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Dankbaar voor Farsi-groep op vrijdagavond  
Toen in februari 2020 de coronacrisis begon, hadden we net de Vaderhart-cursus in Farsi afgesloten. Dat 
waren tien bijzondere avonden onder leiding van Sepehr over vergeving, ons Godsbeeld etc. Veel mensen 
hadden pijn en onverwerkt verdriet bij God gebracht. Toen kwamen de coronamaatregelen en stopten wij 
abrupt met de vrijdagavonden voor Farsi-sprekenden. 
Begin van de zomer 2020 zijn we voorzichtig begonnen aan een boekstudie op vrijdagavond over Jacobus. 
Een praktische brief met veel richtlijnen van God voor het dagelijks leven. Eind van de zomer kwamen we 
weer bij elkaar. Daarvoor had ik, na gebed, acht mensen benaderd (vijf Iraniërs, een Afghaan en twee 
Pakistanen) om vanaf september als leiders van de vrijdagavonden te functioneren. De toepassing van  
2 Timotheüs 2:2. 
In oktober ging de Alpha-cursus van start. In de 
grote zaal van Echo in Farsi en in de kleine zaal 
in Urdu. Daarna waren er vier kleine groepen, 
waaronder een vrouwengroep en een kleine 
Urdu/Engelse groep.  
Half december besloten we twee maanden te 
stoppen vanwege de strenge coronaregels. Half 
februari 2021 zijn we weer van start gegaan om 
de Alpha af te maken. Wel ontdekten we toen 
dat we 20 procent van de deelnemers waren kwijtgeraakt, onder meer door overplaatsing.  
Ik ben heel dankbaar voor de rol van de acht leiders die, ondanks hun eigen lastige situatie (drie keer zo 
moeilijk als voor ons!), toch hun verantwoording hebben genomen en aandacht, hulp en leiding hebben 
gegeven een anderen. Iedere avond gaf een van de leiders een getuigenis over hoe dat onderwerp in zijn 
leven een plaats heeft gekregen. Mijn rol is vooral het coachen van de leiders. 
Enkele reacties na afloop van de Alpha: ”Ik heb nu echt begrepen hoe belangrijk vergeving is en heb ook 
zelf mensen vergeven.” ”Heb de Alpha eerder gedaan maar toch weer veel dingen geleerd.” ”Ik vond de 
voorbeelden en getuigenissen tijdens de Alpha een geweldige hulp.” 
Gebedspunten: 
- Dank God voor de leiders die ondanks eigen onzekerheid (bijvoorbeeld een afgewezen asielaanvraag; drie 
of zelfs negen jaar wachten!) deze taak vervullen. 
- Bid dat gelovigen ook echt discipelen zullen worden en door God gebruikt zullen worden.  
Jan van der Vegt 
 

Vluchtelingengebedsweek 
Iedereen mist ontmoetingen. Voor vluchtelingen geldt dat nog 
sterker. Zij hebben geen netwerk om op terug te vallen. U kunt een 
verschil voor hen maken. En voor uzelf. Wilt u van 20 t/m 26 juni 
één week lang dagelijks voor vluchtelingen bidden?  
Stichting Gave organiseert de Vluchtelingengebedsweek en heeft 
o.a. een praktisch gebedsboekje gemaakt. Dit jaar is extra materiaal 
beschikbaar om als gezin iedere dag stil te staan bij vluchtelingen. 
Concrete gebedspunten vanuit de Harderwijkse situatie zullen we 
doorgeven aan de lokale voorgangers, zodat die in de kerkdienst een plek kunnen krijgen. Van harte 
aanbevolen! Kijk voor meer info of gratis gebedsboekje: gave.nl/gebedsboekje. 
 

