NIEUWSBRIEF WERKGROEP KERK EN VLUCHTELING HARDERWIJK
Kerstviering: muziek, meditatie en maaltijd
Verwonderd en dankbaar. Zo kijken we terug op de
internationale Kerstviering op 23 december. We
ontmoetten er een groot aantal bewoners van het
azc in Harderwijk, naast statushouders uit de regio.
Vanuit de plaatselijke kerken was er ook veel
belangstelling.
Onze werkgroepleden Annet Knoester en Marlin
Hobrink hebben veel werk verzet voor de
organisatie van de Kerstviering. Ze kregen daarbij
hulp van tientallen vrijwilligers uit de kerken. De
bijeenkomst in het gebouw van Sefanja begon met
Kerstliederen, muziek en een overdenking over
Lukas 2 door pastor Paul Waterval van de Petrakerk.
Daarna was er een uitgebreid maaltijdbuffet en raakten mensen uit allerlei landen ongedwongen met
elkaar in gesprek. De asielzoekers(gezinnen) kregen na afloop een leuke goodiebag met onder meer
stroopwafels en chocolademelk mee. Ook zochten velen bij de lectuurtafel een christelijke kalender of
een boekje uit in hun eigen taal. Het was mooi om zo, vlak voor Kerst, alvast een voorproefje te hebben
van de internationale diensten. (Foto: Frea Kroese)
Veel belangstelling voor start internationale diensten
Op zondag 8 januari verzorgde de Evangelische Gemeente Harderwijk de (eveneens drukbezochte!) eerste
internationale kerkdienst in het gebouw van Sefanja. Sjoerd Eijsenga heette de aanwezigen welkom
namens de stuurgroep internationale diensten. Vervolgens droeg hij de leiding over aan de EGH. Deze had
als spreker de van oorsprong Turkse Göksal Güllü uitgenodigd. Gedreven vertelde hij zijn levensverhaal en
hoe hij een volgeling van Jezus is geworden. Daarna stond hij stil bij enkele Bijbelgedeelten. Zijn
boodschap werd vertaald in het Engels, Arabisch en Farsi.
Onder leiding van de band van de EGH zongen we liederen als ”Dit is de dag” (in het Nederlands, Engels en
Spaans) en ”Hoe groot zijt Gij!” (Nederlands en Engels). De kinderen hadden een eigen programma. Na
afloop was er ontmoeting met koffie thee en heel veel lekkers!
Dertien kerken uit Harderwijk en Hierden verzorgen de diensten bij toerbeurt. U bent hierbij van harte
welkom. Zie ook: www.facebook.com/internationalchurchharderwijk
Wandeltocht naar de Harderwijker Sahara
Tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn er twee spontane
activiteiten geweest. Op 27 december zijn we met een groep
van circa 25 mensen (vluchtelingen en begeleiding) met heel
mooi winterweer vanuit het azc wezen wandelen naar het
Beekhuizerzand, dat we voor die dag omgedoopt hebben
naar de Harderwijker Sahara.
Tijdens de wandeling van 8 km hebben we eerst de Toekantoren aangedaan. Hierbij hebben we een mooi overzicht van
de omgeving kunnen geven. Daarna zijn we langs de oude
WGF-kazerne gelopen en hebben we uitgelegd dat tussen
1914 en 1918 er in Harderwijk 16.000 Belgische asielzoekers
waren op een bevolking van 7500 mensen! Als je dat vergelijkt met de 400 asielzoekers op 48.000
Harderwijkers, dan waren er toen in verhouding 250 keer meer asielzoekers, terwijl Harderwijk in die tijd
veel minder rijk was dan nu.
Dat we bij Harderwijk een soort woestijn hebben, was voor velen een interessante gewaarwording.
Onderweg hebben we drie herten gezien, dus eigenlijk was het een soort safari naar de Harderwijker
Sahara.

Oproep: Wandel je mee?
Een wandeltocht is een mooie activiteit, waarbij de asielzoekers lichaamsbeweging krijgen, iets van de
omgeving kunnen zien, en waarbij er ook gelegenheid is voor gesprekken. Wetende dat ze nog maar net
uit een oorlogsgebied komen, oorlogswonden hebben, naasten hebben verloren en huis en haard hebben
moeten verlaten. We hebben toch met z’n allen heel erg genoten, en willen in de toekomst een dergelijke
wandeling wekelijks doen. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die interesse hebben om regelmatig
een keer mee te lopen op zaterdagmiddag om 14.00 uur. We willen dan via een Whatsapp-groep contact
houden, waarbij we proberen dat er elke week een paar vrijwilligers bij zijn. Heb je interesse om zo nu en
dan mee te lopen, dan graag een Whatsapp-berichtje naar 06-13988600 (Evert Raaijen). Hopelijk komen
er veel vrijwilligers, zodat we het een beetje kunnen verdelen.
Oliebollenactie: kennismaken met mooie Nederlandse traditie
Bij de Bethelkerk kregen we het verzoek voor ondersteuning van een oliebollenbak-actie voor asielzoekers
en daklozen. Bij deze mooie, spontane actie waren gemeenteleden van de Bethelkerk en van de
Evangelische Gemeente betrokken, onder wie Erika Klooster en Lammieke Kriekjes-Godschalk. Hierbij is
op 30 en 31 december met een beperkt budget en ondersteuning/sponsoring van velen een mooie actie
georganiseerd. De oliebollen werden gedurende de beide dagen onder een partytent in de woonwijk rond
het azc gebakken, waarbij de ijzige temperatuur de pret niet heeft gedrukt. Uiteindelijk zijn er ongeveer
2000 oliebollen gebakken, die gedeeld zijn met onder anderen asielzoekers. Hierbij zijn ze in aanraking
gekomen met een mooie Nederlandse traditie.
Verslag door Evert Raaijen, diaken bij de Hervormde Gemeente Bethelkerk en lid van de Werkgroep Kerk
en Vluchteling.
Even voorstellen…
In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun motivatie om zich in te zetten voor
vluchtelingen en asielzoekers. Deze keer: Daniel en Jacoli Bottema, beiden lid van de stuurgroep
internationale diensten.
”We geloven dat God ons leven leidt en ons met een reden naar
Harderwijk heeft gebracht. Tot een paar maanden terug wisten
we niet precies waarvoor, maar sinds we ons mogen inzetten voor
de (stuurgroep) internationale kerkdiensten en vluchtelingen wel!
In juli 2016 zijn we, Daniel & Jacoli Bottema samen met onze
dochters Elouise (6) en Anna-Lynn (2), na een periode van 2½ in
Tsjechië gewoond te hebben, in Harderwijk komen wonen. We
hebben als buitenlanders in Tsjechië zelf ervaren hoe belangrijk
het is internationale kerkdiensten te houden en samen met
andere christenen God te zoeken. We waren positief verrast welke
initiatieven er in Harderwijk zijn en zetten ons graag samen met vele vrijwilligers in om Gods liefde door te
geven aan onze naasten die op zoek zijn naar een veilige plek.”
Agenda
Elke zondag om 14.30 uur: internationale dienst in gebouw Sefanja, Stationslaan 121.
De komende weken georganiseerd door Catharinakerk (29-01), PGH De Regenboog
(05-02), Grote Kerk (12-02), Baptistengemeente (19-02), Dorpskerk Hierden (26-02).
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