
NIEUWSBRIEF WERKGROEP KERK EN VLUCHTELING HARDERWIJK 
 
Van KILA tot Tentweek 
In de zomerperiode hadden er in 
Harderwijk mooie activiteiten plaats 
waarvoor we ook de bewoners van 
het azc en statushouders hebben 
uitgenodigd. Zo konden kinderen 
tijdens de eerste week van de 
vakantie spelen, sporten, knutselen, 
babbelen en bidden tijdens de KILA-
dagen (KILA staat voor kinderlach) 
aan de Goeman Borgesiuslaan. Het 
thema was ”waardevol”. Dit jaar was 
er ook een groep kinderen van het 
azc bij! 
Het doel van KILA is om met 

kinderen en ouders een leuke, 

saamhorige tijd te hebben en mensen te laten proeven van Gods liefde en plan voor een ieder. Tijdens de 

middagen konden de deelnemers kiezen tussen allerlei leuke activiteiten. In de pauzes waren er 

betekenisvolle sketches over wie God is. Dit alles bracht mooie gesprekjes en nieuwe inzichten mee – voor 

jong en oud! En niet te vergeten was er de gezellige theehoek waar lief en leed werd gedeeld. Om het af 

te sluiten was er op donderdagmiddag een barbecue.  

We bidden dat Gods liefde doorwerkt in de harten van ieder die erbij is geweest. Hij heeft deze dagen 

mogelijk gemaakt en Hem komt toe alle dank en eer!  

In de laatste week van de schoolvakantie stond er bij de Grote Kerk een 

grote witte tent. Tijdens deze Tentweek, georganiseerd door verschillende 

kerken, kon jong en oud daar voor allerlei activiteiten terecht. Ook de 

bewoners van het azc werden uitgenodigd. Het was mooi om bij diverse 

activiteiten (zoals kinderbijbelclub, fietstocht, rondleiding in de Grote Kerk 

en high tea) kinderen en volwassenen uit het azc te verwelkomen. 

Ook hier mochten ze iets ervaren van Gods liefde en kon er meer dan eens 

iets vanuit de Bijbel worden doorgegeven. We bidden om Gods zegen 

hierover. 

 
Internationale diensten 
Ook tijdens de vakantieperiode zijn de internationale diensten doorgegaan en hebben de kerken met veel 
inzet en enthousiasme een dienst verzorgd. We mochten iedere keer een flink aantal bezoekers 
ontvangen. Heel verschillende mensen die toch samen willen zijn om het Evangelie te horen. Rangen en 
standen vallen weg. Binnenkort gaan we weer evalueren om te zien waar het beter kan. Het belangrijkste 
is dat we ons hierbij laten leiden door God. 
We zijn van plan om op 23 december een kerstbijeenkomst te organiseren. We hopen dan zo veel 
mogelijk asielzoekers, statushouders en andere geïnteresseerden te ontvangen om het Kerstfeest te 
vieren. De details volgen onder meer in de komende nieuwsbrieven. We zijn dankbaar dat zo veel mensen 
zich willen inspannen voor dit stukje van Gods Kerk. Wilt u hiervoor blijven bidden? 
 
Gezocht: penningmeester! 
In de Werkgroep Kerk en Vluchteling is een vacature ontstaan voor penningmeester. We zijn daarom op 
zoek naar iemand die als penningmeester de werkgroep en het dagelijks bestuur komt versterken. Hij of 
zij maakt deel uit van een enthousiaste club mensen en draagt er zorg voor dat er voldoende middelen 
zijn om onze (groeiende!) activiteiten mogelijk te blijven maken. We bedanken Sjoerd Eijsenga voor zijn 
inzet hiervoor in de afgelopen periode en kijken uit naar een goede samenwerking met zijn opvolger. Voor 
meer informatie of aanmelding: Jaap Vogelaar (voorzitter), tel. 06-10100490 of kvharderwijk@gmail.com. 
 



