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Internationale diensten  
Na een tussenstop van enkele weken (vanwege de coronamaatregelen) zijn we op zondag 30 
januari weer begonnen met de internationale diensten. We zijn blij met de bekende bezoekers 
die we weer regelmatig terugzien bij deze diensten. Een van hen is Maryam, een vluchteling uit 
Iran, die sinds september 2020 in het azc Harderwijk woont. „Ik voel dat Jezus aanwezig is in de 
dienst”, vertelt ze. „Ik vind het fijn met andere mensen God te aanbidden.” Ook bezoekt ze graag 
de avonden voor Farsi-sprekenden in het Echo Centrum. „Als ik naar Echo ga, krijg ik rust.” 
Maryam wacht op een woning in Friesland. Als die beschikbaar is, zal ze Harderwijk verlaten. De 
internationale diensten gaat ze zeker missen. „Ik zal zeggen: ik houd van jullie.” 

Cadeau voor kinderwerk 
Op zondag 27 februari kreeg het kinderwerk 
van de internationale diensten een mooi 
cadeau. Kinderen van de 
kinderbijbelvertelling uit de Bethelkerk 
hadden geld gespaard voor vluchtelingen. Dat 
leverde het mooie bedrag van 206 euro op. 
Hiervan zijn boeken en materialen gekocht 
voor het kinderwerk van de internationale 
diensten en voor de kindermiddagen in het 
azc. In de dienst van 27 februari werden de 
pakketten overhandigd door Janita Bakker, 
die een groep kinderen uit de Bethelkerk had 
meegenomen. Een prachtig geschenk, waar 
we heel blij mee zijn. Bethelkerk, bedankt! 
 
Terugblik Kerstacties 
Op zondag 20 december kon de Kerstdienst helaas niet doorgaan. Er was wel een inloopmoment 
waarbij de bezoekers onder meer een christelijke kalender of agenda voor 2022 konden 
uitzoeken in hun eigen taal. Hiervoor was een mooie lectuurtafel ingericht met christelijke 
uitgaven in vele talen. De dinsdag ervoor overhandigden vrijwilligers van de werkgroep Kerk en 
Vluchteling en de internationale diensten, mede namens Stichting Present Harderwijk en het 
platform Welkom Vluchtelingen Harderwijk, een kerstpakket aan alle azc-bewoners. „De 
bewoners waren erg verrast en gingen met een grote glimlach weer naar hun woonruimte”, 
vertelt Aleid Hekstra die vanuit Kerk en Vluchteling Harderwijk de actie coördineerde.   

Maatjes gezocht voor statushouders  
We zoeken mensen die contact willen aangaan met vluchtelingen die inmiddels als 
statushouder in Harderwijk wonen. Als maatje hoef je niet over speciale kwaliteiten te 
beschikken, je hoeft geen cursus te volgen, je hoeft ook geen andere taal te spreken. Het enige 
dat nodig is, is een warm hart voor de ander en iets van je tijd!  
Voor meer informatie of aanmelding kun je mailen naar Geriska Poortman, coördinator 
vluchtelingmaatjes via vluchtelingmaatjes@gmail.com. Er worden nu ook concreet maatjes 
gezocht voor deze mensen die allebei statushouder zijn en in Harderwijk blijven wonen:   

* Een 25-jarige man uit Syrië. Hij spreekt Arabisch en is goed bezig Nederlands te leren. Hij wil 
graag een maatje voor vriendschap en om de Nederlandse taal beter te leren. Hij wil graag -
zodra hij de taal goed onder de knie heeft- een MBO-opleiding in de ICT starten.  
* Een 37-jarige vrouw uit Syrië. Zij spreekt Engels, Arabisch en een beetje Nederlands. Ook zij is 
op zoek naar een maatje voor vriendschap en voor het leren van de Nederlandse taal en 
cultuur. Zij is een vlotte dame met veel energie, en zoekt een dito leeftijdgenoot. 
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Uit de praktijk: Klein Pinksterfeest 
 
In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en 
asielzoekers. Deze keer: ds. Pieter Both. 

”Het is mijn beurt om de internationale dienst te mogen 
leiden. Ik heb er zin in, want het is fijn om broeders en 
zusters uit de hele wereld te ontmoeten. Het is prettig dat ik 
gewoon Nederlands kan spreken en dat we het samen met 
de tolken tot een klein Pinksterfeest kunnen maken. Hoewel 
ik er meestal naar uit zie, vind ik het tegelijk een zoektocht 
waarover je moet preken. Aan de ene kant willen de 
kerkgangers niet elke keer bepaald worden bij de 
bijzondere situatie waarin ze verkeren. Aan de andere kant 
kun je niet doen alsof hun leven gewoon verloopt. Maar het bijzondere is elke keer weer dat 
vanuit de bijbel er een herkenbare boodschap spreekt.  
Van tevoren heb ik mijn preek opgestuurd naar de tolk, maar ik heb wel met haar te doen. Want 
ik wijk nogal af van wat er op papier staat. En als ik het woord ‘punaisepoetser’ gebruik om iets 
over Farizeeërs te zeggen, kiest ze er wijselijk voor om het woord te omschrijven. Ik vind het 
bijzonder dat er een chemie op het podium ontstaat waardoor de zinnen niet te lang worden 
voor de vertaling, maar ook niet te kort.  
Ik ben blij dat er bidders zijn, omdat ik het lastig vind om direct na een kerkdienst te bidden met 
mensen. Ik moet even bijkomen. Maar er is iemand die me vraagt om met hem te bidden. Het 
bijzondere is dat de woorden, ook in het Engels, toch vanzelf komen als we onze ogen sluiten 
voor deze broeder. Hij ziet op tegen het gesprek met de IND deze week en dat snap ik. Ik kan hem 
helpen door samen naar Jezus Christus te gaan en te vragen of hij mee wil gaan deze week. Zo is 
het weer een dienst vol ontmoeting geworden, een klein Pinksterfeest.” 

Gezocht: verhuizers  
Regelmatig verhuizen er asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen vanuit het 
azc naar een woning elders in het land. Soms is er hulp nodig bij de verhuizing. Daarom zoeken 
we vrijwilligers (met een auto en eventueel aanhanger) die af en toe willen helpen verhuizen. 
We zien reacties graag tegemoet! Mail naar kvharderwijk@gmail.com. 

Agenda 
Internationale diensten: 06-03 De Zaaier, 13-03 EGH, 20-03 PG Plantagekerk, 27-03 Bethelkerk, 
03-04 Sefanja, 10-04 Grote Kerk, 17-04 Catharinakerk, 24-04 Het Visnet, 01-05 Baptisten-
gemeente, 08-05 PG De Regenboog, 15-05 HG De Regenboog, 22-05 Dorpskerk Hierden.  
Mannenavonden: 10-03, 24-03, 07-04, in House of Joy (Jacob Catsstraat 3) vanaf 19.00 uur. 
Vrouwenavonden: 14 maart, 11 april, in House of Joy, vanaf 19.30 uur. 
Taartenactie azc: zaterdag 18 juni, nadere info volgt. 
Wereldvluchtelingendag: 20 juni. 
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