
NIEUWSBRIEF WERKGROEP KERK EN VLUCHTELING HARDERWIJK 
Asielzoekers ontmoeten 
Op zaterdag 23 september was de landelijke 
open dag van de azc’s. Ook veel Harderwijkers 
namen die dag een kijkje achter de schermen 
van het plaatselijke azc, dat op dat moment 385 
bewoners telde. Medewerkers van onder meer 
VluchtelingenWerk en het COA vertelden over 
hun werk. 
Intussen zijn er allerlei mogelijkheden om 
asielzoekers en statushouders persoonlijk te 
ontmoeten, onder meer tijdens de 
internationale diensten. Een andere mooie 
mogelijkheid voor contact is de Meat & Eat die 
stichting Present geregeld organiseert. Zo zijn er 
meer activiteiten opgezet, door onze werkgroep 
Kerk en Vluchteling of andere initiatiefnemers. We vullen elkaar daarin mooi aan. 
In deze nieuwsbrief leest u diverse oproepen voor vrijwilligers. We zoeken mensen voor uiteenlopende 
taken. Denk er eens over na wat u of jij daarin zou kunnen betekenen! 
 

Eerste mannenavond op 9 november 
Voor wie: Alle mannen van het azc en 
statushouders boven de 18 jaar 
worden uitgenodigd.  
Waar: gebouw de Open Hof aan de 
Jacob Catsstraat 3, Harderwijk. 
Wanneer: 9 november vanaf 19.00 uur (inloop).  
Wat gaan we doen: Gezellig elkaar ontmoeten, 
praten, wat eten en drinken, een spel doen, muziek 
luisteren, kortom even wat anders doen.  
 
Ken je statushouders (mannen) bij jou in de buurt? 
Nodig hen uit voor de mannenavonden of: Kom 

samen! Je bent welkom! Voor deze avonden, die we geregeld op donderdag gaan organiseren, zoeken we 
nog vrijwilligers. Heb je interesse, wil je er meer over weten of je meteen aanmelden? Neem dan contact 
op met Sjaak Verboom (ook als je een meertalige folder over de mannenavonden wilt opvragen om in je 
omgeving uit te delen): sjaakverboom@gave.nl of tel. 0341-424733. 
 

Gezocht: chauffeurs! 
Een gezin uit Ermelo komt graag elke zondag naar de internationale dient. We zoeken een aantal 
chauffeurs, zodat we een rooster kunnen maken om hen te halen en te brengen. Een mooie gelegenheid 
om contact te krijgen. Als u ook eens in de drie of vier weken wilt rijden, dan horen we het graag! U kunt 
mailen naar int.kerkdienst@gmail.com of bellen: 06-51136173. 
 

Gezocht: kinderwerkers! 
Voor de internationale kerkdiensten zijn wij op zoek naar mensen die vanuit hetzelfde verlangen en hart 
voor mens en kind zich willen inzetten voor de kinderclub. ”We mogen Gods liefde ontvangen, 
beantwoorden en doorgeven.” Spreken deze woorden jou net zo aan als ons en wil je die liefde en zegen 
doorgeven aan kinderen die dit meer dan genoeg verdienen? Het maakt niet uit of je veel of weinig 
ervaring hebt met kinderwerk. Je bent van harte welkom om mee te draaien in een mooi en verlangend 
team. Afhankelijk van het aantal mensen dat het team komt versterken, is het de bedoeling om eens in de 
drie à vier weken met twee mensen uit het team aan de beurt te zijn. De dienst begint elke zondag om 
14:30 uur en zijn we vanaf 13:30 uur aanwezig.  
Meer info en opgave: Florianne van der Ven: floriannevdven@gmail.com. 
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Uit de praktijk 
In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en asielzoekers. 
Deze keer: Janneke Teeninga, vrijwilliger bij de vrouwenavonden op het azc, een initiatief van Arjet 
Borger en Marlin Hobrink. 
 

”Als ik op dinsdagavond om 20 uur de vrouwenruimte op 

het terrein van het azc binnen ga, hoor ik een aantal 

vrouwen met elkaar praten. Het is vrouwentijd… jonge 

en oudere vrouwen uit verschillende landen ontmoeten 

elkaar bij een kopje koffie of thee. 

Vrouwen die allemaal hun eigen levensverhaal met zich 

meedragen. Ze zijn hier welkom, tussen 19.30 en 21.30 

uur. En ik mag samen met andere vrijwilligers hun 

gastvrouw zijn. 

Drie dames uit Irak, Iran en Afghanistan zitten achter 

een naaimachine: ze naaien een dekbedovertrek, een 

jurk, een lange broek… Ze hebben hun stof uitgezocht uit 

één van de vele gekregen stoffen. Aan de andere kant 

van de kamer doet Rama, uit Syrië, haar hoofddoek af. Ik 

zie voor het eerst haar mooie zwarte haren. De kapster, 

een vrijwilligster van Iraanse afkomst, knipt het haar 

weer goed in model. Ernaast zitten een paar jonge vrouwen al pratend en lachend hun nagels te lakken. En 

er wordt gebreid, geknutseld, maar ook gepraat op de bank. Het gonst er van de verschillende talen: 

Arabisch, Farsi, Turks, Russisch, Engels. Daarnaast wordt er druk geoefend met Nederlandse woorden. 

Het is fijn dat Avin er elke week is. Ze tolkt het Arabisch als ik met Habiba wil praten. Ik heb Habiba 

ontmoet in de internationale kerkdienst en haar verteld over de vrouwenavond op het azc. Ze is nog maar 

kort in Nederland en ze vindt het fijn om hier met andere vrouwen in contact te komen. Er zomaar mogen 

zijn, niets hoeven. Het kan en mag hier, op de dinsdagavond.” 

Lijkt het u ook mooi om als vrijwilliger mee te draaien, neem dan contact op met Arjet Borger: 

a.borger@pinna.nl. 

 

Gezocht: vormgever! 
Om onze activiteiten goed onder de aandacht te brengen bij de bewoners van het azc en statushouders, 
maken we geregeld een folder of poster in diverse talen. Graag komen we in contact met iemand die de 
informatie op een fraaie manier kan vormgeven, zodat de folder of poster er aantrekkelijk uitziet. Heb je 
affiniteit met vormgeving en wil je ons hiermee helpen, dan komen we graag met je in contact! Je kunt 
ons bereiken via kvharderwijk@gmail.com. 
 

Agenda  
Elke zondag 14.30 uur internationale dienst: 22-10 Evang. Gemeente Harderwijk, 29-10 Catharinakerk,  

5-11 PGH De Regenboog, 12-11 Grote Kerk, 19-11 Baptistengemeente, 26-11 Dorpskerk Hierden.  

28 oktober: 14.00 uur wandeltocht met bewoners azc; nieuwe vrijwilligers welkom!  

Info en opgave: Geriska Poortman, 06-16264320. 
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