Nieuwe Al Massira-cursus 

Aan het begin van de zomer is de eerste Al Massira-cursus afgerond. Elke avond begon met een maaltijd, 

gevolgd door een informatieve video en aansluitend het gesprek. In totaal hebben twintig mensen uit het 

azc één of meer cursusavonden bijgewoond, van wie er vijf de hele cursus (13 bijeenkomsten) hebben 

gevolgd. In oktober bieden we deze cursus opnieuw aan voor bewoners van het azc en statushouders. 

Bidt u mee dat er weer deelnemers zullen zijn en dat het opnieuw een gezegende cursus mag worden? 

 

Mannenavond in House of Joy start in oktober 

Op donderdagavond 26 oktober wordt de eerste mannenavond gehouden in het House of Joy (gebouw de 

Open Hof aan de Jacob Catsstraat). Voorlopig starten we met eens per maand. Bij voldoende animo zal de 

frequentie omhoog gaan. Mannen boven de 18 jaar uit het azc en statushouders nodigen we uit. Ze zijn 

welkom voor gezelligheid, ontmoeting en zingeving. Inloop vanaf 19.00 uur. We zijn nu op zoek naar: 

* Materiaal t.b.v. de inrichting, zoals kleden, spulletjes om neer te zetten, leuke muziek. 

* Mannelijke vrijwilligers om mee te draaien in de teams op de donderdagavonden. Zeker als we meer 

avonden gaan organiseren, hebben we echt meer vrijwilligers nodig, zodat we kunnen afwisselen. Dus we 

hopen dat jij je op wilt geven!  

Aanmelden als vrijwilliger kan bij Sjaak Verboom, sjaakverboom@gave.nl of tel. 424733. 

Heb je iets voor de inrichting, dan kun je terecht bij Henk Zwijnenburg, henk.zwijnenburg@tele2.nl.   

Wie t.z.t. wil meehelpen bij de moeder/kind-activiteiten op zaterdagmiddag kan voor meer info en 
aanmelding terecht bij Geriska Poortman: gpoortman@solcon.nl of 06-16264320. 
 
Wandel- en fietstochten met azc-bewoners  
Vanuit de verschillende kerken zijn we in december begonnen met van 
wandeltochten voor de bewoners van het azc. Deze tochten gingen o.a. 
naar het bos en de zandverstuiving (Harderwijker Sahara ”gedoopt”), 
en soms naar het centrum met de molen en de haven. Daarnaast 
hebben we verschillende keren een fietstocht gehouden, o.a. naar 
Hierden en het bos, en een paar weken geleden ook naar het 
Harderwold, samen met de tentactiviteiten op het Kerkplein.  
De wandeltochten trekken voornamelijk kinderen en de fietstochten 
meer mannen. Tijdens de wandel- en fietstochten is er op een gezonde 
en ontspannen wijze ruimte voor persoonlijke gesprekken met mensen 
die veel meegemaakt hebben. Als u interesse heeft om een keer mee te gaan als vrijwilliger, dan kunt u 
zich aanmelden bij coördinator Geriska Poortman (06-16264320). Van harte welkom! 
 

Agenda  

Elke zondag 14.30 uur internationale dienst: 10 september Dorpskerk Hierden, 17 september Het Visnet, 

24 september Sefanja, 1 oktober herv. gem. De Regenboog, 8 oktober Petrakerk, 15 oktober De Zaaier. 

16 september: 14.00 uur fietstocht met bewoners azc en andere belangstellenden. 

23 september: landelijke open dag azc’s, ook in Harderwijk (12.00-16.00 uur). Zie www.openazc.nl. 

1 oktober: 18.30 uur themadienst over vluchtelingen in Het Visnet, m.m.v. Jan Pieter Mostert, directeur 

van stichting Gave. 

2 oktober: infoavond Al Massira-cursus. Meer info: doeko@handicom.nl. 
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