NIEUWSBRIEF WERKGROEP KERK EN VLUCHTELING HARDERWIJK
Meer bewoners in azc
Het azc is de afgelopen periode
vrijwel vol gestroomd en telt nu
800 bewoners. Tijdens een open
dag in september stonden we met
een stand in het azc (zie foto) en
konden we veel asielzoekers
informeren over onze activiteiten,
zoals de internationale diensten,
de mannenavonden en het
maatjesproject.
Tijdens de internationale diensten
valt de grote variatie in
herkomstlanden op. We
ontmoeten er onder meer
mensen uit Iran, Irak, Afghanistan,
Eritrea, Uganda, Egypte, Mexico,
Moldavië, Syrië en Pakistan. Het is
mooi om te zien dat zij steeds
vaker zelf een bijdrage leveren aan de dienst. Zo genoten we recent van een Russisch lied van één van de
bezoekers, terwijl in dezelfde dienst een Pakistaanse broeder, die nog maar kort in Nederland is, iets met
ons deelde over het belang van het gebed. Een andere keer zong één van de kinderwerkers samen met een
meisje uit het azc het Onze Vader in het Arabisch. Mooi om zo samen met mensen uit allerlei landen en
culturen samen te zijn om naar een Bijbelse boodschap te luisteren, te bidden en te zingen tot Gods eer!

Mannenavond: samen boerenkool eten
Eind september zijn we weer van start
gegaan met de mannenavonden in het
House of Joy. Inmiddels hebben wij
een paar avonden gehad. Op één van
deze avonden hadden wij een
stamppotbuffet georganiseerd. Er
kwamen ongeveer 18 mannen op af.
Boeiend om te zien hoe de azcbewoners tegen ”ons soort” eten
aankijken: boerenkool, hutspot,
zuurkool en stamppot andijvie.
Aanvankelijk, heel voorzichtig, namen
ze overal een klein schepje van.
Sommigen vonden dat gelijk genoeg.
Mogelijk hadden ze thuis ook al
gegeten, terwijl anderen het bord nog
eens vol schepten.
Naast het eten en de gezelligheid waren er ook goede gesprekken, terwijl anderen
gelijk aan het sjoelen of tafeltennissen gingen.
We merken wel dat de populatie op het azc is veranderd. Andere nationaliteiten. De
komende periode zoeken we ook naar andere leuke invullingen voor de avonden, zoals
het Sinterklaasmuseum, een bitterballenavond of een competitieavond. Vrijwilligers
(mannen – uiteraard) zijn nog steeds van harte welkom!
Sjaak Verboom, sjaakverboom@gave.nl

Kerstdienst op 23 december
Op zondag 23 december is er een kerstdienst. Deze dienst, die zoals gebruikelijk begint om 14.30 uur, zal
naast de kerstboodschap ook in het teken staan van saamhorigheid en gezellig samenzijn met wat lekkers,
muziek, en andere activiteiten. Wilt u hier aan meewerken? We kunnen veel vrijwilligers gebruiken:
 Chauffeurs met auto om de mensen te halen en weg te brengen.
 Mensen in de keuken.
 Muzikanten en/of zangers. Met name buitenlandse muziek is welkom.
 Mensen die iets willen koken of bakken. Dit kan vooraf thuis of voor de dienst in de keuken van Sefanja.
Ook buitenlandse hapjes en gerechten zijn welkom.
 Begeleiders voor de kinderen.
 Gastvrouwen/heren.
 Hulp bij klaarzetten en opruimen.
 Enz.
U kunt u opgeven door, graag voor 15 december, een mail te sturen naar int.kerkdienst@gmail.com of via
iemand van de stuurgroep/werkgroep, bijvoorbeeld tijdens één van de diensten.
Van harte aanbevolen!

Vluchteling zoekt maatje
In het azc aan de Graaf Ottolaan wonen nu 800
vluchtelingen. Ieder met zijn eigen verhaal, maar
iedereen mens. Ieder mens verlangt ernaar
gezien en geliefd te worden. Wij zoeken mensen
die de ander echt willen zien en ontmoeten. Door
te whatsappen, soms een bakkie (Arabisch of
Nederlands) te doen, samen injera te eten of
samen Bijbelstudie te doen, waarbij naast de
inhoud ook de taal een uitdaging is.
Afgelopen paar weken hebben we diverse
oproepen in kerknieuwsbrieven geplaatst in onze
zoektocht naar een vrouw die maatje wil zijn voor
een Iraanse vrouw van halverwege de 40. Ze heeft ons al een paar keer gevraagd of we al iemand gevonden
hebben die contact met haar wil aangaan, en iedere keer moeten we weer 'nee' zeggen, omdat er nog
niemand is gevonden. Behalve deze Iraanse vrouw zijn er nog veel anderen die ook blij zijn als ze een
maatje vinden. Het contact hoeft niet heel intensief te zijn, van minimaal vier uur per week, maar gewoon
af en toe een appje met 'hoe gaat het?' of 'hoe was je afspraak bij de dokter'? om mee te leven, en soms
een bakkie met appeltaart om mee te vieren met mensen en gelijkwaardig contact te hebben. Iets voor u?
We komen graag met u in contact via vluchtelingmaatjes@gmail.com.

Agenda
Elke zondag 14.30 uur internationale dienst: 25-11 Het Visnet, 02-12 Evang. Gemeente Harderwijk, 09-12
De Zaaier, 16-12 Petrakerk, 23-12 gezamenlijke kerstdienst, 30-12 PGH De Regenboog, 06-01 De Zaaier.
Mannenavond in House of Joy (Open Hof) vanaf 19.00 uur: 22-11, 06-12, 20-12.
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