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Fietstocht met mannen van het azc  
Een kleurrijke groep mannen fietst op een avond door het 
Harderwijkse bos. Voorop een Harderwijker die in een stevig 
tempo de weg wijst. Daarachter iemand die de snelheid probeert 
bij te houden maar onwennig op zijn fiets zit, en een ander die al 
slingerend meekomt. Een wonderlijke groep van zo’n 25 fietsers. 
Van donker gekleurd tot Nederlands blank. Het is tijd voor de 
fietstocht met mannen van het azc. 
In coronatijd waren afgelopen seizoen helaas geen 
mannenactiviteiten mogelijk in House of Joy, maar met de 
versoepelingen konden we voor de zomer al een paar mooie 
fietstochten organiseren. Op het azc mogen we van het COA 
mooie leenfietsen gebruiken. Voor asielzoekers zonder (goede) 
fiets is dit ideaal.  
Als iedereen zijn fiets heeft, vertrekken we richting de 
Harderwijkse bossen. De meesten kijken hun ogen uit als ze bij 
het Beekhuizerzand aankomen en de miniwoestijn bewonderen. 
Ff tijd om de benen te strekken en een paar mooie foto’s te 
maken. Daarna weer verder. 
Als het fietspad het toelaat, lukt het om naast elkaar te fietsen. 
Soms ontstaan er mooie gesprekken. Maar het is ook oké om in 
stilte achter elkaar aan te fietsen. Er even uit zijn, tussen de 
bomen, de wolken en andere mannen als gezelschap doet goed.  
We houden met elkaar het tempo er goed in. Aan de Hierdense Beek kiezen we een pauzeplek. We 
schrijven de 06-nummers op zodat we later de foto’s kunnen delen en de mannen kunnen uitnodigen als de 
gewone House of Joy-mannenavonden weer starten. 
Bij terugkomst op het azc merk je de vermoeidheid. Voor sommige mannen is het de langste fietstocht van 
hun leven. Maar stuk voor stuk is iedereen enthousiast en blij om een avond even weg te zijn uit het azc en 
zijn hoofd leeg te kunnen fietsen.  
Heb je zin om een keer mee te doen? Welkom, stuur een berichtje naar rien.aafke@solconmail.nl. 
Rien Bregman 
 

Engelstalige Alpha Cursus  
Wij organiseren in september weer een Engelstalige Alpha Cursus. De vorige keer was het een 
groot succes. We hopen dit keer ook weer een enthousiaste groep deelnemers te mogen 
ontmoeten!  
Voor wie is deze cursus bedoeld: voor mensen die Engels spreken en meer over God willen 
ontdekken. Hoofdzakelijk voor mensen uit het azc en mensen die al een status hebben, 
maar voor wie het Nederlands nog een probleem is. Kent u mensen die tot deze 
doelgroep behoren? Nodig ze uit of neem contact met ons op. We willen graag op 
dinsdag 14 september 2021 beginnen. Als team zijn we nog op zoek naar mensen die willen koken.  
Voor info en vragen kunt u mailen naar: alphacourseharderwijk@gmail.com.  
Namens het team alvast bedankt en hartelijke groeten, team Engelstalige Alpha Cursus  
 

Herhaalde oproep: 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 sinds kort ook 
voor statushouders in Harderwijk. Voor meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar Geriska 
Poortman via vluchtelingmaatjes@gmail.com. 
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Uit de praktijk: De liefde overwint alles 
 
In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en asielzoekers. 
Deze keer: Annefloor Tigchelaar. 

”Inmiddels al zes jaar heb ik het voorrecht om, in teamverband, de internationale dienst te mogen 

voorbereiden. Wij, vanuit de Plantagekerk, zijn een van de dertien direct betrokken kerkgemeenten die 

hieraan deelnemen. De mensen vanuit het azc, asielzoekers, statushouders, overige gasten en wij slaan de 

handen ineen. Binnen de groep vrijwilligers is een aantal tolken aanwezig: het Woord van God wordt 

letterlijk vertolkt. 

Mij staan herinneringen bij aan de eerste samenkomsten in ”Sefanja”. Alle volken en talen: Frans, Spaans, 

Portugees, Armeens, Farsi, Arabisch, Amhaars, Swahili, Russisch, Chinees, Engels en Nederlands zijn 

vertegenwoordigd. Het riep bij mij het gevoel op van een Babylonische spraakverwarring. Eenieder zit daar 

met zijn/haar eigen verhaal in ”moederstaal”. Je hoort gevluchte mensen spreken over de angsten die hen 

achtervolgen. Die raken aan de basis van hun bestaan en daardoor ook aan de basis van ons bestaan. Van 

deze mensen leer ik, in woord, lied en dans, dat angst niet het laatste woord heeft… Maar dat de Liefde in 

en tot God alles overwint. Dan voel je dwars door die ”verwarring” heen: eenheid en verbinding. Want 

uiteindelijk spreken we allemaal dezelfde taal en zingen we hetzelfde lied. 

Lang geleden zong ik als lid van een Gospelgroep het lied ”Liefde kent haar woorden in elke taal”: 

”De talen die wij spreken, 

In geen land zijn zij gelijk.  

Maar ook al is de taal uniek, 

in ons hart zijn wij gelijk. 

Liefde kent haar woorden in elke taal, 

zij brengt ons tezamen, ons allemaal. 

En als wij haar begrijpen  

en elkaar verstaan 

zullen onze harten voor elkaar open staan.” 

Dat is voor mij tastbaar en voelbaar tijdens een viering in de 

internationale kerkdienst.  

”Hier zal veel te zeggen zijn en te delen bovendien,  

wanneer wij hier zonder ”maskers” elkaar eens willen zien.” 

Al Massira-cursus voor Arabisch-sprekenden 
We onderzoeken de mogelijkheid om op maandagavonden een Al Massira-cursus aan te bieden, een 
ontdekkingstocht door de Bijbel voor Arabisch-sprekenden. Wilt u meer informatie of kent u mensen die 
willen deelnemen? Mail dan naar kvharderwijk@gmail.com of bel/app naar 06-13372129.  

 
Agenda 
25 september: alternatieve (online) open dag azc’s, o.a. film ”Azc in beeld”. Zie www.coa.nl/azc-in-beeld 
Internationale diensten: 12-09 Grote Kerk, 19-09 Catharinakerk, 26-09 De Zaaier, 03-10 Bethelkerk, 10-10 
Sefanja, 17-10 Baptistengemeente, 24-10 Dorpskerk, 31-10 EGH, 07-11 PGH De Regenboog.   
 

Colofon 

Uitgave van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk 

Nummer 33 – september 2021 

Contact: kvharderwijk@gmail.com 

www.facebook.com/internationalchurchharderwijk 
 

Steun ons werk: Giro NL93RABO0373721145 t.n.v. Werkgroep Kerk en Vluchteling 

 

 

 

mailto:kvharderwijk@gmail.com
http://www.coa.nl/azc-in-beeld
mailto:kvharderwijk@gmail.com
http://www.facebook.com/internationalchurchharderwijk