Bemoediging voor bewoners azc 
Op vrijdag 4 juni werd in De Regenboog de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk gehouden. Deelnemers 
aan deze nacht schreven ter bemoediging een kaart voor de christenen in het azc, soms afkomstig uit 
landen waarvoor speciaal gebeden werd, zoals Iran en Colombia. De kaarten werden op zondag 6 juni 
uitgedeeld aan de bezoekers van de internationale dienst waarin ds. Pieter Both voorging. Een mooi 
gebaar. Alle kaartenschrijvers hartelijk bedankt!  
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Uit de praktijk 
In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en asielzoekers. 
Deze keer: Mathilde van der Helm. 

”In 2018 werd ik vanuit de kerk gevraagd om mee te gaan helpen tijdens de 

internationale dienst bij de kinderclub. Toen nog als ‘assistent’, maar dat vond 

ik zo leuk en gezellig dat ik al snel besloot dat ik dit vaker wilde doen. Ik vind 

het enthousiasme van deze kinderen altijd zo leuk. Ze zijn leergierig en stellen 

vaak heel goede vragen waar ik ook niet altijd het antwoord op weet. 

Ik vind het mooi om deze groep te zien groeien in hun (kennis over) het geloof. 

Ze pikken alles op wat je zegt en doet, en onthouden het meeste daarvan ook. 

Zo hadden wij het op een gegeven moment over de liefde van Jezus voor 

anderen en dat Jezus van ons houdt. Later die 

week kwam ik een van de kinderen in de stad 

tegen en liep deze op mij af, gaf mij een knuffel en zei tegen mij: ”Jezus 

houdt van jou en mij en alle andere mensen.” Dit vond ik zo mooi! Dit is 

voor mij een van de redenen waarom ik dit doe, om kinderen deze                                                   

boodschap mee te kunnen geven! 

Een andere reden voor mij om de kinderclub te draaien is het enthousiasme 

van deze kinderen. Dit werkt voor mij heel aanstekelijk en geeft mij veel energie. Ook ik leer en groei hier in 

mijn geloof, door hun reacties op de Bijbelverhalen die wij vertellen bijvoorbeeld, zo puur en vol ontzag. 

Waar ik alles precies wil weten en begrijpen, accepteren zijn het vaak gewoon zoals het is en wordt verteld, 

en maken zij er niks meer of minder van. Dat vind ik mooi en ik kan er vaak nog veel van leren!” 

Maatjesgezin gezocht  
Voor het vluchtelingmaatjesproject zijn we op zoek naar maatjes voor een christelijk gezin uit Azerbeidzjan: 
vader, moeder en drie zoons (leeftijden 2, 11 en 13 jaar). Ze zijn vijf jaar geleden gevlucht en al langere tijd 
onderweg in Europa. Eerder verbleven ze in een ander azc in Nederland, waar ze ook deelnamen aan 
internationale diensten en contact hadden met een christelijk gezin. Ze willen hier graag opnieuw contact 
met een Nederlands gezin voor onderlinge ontmoeting en activiteiten met de kinderen.  
We zoeken regelmatig ook vrijwilligers voor andere vluchtelingen of gezinnen in het azc en voor 
statushouders. Is het iets voor u om zo’n contact aan te gaan? Meldt u zich dan aan bij Geriska Poortman 
via vluchtelingmaatjes@gmail.com. 
 

Agenda  
20 juni: Wereldvluchtelingendag en start Vluchtelingengebedsweek 
Internationale diensten: 13-06 Petrakerk, 20-06 Catharinakerk, 27-06 De 
Zaaier, 04-07 Sefanja, 11-07 Bethelkerk, 18-07 Baptistengemeente, 25-07 
Dorpskerk, 01-08 PGH De Regenboog, 08-08 EGH, 15-08 Het Visnet, 22-08 
Petrakerk, 29-08 PGH Plantagekerk, 05-09 HG De Regenboog, 12-09 
Grote Kerk, 19-09 Catharinakerk, 26-09 De Zaaier. 
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”Ik vind het mooi om 

deze kinderen te zien 

groeien in hun (kennis 

over) het geloof” 

[Citeer hier uw bron.] 
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