NIEUWSBRIEF | Werkgroep Kerk en Vluchteling

Harderwijk

Internationale diensten
Wanneer gaan de internationale kerkdiensten weer van start op de vertrouwde plek, in het gebouw van
Sefanja? Die vraag klinkt in deze tijd geregeld. Met alle betrokken partijen zijn we in gesprek om te kijken
wanneer we de diensten weer op een verantwoorde manier kunnen houden en onder welke voorwaarden.
Zodra dit duidelijk is, maken we dit uiteraard bekend aan de plaatselijke kerken en de bewoners van het
azc. Tot die tijd blijft het wekelijks mogelijk online een meditatie te beluisteren, vaak omlijst met liederen
en een gebed. De overdenking wordt geleverd door de kerk die anders aan de beurt zou zijn om de
internationale dienst te organiseren. De video’s zijn op internet te vinden via het volgende kanaal:
www.youtube.com/channel/UCYBcCppCmWyUJ_ojtGeEjLg/

Afscheidsgroet van Carlos Cardenas
Hallo! Mijn naam is Carlos Cardenas. Ik ben Mexicaan, 31 jaar
oud. Ik woon nu vijf jaar in Nederland. Aanvankelijk kwam ik
naar Enschede om mijn studie te doen. Na mijn afstuderen vond
ik een baan in Harderwijk en verhuisde naar Ermelo. Tijdens het
zoeken op internet kwam ik de International Church Harderwijk
tegen. Mijn hart was ontroerd toen ik mensen uit verschillende
landen zag, die God aanbaden. Dat deed me denken aan het
prachtige tafereel in Openbaring 5, waar de hele schepping het
Lam van God prijst.
Tijdens mijn tijd bij de internationale
”Mijn hart was
kerk raakte ik betrokken bij het
ontroerd toen
vertalen van de preken in het Spaans.
Ook tijdens de Alpha Cursus heb ik
ik mensen uit
vertaald voor een kleine groep
verschillende
Spaanssprekende mensen. Het was
landen zag, die
een voorecht om deel uit te mogen
maken van dit mooie project.
God aanbaden”
Ik herinner me dat een vrouw een
keer na een dienst vertelde hoe
Carlos (l.) leest uit de Bijbel tijdens een dienst.
verdrietig het was dat mensen om verschillende redenen de
kerk moesten verlaten. Hierdoor realiseerde ik me het doel van de International Church: We moeten JEZUS
delen. We kunnen de omstandigheden van mensen niet veranderen, maar we moeten ervoor zorgen dat
ze, als ze weg moeten, Jezus als Heer en Heiland hebben leren kennen.
Helaas moet ik ook afscheid nemen. Door de coronacrisis kon ik mijn baan in Harderwijk niet voortzetten.
In Eindhoven heb ik een nieuwe baan gevonden. Ik wil jullie allemaal aanmoedigen om voor God te blijven
werken in deze prachtige bediening. Deze kerk blijft een plek houden in mijn hart en ik vertrouw erop dat
de Here prachtige plannen heeft voor Zijn volk.

Vluchtelingengebedsweek
Van 14 tot en met 21 juni organiseert Stichting Gave de Vluchtelingengebedsweek. Als Werkgroep Kerk en
Vluchteling hebben we de plaatselijke kerken gevraagd hieraan op zondag 14 juni aandacht te besteden in
de (online) kerkdiensten. Er komt een bijbehorend filmpje beschikbaar op ons YouTube-kanaal (zie de link
hierboven). Verder reiken we onder meer de volgende dank- en gebedspunten aan. Bid en dank je mee?
* Dank voor de initiatieven via WhatsApp. Tientallen Farsi-sprekenden hebben regelmatig contact voor
gebed en Bijbelstudie en uitwisseling in deze coronatijd.
* Dank voor de online meditaties die tijdens de coronacrisis veel vluchtelingen in en buiten Harderwijk
bereiken.
* Bid voor moslims die christen zijn geworden. Vaak wordt hun bekering door de IND niet herkend en
erkend.
* Bid om een goede herstart van internationale diensten, mannenavonden, vrouwenavonden, Bijbelstudies
e.d. wanneer dit weer mogelijk is.
* Bid dat de azc’s overbodig worden omdat mensen niet hoeven te vluchten.
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Uit de praktijk
In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en asielzoekers.
Deze keer: Didi Companjen.
”Sinds een paar jaar ben ik betrokken bij de internationale kerkdiensten.
Het is erg mooi om te zien dat kerkmuren afgebroken worden om anderen,
mensen uit verschillende culturen, te willen en mogen dienen.
Voor velen is de kerkdienst op zondag een plek van ontmoeten. Voor
sommigen ook voor het eerst dat ze naar een kerk kunnen gaan.
Voor mij zijn deze ontmoetingen, hoe summier soms ook, kostbaar. Zo mooi
om te zien dat mensen bemoedigd worden als je voor ze bidt, en dat soms –
door gebrek aan communicatie vanwege de taalbarrière– alleen een lach al
bemoedigend is.
Met een paar van deze mensen ben ik een tijdje meer intensief
opgetrokken. Ook vanwege hun deelname aan de Engelstalige Alpha Cursus
(die we in september weer hopen op te starten!).
Ik merk vooral dat gebed –naast de ontmoetingen– voor de meeste mensen
heel erg belangrijk is. Hieruit putten ze weer kracht om door te gaan: in het
wachten op een beslissing, die soms heel lang op zich laat wachten. Door te gaan te midden van
onzekerheid: mag ik blijven of moet ik weg? Door te gaan als de beslissing negatief is – en wat dan?
Door gebed gaan we samen naar de troon van God, daar waar ik geen antwoorden heb, kan God kracht
geven in hun –vaak onzekere– toekomst.
In deze tijd van corona zijn er digitale kerkdiensten. Zo proberen we samen deze kwetsbare mensen ook in
deze tijd te bemoedigen met het woord van God en… gebed!”

Internationale Alpha Course – oproep voor teamleden
Het komende najaar wordt de internationale Alpha Cursus weer gegeven! De cursus is opgezet voor de
buitenlanders in Harderwijk die verdieping zoeken in hun geloof. Wij zoeken nog twee mensen om het
team te versterken. Als je je aangesproken voelt, kun je ons via onderstaande mail benaderen voor een
kennismakingsgesprek. We zijn bij voorkeur op zoek naar mannelijke teamleden. Een vereiste is wel dat je
de Engelse taal goed beheerst, aangezien de cursus in het Engels gegeven wordt. Heb je interesse? Stuur
een mail naar alphacourseharderwijk@gmail.com.

Taartenactie: bemoediging voor bewoners azc
In deze tijd van de coronacrisis, nu onder meer de internationale kerkdiensten en de mannenavonden
stilliggen, willen we de bewoners van het azc graag laten merken dat we hen niet vergeten. Samen met
Stichting Present Harderwijk hebben we een oproep gedaan om taarten te bakken voor de bewoners van
het azc. Binnen vier dagen waren er ruim voldoende taarten aangemeld om in alle 108 units van het azc
een taart, met daarbij een groet in diverse talen, te bezorgen. De taarten worden op zaterdag 20 juni,
Wereldvluchtelingendag, uitgedeeld. Iedereen die deze actie mede mogelijk heeft gemaakt: hartelijk dank!

Agenda
7 oktober: toerustingsavond Kerk en Vluchteling Harderwijk i.s.m. Stichting Gave (meer info volgt)
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