NIEUWSBRIEF WERKGROEP KERK EN VLUCHTELING HARDERWIJK
Mooie ontmoetingen
Op het azc, in de kerk, tijdens een wandeling of een Meet & Eat: op allerlei manieren komen er mooie
verbindingen tot stand tussen mensen uit Harderwijk en Hierden en bewoners van het azc. Ook de
afgelopen tijd zijn er weer veel mooie ontmoetingen geweest. De ene keer met asielzoekers die al drie
jaar in Nederland zijn en nog niet weten of ze een verblijfsvergunning krijgen. Een andere keer met een
moeder en kinderen die nog maar drie weken geleden op Schiphol zijn geland en hier na anderhalf jaar
met hun man en vader werden herenigd. Zo mogen we in verschillende omstandigheden met mensen
optrekken, met hen meeleven en ons leven met hen delen.
”I have learned to trust in Jesus”
Het is hartverwarmend om te zien hoe veel mensen uit allerlei kerken betrokken zijn, bijvoorbeeld bij de
organisatie van de internationale diensten. Tientallen vrijwilligers zetten zich ervoor in. Mooi ook om te
zien dat één van de bewoners van het azc regelmatig bezoekers welkom heet bij de ingang van de kerk en
meehelpt bij het kinderwerk. Zo mag ze hier haar talenten inzetten en trekken we samen op!
Velen hebben het als een ontroerend moment ervaren toen een Afrikaanse christin tijdens een van de
diensten vol overtuiging een lied zong:
I’ve been to lots of places,
And I’ve seen a lot of faces,
There’ve been times I felt so all alone;
But in my lonely hours,
Yes those precious lonely hours,
Jesus let met know that I was His own.
Met als refrein:
Through it all I’ve learned to trust in Jesus,
I have learned to trust in God,
I’ve learned to depend upon His Word.
Een bijzondere geloofsbelijdenis. Of, zoals ds. Klok het zei (de voorganger in die dienst): Een nieuwe versie
van Psalm 42 (daar was de preek over gegaan).
Zie voor de volledige tekst van het lied: www.facebook.com/internationalchurchharderwijk
Vakantiebijbelclub
”Aan tafel!” Dat was het thema van de Vakantiebijbelclub die op 28 februari
in verschillende kerken werd gehouden. De kinderen van het azc waren
uitgenodigd om naar de club in de Bethelkerk te komen. Zo’n 12 kinderen
hebben daar een fijne dag gehad met elkaar. Ze stonden onder meer stil bij
Jezus die Zacheüs riep, bij hem op bezoek ging en met hem at. De kinderen
zijn creatief bezig geweest met klei en hebben gewerkt aan een bijzonder
knutselwerkje. Behalve een Bijbelse boodschap was er tijd voor spelletjes. En
tussen de middag werd er gezellig pannenkoeken met elkaar gegeten! Tijdens
deze clubdag hielpen zo’n 4 van onze vrijwilligers mee om de kinderen te
helpen en te plezieren. Ook enkele ouders kwamen even langs om een kijkje
te nemen bij deze leuke dag. Mooi om zo te kunnen samenwerken en de
kinderen uit het azc te betrekken bij een bestaande activiteit in onze stad!
De paden op…
Elke veertien dagen maakt een groepje vrijwilligers 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 dan met Geriska Poortman: 06-16264320. Dan houden we je op de hoogte
en kunnen we per keer afstemmen of er voldoende vrijwilligers zijn.

Plannen voor House of Joy
Al langere tijd zijn we bezig geweest met het zoeken van een eigen locatie. De locatie werd gevonden,
maar de financiering kregen wij helaas niet rond. Inmiddels liggen er plannen om te starten met enkele
activiteiten in de Open Hof in Stadsdennen.
Deze activiteiten bestaan zo mogelijk uit het organiseren van een wekelijkse mannenochtend. Daarin
staan ontmoeting, gezelligheid, spel en/of een stukje zingeving centraal. Daarnaast willen we op
zaterdagmiddag een moeder/kind-ontmoeting organiseren. Het gaat om een moment van gezelligheid, op
de zaterdagmiddagen dat er geen wandeling is gepland.
Voor deze activiteiten afzonderlijk, maar ook voor de aankleding van de ruimte en de facilitering zijn
vrijwilligers nodig. Je kunt je alvast opgeven via de coördinator binnen je kerk. Als het definitief is, volgt
nadere informatie hierover. Namens de werkgroep: Sjaak Verboom
Even voorstellen…
In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun motivatie om zich in te zetten voor
vluchtelingen en asielzoekers. Deze keer: Julius de Graaf, lid van de Werkgroep Kerk en Vluchteling vanuit
de Catharinakerk.
”Maik en ik zijn in 1979 neergestreken in Harderwijk. Onze kinderen Marleen en
Michiel zijn hier geboren en wonen nu al weer enige tijd in Den Haag en Rotterdam.
Door onze kinderen zijn wij actief betrokken geraakt bij de H. Catharinakerk. Via de
communiegroep (Julius) en vieringen voor jong en oud (Maik) nam onze inzet voor de
kerk meer en meer toe. Nu zijn wij alweer jaren (20+) lid van de werkgroep eigen
voorgangers en Maik bemant het secretariaat van onze kerk al weer meer dan 10
jaar.
In mijn werk als militair ben ik vanaf de jaren 90 betrokken geweest bij de logistieke
en geneeskundige (medische) organisatie en verzorging van onze militairen bij
werkzaamheden in het buitenland. Dit is al gestart met de operatie ‘Provide Comfort’,
een hulpoperatie voor de gevluchte Koerden. Al deze operaties waren niet in Nederland. Hoe mooi kan het
zijn om nu dan ook in eigen land me in te zetten voor onze gevluchte medemens.”
Bid en dank je mee?
* Dank God voor de vele enthousiaste vrijwilligers bij de internationale diensten en andere activiteiten.
* Bid voor de internationale diensten in de komende tijd.
* Bid voor de bewoners van het azc, in het bijzonder voor hen die veel trauma’s hebben te verwerken.
* Bid voor de plannen om in het House of Joy een fijne plek te bieden waar asielzoekers welkom zijn en
kunnen deelnemen aan diverse activiteiten.
Agenda
Elke zondag 14.30 uur: internationale dienst in gebouw Sefanja, Stationslaan 121:
Bethelkerk (12 maart), Sefanja (19 maart), herv. gemeente De Regenboog (26 maart), Het Visnet (2 april),
Petrakerk (9 april) en De Zaaier (16 april).
Elke veertien dagen op zaterdag wandeling vanaf het azc, vertrek om 14.00 uur. Eerstkomende keren: 11
en 25 maart en 8 april.
18 maart: landelijke dag stichting Gave in Kampen. Zie www.gave.nl/trainingsdag.
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