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Women Meet & Greet in House of Joy 
Women Meet & Greet is de naam voor de internationale 

vrouwenavonden die elke tweede maandagavond van de 

maand in het House of Joy (de Open Hof) worden 

georganiseerd door vrouwen uit de Baptisten Gemeente 

Harderwijk. Op deze avonden komen vrouwen uit 

verschillende landen. Ze wonen in de wijk Stadsdennen of 

komen van het azc. Meestal wordt er iets geknutseld, 

zoals een schilderij, bloemstukje, sieradendoosje, 

sfeerlicht, enzovoorts. 

De vrouwen komen onder andere uit Syrië, Turkije, 

Bhutan, Nepal, Pakistan en Iran. De meesten hebben een status. Sommigen gaan nog naar Nederlandse 

les, anderen hebben dit al afgerond. Soms vallen ze daarna in een gat en komen niet gemakkelijk in 

contact met Nederlandse vrouwen. Vaak hebben ze hier wel 

behoefte aan. We willen in het House of Joy deze vrouwen het 

gevoel geven dat ze welkom zijn en zich veilig mogen voelen.  

De opkomst is wisselend. Wel is er een heel aantal vrouwen dat 

(bijna) altijd komt. Ze waarderen deze avonden enorm en 

verheugen zich altijd op een volgende keer. Ze zeggen weleens 

”onze familie is ver weg maar nu zijn jullie onze familie”. Ze 

brengen steeds vaker hun vriendinnen, schoonzussen of nichten 

mee. Het is geweldig dankbaar werk om dit samen met deze 

vrouwen te mogen doen! Voor vragen kun je mailen naar activiteitenopenhof@baptistenharderwijk.nl  

Groeten van het Meet & Greet team 

Vluchtelingmaatjes gezocht  
Je woont als vluchteling nog maar net in Harderwijk, wie helpt je dan op weg en ziet je staan?  

Als vluchtelingmaatje heb je geregeld contact met een vluchteling. Je drinkt samen thee, rijdt met de 

fiets over het Beekhuizerzand of je legt uit wat de brief van de gemeente betekent. Kortom je trekt 

samen op en helpt deze persoon een plek vinden in Harderwijk.  

We zijn op zoek naar meer vluchtelingmaatjes. Voor vluchtelingen in het asielzoekerscentrum hebben we 

al maatjes gekoppeld. Binnenkort komen er ook aanvragen binnen voor vluchtelingen die als statushouder 

hier wonen. Ze zijn dan druk bezig met inburgering en taal aanleren. Juist voor hen is het ook waardevol 

om iemand naast zich te hebben. Iets voor jou? Wil je meer weten? Afhankelijk van wie jij bent en wat je 

kunt bieden, zoeken we een maatje bij jou. Mail naar vluchtelingmaatjes@gmail.com. 

KBK-dag 2020: ook voor azc-kinderen 
Op dinsdag 25 februari hopen we in de Bethelkerk weer een KBK-

dag (Kinder Bijbel Klub) te organiseren. Op deze dag gaan we met 

de kinderen van de basisschoolleeftijd samen zingen, knutselen, 

luisteren naar een Bijbelverhaal, samen eten en spelen. Het zou 

fijn zijn als we bij deze KBK-dag ook de kinderen van het 

asielzoekerscentrum kunnen betrekken. Daarvoor zijn we nog op 

zoek naar enthousiaste mensen die een groepje azc-kinderen 

willen begeleiden. Wie heeft er zin en tijd om op 25 februari van 

circa 9.00–15.00 uur met een groepje azc-kinderen op te trekken, 

zodat ook zij kunnen luisteren naar het verhaal, knutselen en 

samen eten en spelen? Graag opgeven via het kinderwerk van de 

internationale kerkdiensten: Aleid Hekstra, tel. 0341-434030 of aleid@handicom.nl. 

De vrouwen zeggen 

weleens: ”Onze familie is 

ver weg, maar nu zijn jullie 

onze familie” 
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Uit de praktijk 
In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en asielzoekers. 

Deze keer: Alie en Derk Rougoor. 

 

”We hebben altijd al affiniteit gehad met vluchtelingen. Toen bekend 

werd dat er een azc in Harderwijk zou komen, hebben we gekeken wat 

wij voor deze mensen zouden kunnen betekenen. We zijn betrokken bij 

de mannen- en vrouwenavonden. De vrouwenavond is elke dinsdag op 

het azc. Er komen gemiddeld tussen de 30 en 40 vrouwen. Op die avond 

is het een laagdrempelig samenzijn: kletsen, koffiedrinken, schilderen, 

spelletjes doen, make-up en één keer per maand dansen. De vrouwen 

zien het echt als een uitje, even uit de dagelijkse sleur en ontmoeting met vrouwen uit andere landen en 

culturen. Binnenkort komt er een verwenavond voor vrouwen uit het azc. Het geld hiervoor is bij elkaar 

gehaald door de Ladies Night van de Fonteindienst.  

Op zondagmiddag gaan we zoveel mogelijk naar de internationale dienst. Hierdoor leer je steeds meer 

vluchtelingen kennen en met sommige bouw je een intensief contact op. 

Je neemt ze mee naar huis, eet gezamenlijk, praat met elkaar, helpt 

elkaar. Afgelopen Kerst wilden we wat extra’s doen voor onze 

medemens. Wij lekker warm en gezellig thuis en deze mensen in de kille 

omgeving van het azc. We raakten hierover in gesprek met Anneke 

Verhagen. Zij wilde graag meedoen en zo kwamen we terecht bij de 

Open Hof, waar we op tweede kerstdag een gezellig samenzijn hebben 

georganiseerd voor vijftig mensen uit het azc. Verschillende 

nationaliteiten en verschillende geloven bij elkaar in één ruimte. Groot 

en klein. En wat vonden ze het allemaal geweldig.  

Door onze contacten hopen we iets van Gods liefde te laten zien. God 

zegent ons ook door deze contacten, muren vallen weg, we zijn allemaal 

kinderen van God.” 

Agenda  
Elke zondag 14.30 uur internationale dienst: 02-02 PGH De Regenboog, 09-02 Sefanja, 16-02 Het 

Visnet, 23-02 Petrakerk, 01-03 De Zaaier, 08-03 EGH, 15-03 PGH Plantagekerk 

Mannenavond in House of Joy (Open Hof): 6 en 20 februari, 5 en 19 maart, vanaf 19.00 uur 

Vrouwenavond in House of Joy (Open Hof): 10 februari, 9 maart, vanaf 19.30 uur 

Meet & Eat: 27 maart en 12 juni. Meer info: stichtingpresent.nl/harderwijk/meet-eat 

Trainingsdag Stichting Gave: 21 maart in Veenendaal. Meer info: gave.nl/over-gave/jubileum 

Toerustingsavond Kerk en Vluchteling Harderwijk i.s.m. Stichting Gave: 13 mei, Bethelkerk, 19.30 uur 
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