, waar de 
asielzoekers mogen komen, voor een stukje zingeving en 
contact, maar zo mogelijk ook voor bemoediging of 
gezelligheid.  
In deze ruimte, waarvan ik hoop dat wij hier begin 2017 
mee kunnen starten, is er ruimte voor kinderwerk, 
vrouwenwerk of Bijbelstudie. Ook zal dit een plek zijn 
waar de vluchteling terecht kan voor goedkope kleding.  
Het is zo belangrijk dat de asielzoeker niet slechts gezien 
wordt als ”een vluchteling”, maar gezien wordt als 

mens, waardoor hij/zij zichzelf mag zijn en waardevol is.   
Het persoonlijke contact, of er gewoon zijn voor de ander met praktische hulp is zo waardevol. 
Hierdoor laten we zien wie Jezus voor ons is, maar ook voor de vluchteling wil zijn.”  
 
 
Leuke leestip voor kinderen 

Recent verschenen er drie boeken die kinderen op een eenvoudige manier laten kennismaken met de 

leefwereld van asielzoekers en het reilen en zeilen op een azc. 

Hijltje Vink schreef ”Kunnen we bij jou?” (uitg. Drukkerij Wedding, Harderwijk). Het kleurrijk 

geïllustreerde boek gaat over twee kinderen uit Aleppo die elkaar onverwachts weer tegenkomen in 

een azc in Nederland en allebei iemand missen. 

Anne-Marieke Samson schreef ”Ik ben Miran” (uitg. Ploegsma, Amsterdam; i.s.m. COA, IND en 

DT&V). Verschillende kinderen in een azc, onder wie de uit Iran gevluchte christelijke Wahideh (11), 

vertellen hun verhaal. Sommigen mogen in Nederland blijven, anderen niet.  

Angelique Bos schreef ”Op de vlucht” (uitg. Ark Media, Amsterdam) dat in de maand oktober als 

christelijk actieboek voor 4,95 euro verkrijgbaar is bij onder meer 

boekhandel Sjemen. In dit boek staan Amir en Zara centraal, kinderen die 

uit Syrië zijn gevlucht. 

 

Naomi Bakker (9) las de boeken en vertelt: ”Ik vind alle drie de boeken 

heel erg mooi, maar mijn favoriete boek is toch wel ”Op de vlucht”, 

omdat je (bijna) de hele reis van vluchtelingen meemaakt, van Syrië naar 

Nederland. Het voelde net alsof ik erbij was. Het verhaal is ook heel mooi 

geschreven, net zoals de andere twee. Ik vind ”Kunnen we bij jou?” ook 

een heel mooi en sterk verhaal, maar ”Op de vlucht” blijft mijn favoriete 

boek.” 

 

Agenda  

1 november: infoavond internationale diensten, Stationslaan 121 (Sefanja),  

aanvang 20.00 uur.  
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