
          NIEUWSBRIEF | Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk 
 
Geslaagde mannenfietstocht  
Engels, Arabisch, Russisch en Nederlands: 
tijdens een mannenfietstocht van het 
House of Joy klinken er allerlei talen door 
elkaar. Zo’n 25 mannen uit onder meer 
Syrië, Jemen, Turkije, Afghanistan en 
Nederland stapten maandag 30 mei op de 
pedalen voor een mooie tocht onder 
leiding van Evert Raaijen en Rien Bregman, 
over het Beekhuizerzand en door de 
Veluwse bossen. De ene azc-bewoner is al 
meer dan tien jaar in Nederland, een 
ander acht maanden. Onderweg ontstaan 
er mooie nieuwe contacten met 
Nederlanders. En bij terugkomst in het azc klikt meteen de vraag: Wanneer gaan we weer 
fietsen? Kortom, de eerste fietstocht van dit seizoen vraagt om een vervolg. We kijken uit naar 
de volgende keer! 

Taartenactie azc: bakt u mee?  
Op zaterdag 18 juni, twee dagen voor Wereldvluchtelingendag, organiseren 
we samen met Stichting Present Harderwijk voor de derde keer een 
taartenactie. We willen daarmee de bewoners van het azc en Oekraïense 
vluchtelingen in Harderwijk laten merken dat we hen niet vergeten, en hen 
een hart onder de riem steken. Er zijn 150 taarten nodig. Bakt u ook mee? 
Aanmelden (graag uiterlijk 11 juni) kan via: https://bit.ly/3a33YWt. 

 
Bid mee in de Vluchtelingengebedsweek 
100 miljoen vluchtelingen wereldwijd, 8 miljoen op de vlucht uit Oekraïne, 40.000 in 
Nederlandse azc’s en 800 asielzoekers verblijven in ons Harderwijkse asielzoekerscentrum.  
Voor God telt ieder mens. Hij zegt: Kom maar bij Mij. Bid je mee dat vluchtelingen veiligheid 
vinden, iemand die naar hen omziet? Van 19 tot en met 26 juni organiseert stichting Gave de 
Vluchtelingengebedsweek. Doe je mee? Juist door de ander in gebed bij God te brengen, raak je 
zelf ook bewogen. Vanuit de werkgroep Kerk & Vluchteling stimuleren we je om mee te bidden. 
We helpen de Harderwijkse kerken met concrete lokale gebedspunten. Kijk voor meer 
informatie of om je aan te melden voor een dagelijkse gebedsmail op 
gave.nl/vluchtelingengebedsweek. 

Vergeet de vluchtelingen uit Syrië niet!  
Er zijn nog steeds veel vluchtelingen uit onder andere Syrië die in het asielzoekerscentrum 
wonen of -als statushouder- net een woning hebben in Harderwijk. Zij hebben behoefte aan 
contact/vriendschap met Nederlanders. Als maatje hoef je niet over speciale kwaliteiten te 
beschikken. 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. We zoeken nog maatjes voor de 
volgende personen:  
* Een 22-jarige man uit Syrië. Hij woont in het azc, spreekt Arabisch en Engels en heeft 
landbouwtechniek gestudeerd.  
* Een 28-jarige man uit Syrië, statushouder. Hij is vijf jaar in Nederland en spreekt vrij goed 
Nederlands. Hij wil graag een maatje om de taal nog beter te leren.  
* Een 37-jarige vrouw uit Syrië, statushouder. Zij spreekt Engels en inmiddels ook een beetje 
Nederlands. Zij is op zoek naar een maatje van ongeveer haar leeftijd.  
Kijk ook eens op ons YouTube-kanaal voor een video met een persoonlijk verhaal van twee 
vluchtelingmaatjes: youtube.com/watch?v=GQlw6lvaWeU. 
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Uit de praktijk 
 
In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en 
asielzoekers. Deze keer: Marieke Bos. 

”Ik heb een ontzettend leuk vrijwilligersbaantje: 
tijdens de internationale kerkdiensten op 
zondagmiddag de preek vertalen van het 
Nederlands naar het Engels. Wat het zo leuk 
maakt? Het contact na afloop met mensen uit het 
azc, onder het genot van een kop koffie of thee en 
meestal ook veel versgebakken lekkers van 
kerkleden. Ik had een tijdje geleden nog maar net 
mijn tweede voet van het podium af toen er een 
jongedame op me afstapte. Ze bedankte me 
hartelijk voor de vertaling en we kregen een klein 
gesprekje, waarin ze hard haar best deed om haar 
Nederlands te oefenen. Ze was 33 jaar en kwam uit Iran, vertelde ze. We wisselden 
telefoonnummers uit en via WhatsApp hadden we hele gesprekken, waarin ze haar verhaal 
vertelde, maar waarin ik ook haar strijdlust bemerkte om in Nederland te integreren.  
Toen er vlak voor Pasen spelers nodig waren voor het Paasevent in Harderwijk, dacht ik gelijk 
aan haar. Met veel enthousiasme reageerde ze op mijn vraag om mee te spelen. Veel tekst of 
weinig tekst, ze zou het allemaal uit haar hoofd gaan leren, verzekerde ze me! Voor de 
oefeningen pikte ik haar met de auto bij het azc op en al gauw was ze een zeer geliefde 
toneelspeelster in ons gezelschap. Ik hoefde maar naar haar te kijken of barstte al in lachen uit… 
haar grappige Nederlands, haar liefde voor de Nederlanders en voor onze cultuur, haar 
prachtige bruine haar en ondeugende ogen, haar gezelligheid. 
Op een dag vond ze (denk ik!) dat ik stonk, viste ze een parfumflesje uit haar tas en werd mijn 
nek flink opgefrist. Het was met haar werkelijk nooit saai. Tijdens het Paasevent speelde ze de 
sterren van de hemel en mocht ze in haar rol over meer dan 2000 bezoekers woorden van leven 
uitspreken. 
Inmiddels heeft ze een huis gekregen in het noorden van het land en heb ik met veel knuffels 
afscheid van haar genomen. Ze gaat het goed doen in Nederland, ik weet het zeker!” 

Agenda 
Internationale diensten: 05-06 De Zaaier, 12-06 EGH, 19-06 PG Plantagekerk, 26-06 Sefanja, 03-07 
Bethelkerk, 10-07 Grote Kerk, 17-07 Catharinakerk, 24-07 Het Visnet, 31-07 PG De Regenboog, 07-
08 HG De Regenboog, 14-08 Baptistengemeente, 21-08 Dorpskerk, 28-08 Petrakerk 
Women meet & great: 13 juni in House of Joy (de Open Hof, Jacob Catsstraat 3), vanaf 19.30 uur. 
Mannenfietstocht: 14 juni, vertrek 19.00 uur bij het azc. 
Taartenactie azc: zaterdag 18 juni. 
Wereldvluchtelingendag: 20 juni. Meer info: unhcr.org/nl/wereldvluchtelingendag 
Kleurrijk Harderwijk: 25 juni in het Hortuspark. Meer info: kleurrijkharderwijk.nl  
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