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Internationale Alpha Cursus  
Wat zijn we dankbaar voor deze mooie kans: het geven van de 
Alpha Cursus aan zo’n 17 deelnemers. We hebben één groep 
met Afrikanen, één gemixte groep van Armenië, Pakistan en 
Nederland en één Spaanstalige groep met deelnemers uit Zuid-
Amerika. De deelnemers zijn trouw in het komen en dat is erg 
mooi om te zien. 
Het eerste weekend van november hadden wij het Alpha-
weekend, daar hebben we onderstaande groepsfoto gemaakt. 
Ook hebben we een aantal deelnemers naar hun ervaringen 
gevraagd. 
 
* "Ik wist wel het een en ander over het geloof en de Bijbel, 
maar nu begrijp ik al veel meer van de betekenis van de Bijbel en gaat het veel meer voor mij leven. Ook 
worden we erg gastvrij ontvangen!” 
* "Door de Alpha Cursus is mijn vriendschap met en geloof in God versterkt. Ik heb nieuwe dingen ontdekt 
die ik niet eerder had gezien. Ik heb ook veel antwoorden gevonden op vragen die ik had, en natuurlijk veel 
nieuwe mensen leren kennen!" 
 
We hopen op nog een paar mooie samenkomsten met elkaar, maar zijn dus al enorm dankbaar voor alle 
mooie gesprekken die we mogen hebben met de deelnemers en voor de groei die we mogen zien die de 
deelnemers doormaken. Alle eer aan God! Het Alpha-team 

 
Kroketten eten met vluchtelingen  
”Ik heb nog nooit iemand zo zien genieten van een kroket”, vertelt Rien 
Bregman als hij terugdenkt aan de mannenavond van House of Joy waarop de 
mannen van het azc kennismaakten met de Nederlandse snackcultuur. ”Het 
was een gezellige avond met ongeveer twintig man. Ontspannen zitten de 
mannen op de bank te praten of ze spelen een potje dart. We hadden 
ambachtelijke kroketten en frikadellen geregeld. Een man uit Jemen checkte 
eerst of er geen varkensvlees in zat en at daarna de eerste kroket van zijn leven. 
Zoiets lekkers had hij niet verwacht. De overgebleven twee snacks waren aan 
hem goed besteed." 
Donderdagavond om de week komen Nederlandse mannen en mannen uit het 
azc samen in House of Joy. Welkom om een keer mee te maken. Meer 
informatie via sjaakverboom@gave.nl. 

 

mailto:sjaakverboom@gave.nl


Uit de praktijk 
In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en asielzoekers. 
Deze keer: Gery van Rijn. 
 

”Ik ben Gery van Rijn, getrouwd met Bart. We 

wonen in Harderwijk en hebben 2 dochters van 8 

en 10 jaar. Onze ‘huis’ gemeente is de Bethelkerk. 

Voor ons zijn de internationale diensten een mooie 

plek van geloof en vrijheid. Als gezin bezoeken we 

1 keer per maand de internationale dienst. 

Vanuit de internationale gebedsgroep bid ik na 

deze dienst met mensen die daar behoefte aan 

hebben. Het is zo bijzonder om hierin mensen 

vanuit allerlei culturen en achtergronden voor 

Gods troon te brengen. Vaak merk ik dat het 

samen zingen veel losmaakt. De lofprijzing die ons 

hart, door de Heilige Geest, in verbinding brengt met Gods Vaderhart. Hij laat ons zien wat niet goed is en 

wat we bij het kruis mogen brengen. Elke keer weer raakt de gebrokenheid me, juist in deze diensten. 

Mensen die gevlucht zijn, familie of kinderen moeten missen, in een kleine kamer wonen op het 

asielzoekerscentrum en zich zo openstellen voor God. Hun verhaal aan me vertellen in een paar brokkelige 

woorden. Verslagenheid grijpt me dan aan, maar dan te weten dat God er is. We samen tot Hem mogen 

naderen. Dat is geweldige genade die ook telkens mijn eigen hart weer raakt. 

Bij het azc ben ik betrokken geweest in het geven van taallessen en schilderochtenden. Dit is vooral vanuit 

het doen, wat ook goed is; een naaste zijn voor de ander in nood. Maar het samen bidden maakt mij en 

ook de ander nog afhankelijker van God. In de eerste plaats naar Hem toegaan en onze Schepper 

aanroepen in de nood. Dat houdt me nederig en dankbaar. Een naaste zijn met soms een helpende hand 

en in deze kerkdiensten met een luisterend oor en een open hart.  

Voor wie ben jij een naaste? Gewoon door er even te zijn. Een stukje te geven van je tijd vanuit je eigen 

gebrokenheid. Jezus wil dat we handen en voeten zijn voor de ander. Zijn ogen en Zijn oren, Zijn hart dat 

klopt. Ook voor en door jou! Wees gezegend op de weg die jij gaat. Liefs.” 

Vluchtelingmaatjes gezocht 
Een Iraans meisje van 7 jaar in het azc wil graag beter Nederlands leren lezen en schrijven. Een Koerdische 
man (29), die houdt van muziek en films kijken, heeft behoefte aan contact met Nederlanders. Ook een 
Syrische statushouder (45) wil graag een maatje. Iets voor jou? Voor meer info of aanmelding: 
vluchtelingmaatjes@gmail.com of app Rien Bregman, 06-44058577.  

 
Agenda  
Elke zondag 14.30 uur internationale dienst: 24-11 Het Visnet, 1-12 Petrakerk, 8-12 Baptistengemeente, 

15-12 Plantagekerk, 29-12 HG De Regenboog, 5-1 Bethelkerk, 12-1 Baptistengemeente, 19-1 Dorpskerk  

22 december: internationale kerstviering 15.30 uur (inloop vanaf 15.00 uur), na afloop is er een maaltijd 

24 januari: Meet & Eat met bewoners azc. Meer info: www.stichtingpresent.nl/harderwijk/meet-eat/  
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