NIEUWSBRIEF WERKGROEP KERK EN VLUCHTELING HARDERWIJK
Internationale diensten
Zondag 8 januari 2017. In
het gebouw van Sefanja
heeft de eerste
internationale kerkdienst
plaats. Het is een mooi
moment dat we samen met
bewoners van het azc en
statushouders uit onze stad
mogen beleven. Inmiddels
zijn we ruim twee jaar
verder. Terugkijkend danken
we God voor de zegen die
Hij in deze jaren gaf.
Dankbaar zijn we ook voor
de blijvende betrokkenheid
van dertien kerken uit Harderwijk en Hierden, die in 2019 weer bij toerbeurt de internationale diensten
organiseren. Het is ook mooi om te zien dat bewoners van het azc geregeld niet alleen de internationale
dienst bezoeken, maar eveneens betrokken raken bij één van de plaatselijke kerken. In diverse kerken zijn
in het afgelopen jaar vluchtelingen gedoopt. Een bijzondere zegen van God!
Op 23 december hadden we een mooie kerstviering (zie foto) met mensen uit onder meer Afghanistan,
Eritrea, Iran, Moldavië, Nigeria, Oeganda en Pakistan. We zongen en hoorden kerstliederen in vele talen.
Na de dienst was er een heerlijke maaltijd en veel tijd voor ontmoeting. Dank aan alle vrijwilligers die het
mogelijk maakten om deze bijzondere dienst te houden!

Deelnemer Alphacursus: Ik heb echt geleerd Jezus te volgen
Ruim veertig Iraniërs en Afghanen volgden de afgelopen maanden een Alphacursus in Farsi. Tijdens een
internationale dienst in december, georganiseerd door de Evangelische Gemeente Harderwijk, vertelden
enkele deelnemers wat deze cursus voor hen heeft betekend. Enkele mooie reacties waren:
* Ik heb geleerd hoe ik weerstand kan bieden tegen de duivel, de tegenstander.
* Ik heb geleerd hoe ik beter kan bidden. Ik heb ook ervaren hoe het is om samen te zijn als een
familie/gezin en samen te bidden, en dat het gebed om de leiding van de Heilige Geest heel belangrijk is.
* Ik had de Heere Jezus al aangenomen, maar ik was nog zwak. Tijdens deze Alphacursus heb ik geleerd
echt mijn kruis op me te nemen, te wandelen met Hem en Hem te volgen.
* Ik heb geleerd de Bijbel niet alleen met mijn ogen te lezen, maar ook met de ogen van mijn hart.
Daardoor ben ik de Bijbel beter gaan begrijpen.
Inmiddels is de Alphacursus afgelopen. En op 11 januari is er opnieuw een Al Massira-cursus in Farsi van
start gegaan. Mooi om zo niet alleen op de zondag maar ook door de week samen te komen, de Bijbelse
boodschap te horen, te bidden en God te prijzen! Hem zij alle eer!

Mannenavond: naar de molen en bowlen
We hebben de afgelopen tijd weer mooie mannenavonden gehad. Elke twee weken is
ons House of Joy (in de Open Hof) vanaf 19.00 uur open voor alle mannen vanaf 18 jaar.
De avonden staan in het teken van ontmoeting, gesprek, iets eten en drinken en het
doen van een spel. Soms is er een bijzondere activiteit elders, zoals (in december) een
bezoek aan de Harderwijkse molen en het sinterklaasmuseum of een bowlingavond. Het
zijn mooie momenten om ontspannen met mannen uit het azc in contact te komen. De
opkomst varieert van vijf tot wel twintig mannen. Velen bezoeken ook de internationale
diensten. Zie de agenda in deze nieuwsbrief voor de komende mannenavonden. Meer
weten? Neem contact op met Sjaak Verboom, sjaakverboom@gave.nl

Uit de praktijk
In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en asielzoekers.
Deze keer: Hermann Toebes, onder andere vrijwilliger bij VluchtelingenWerk.
”In de afgelopen maanden heb ik een statushouder mogen
begeleiden die ondertussen een eigen zaak is gestart in
Harderwijk. Geweldig om te zien hoe mensen een nieuw bestaan
proberen op te bouwen in een voor hen compleet vreemde en
nieuwe omgeving.
Vluchten om je gezin in veiligheid te brengen. En dan de
consequenties van het vluchten: alle vertrouwde relaties
achterlaten in je vaderland: familieleden, vrienden, buren en
kennissen. Maar ook alle materiële zaken: een eigen woonplek en
je spulletjes, je werk en je onderneming. Om dat te verwerken en
te accepteren is een zware klus en vraagt veel tijd. En dan na een
relatief korte periode van inburgering in Nederland volg je je
droom en passie: je ondernemerschap weer oppakken en een
compleet nieuwe start maken met je gezin. En daar was ik getuige
van. Het lijkt mij niet eenvoudig om in gebrekkig Nederlands in contact te komen met al die instanties die
nodig zijn om een onderneming te starten. Het is voor ons als doorgewinterde Nederlanders al niet
eenvoudig. Ik heb niet veel kunnen en hoeven doen om hem te ondersteunen. Hooguit wat tips en wat
relaties op zijn pad gebracht die hem konden helpen. Mensen met een passie begeleiden geeft mij energie.
Vluchtelingen en statushouders zijn voor mij geen gelukzoekers maar gelukbrengers.”

Kinderwerkers gezocht!
Voor het kinderwerk tijdens de internationale diensten zijn we dringend op zoek naar minimaal drie vaste
vrijwilligers. Het is de bedoeling om eens in de drie à vier weken met twee mensen uit het team aan de
beurt te zijn. Het zou mooi zijn als ook enkele jongens/mannen ons team komen versterken. Het is mooi
werk om te doen, samen in een enthousiast team! De dienst begint elke zondag om 14.30 uur en we zijn
vanaf 13.30 uur aanwezig. Meer info en opgave: int.kerkdienst@gmail.com.

Bid en dank je mee?
* Dank voor de kerstviering en de Alphacursus in Farsi die is gehouden.
* Bid voor de komende internationale diensten en de pas gestarte Al Massira-cursus.
* Bid om nieuwe kinderwerkers voor de internationale dienst.

Agenda
Elke zondag 14.30 uur internationale dienst: 20-01 Grote Kerk, 27-01 Catharinakerk, 03-02 PGH De
Regenboog, 10-02 Sefanja, 17-02 Bethelkerk, 24-02 Het Visnet, 03-03 Petrakerk, 10-03 Baptistengemeente.
Mannenavond in House of Joy (Open Hof) vanaf 19.00 uur: 24 januari (bowlen), 7 en 21 februari, 7 maart.
9 februari: landelijke trainingsdag stichting Gave in Amersfoort: www.gave.nl/trainingsdag
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