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Internationale diensten weer gestart 
Na lange tijd is het weer mogelijk om op een beperkte manier 
fysieke diensten te houden. Op 4 april, het Paasfeest, zijn we weer 
begonnen. Omdat het aantal bezoekers beperkt moet blijven, 
vragen we de Harderwijkers om nog even niet te komen. Koffie en 
ontmoeting na de dienst is ook nog niet mogelijk. Toch werd het als 
een zegen ervaren dat we weer een fysieke dienst konden houden.  
Laten we hopen en bidden dat dit de opmars is naar de diensten 
waarin Harderwijkers, asielzoekers en statushouders weer samen 
het Evangelie mogen delen. 

 
Geslaagde taartenactie voor bewoners azc  
Slagroom-, vruchten- en notentaarten: tientallen Harderwijkers maakten in het paasweekend een lekkernij 
voor bewoners van het azc. Na een oproep in de weekbrieven van de plaatselijke kerken en de lokale media 
stroomden de aanmeldingen binnen. Op zaterdagochtend 3 april, de dag voor Pasen, brachten mensen hun 
zelfgemaakte taart bij het azc.  
Voor de ingang werden de taarten coronaproof in ontvangst genomen door vrijwilligers van de Werkgroep 
Kerk en Vluchteling en Stichting Present Harderwijk. Twee kleine groepjes gingen met een bolderkar het 
terrein op om bij elke unit aan te kloppen en een taart voor de deur te zetten, als teken dat we de azc-
bewoners in deze tijd van de aanhoudende coronacrisis niet vergeten. Op de dozen stond een groet in zes 
talen, waaronder Arabisch, Farsi en Spaans.  
Ook twee azc-bewoners hielpen enthousiast mee bij het uitdelen van de meer dan honderd taarten. Beiden 
konden zich de taartenactie van vorig jaar juni, op Wereldvluchtelingendag, nog goed herinneren. Ook nu 
leverde de actie enthousiaste en dankbare reacties op van de asielzoekers. Iedereen die een taart heeft 
gebakken of op een andere manier deze actie mede mogelijk heeft gemaakt: hartelijk dank!  

 

 
Vluchtelingmaatjes gezocht, ook voor statushouders 
In het azc wordt de eenzaamheid in deze tijd sterk gevoeld. En begrijpelijk, als je ver van huis bent, alleen in 
een vreemd land met een vreemde taal. En daarbij de lockdown, waardoor contact beperkt mogelijk is en 
veel activiteiten niet doorgaan.  
Daarom zijn vrijwilligers op dit moment des te meer nodig. Mensen die een tijdje willen optrekken met een 
vluchteling, iemand willen helpen met het leren van de taal, of activiteiten ondernemen zoals samen 
wandelen, sporten of eten.  
Tot voor kort was het maatjesproject beperkt tot mensen die in het azc wonen. Maar recent is in overleg 
met de burgerlijke gemeente (Meerinzicht) besloten om het project uit te breiden naar statushouders in 
Harderwijk, Ermelo en Zeewolde. Voor vrijwilligers ook een mooie kans om gedurende een langere periode 
contact met een statushouder of gezin te hebben, en een band op te bouwen (zie ook het artikel op de 
achterzijde van deze nieuwsbrief).  
Doet u ook mee? Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij Geriska Poortman, coördinator 
project vluchtelingmaatjes via mailadres: vluchtelingmaatjes@gmail.com. Bij aanmelding worden uw 
wensen en mogelijkheden in kaart gebracht, om een goede match te kunnen maken. En bij de eerste 
ontmoeting met een vluchteling of statushouder is er de mogelijkheid dat een medewerker van stichting 
Gave meegaat. 
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Vluchtelingmaatje in de praktijk: ‘Ik ben van dit gezin gaan houden’  
 
Sjaak en Marry Verboom trekken al drie jaar als vluchtelingmaatjes op met de Syriërs Ziad en Mona en 
hun kinderen Aimad en Adam. 

Op een vrijdagavond zitten Sjaak (65) en Marry (64) 

aan tafel bij het Syrische gezin. Terwijl Mona (35) 

heerlijke zelfgebakken chocoladetaart op tafel zet, 

vertelt Ziad (38) dat hij in september 2015 als 

vluchteling naar Nederland kwam. Een jaar later 

verhuisde hij vanuit het azc in Arnhem naar een 

appartement in de Harderwijkse wijk Walstein. In 

2016 werd hij herenigd met zijn vrouw en hun oudste 

zoon, Aimad (8). Adam (3,5) werd hier geboren.  

Een paar weken na de geboorte van Adam stond 

Marry bij het gezin op de stoep. Sjaak had kort 

daarvoor vanuit de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk overleg gehad met VluchtelingenWerk over 

een maatjesproject. Hij gaf aan zelf ook graag gekoppeld te willen worden aan een statushouder. Ziad, die 

zich als vrijwillige tolk voor VluchtelingenWerk inzette, en Mona verwelkomden Sjaak en Marry graag. ’We 

hadden weinig contact met Nederlanders en misten dat’, zegt Ziad, die van beroep tandarts is. 

Het klikte meteen. ‘Ik kan met Sjaak over alles praten’, zegt Ziad. ‘Over religie, vrijheid, democratie.’ Sjaak 

noemt ook gesprekken over cultuurverschillen interessant. In het begin spraken ze soms nog wat Engels, 

tegenwoordig vrijwel uitsluitend Nederlands.  

Tot de coronacrisis uitbrak, ontmoetten de gezinnen elkaar meerdere keren per maand, om koffie te 

drinken, te praten en soms samen te eten. Ook bekeken ze met elkaar de film ”De Vliegeraar”.  

Mona: ‘We zijn ook een keer met Kerst bij jullie geweest. Ik vond het heel leuk om te zien hoe Nederlanders 

Kerst vieren, met een kerstboom en zo.’  

Behalve bezoekjes over en weer maakten de vluchtelingmaatjes diverse uitstapjes. Mona vertelt 

enthousiast over een rondleiding in de Grote Kerk in Harderwijk. Ook een gezamenlijk avondje in een 

wokrestaurant bleef haar en Ziad bij. ‘En jullie zijn een keer mee geweest naar de internationale 

kerkdienst’, zegt Sjaak. ‘Terwijl ik van jullie veel heb geleerd over de islam.’ 

Het laatste jaar was het contact minder intensief, door de coronacrisis en doordat Ziad erg druk was met 

studie en stage. Daardoor heeft hij sinds deze maand een fulltimebaan in een tandartspraktijk. Mona 

studeerde in Syrië business administration en hoopt in de toekomst ook een baan te vinden. 

Sjaak en Marry kunnen het anderen zonder meer aanbevelen om vluchtelingmaatje te worden. ‘Het is 

belangrijk dat je open staat voor andere mensen en ze accepteert zoals ze zijn, dat je bereid ben van de 

ander te leren’, zegt Marry. Sjaak knikt. ‘Het klikt heel goed tussen ons, dat is ontzettend leuk. Ik geniet van 

de gesprekken en ben van dit gezin gaan houden. Ziad en Mona zijn echt vrienden geworden.’ 

 

Agenda  
Internationale diensten: 11-04 Bethelkerk, 18-04 Baptistengemeente, 25-04 Dorpskerk, 02-05 Grote Kerk, 
09-05 PGH De Regenboog, 16-05 EGH, 23-05 Plantagekerk, 30-05 Het Visnet, 06-06 De Regenboog (herv.) 
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