NIEUWSBRIEF WERKGROEP KERK EN VLUCHTELING HARDERWIJK
Asielzoekers welkom in Harderwijk!
Na een lange periode van voorbereiding zijn
de eerste asielzoekers, afkomstig uit onder
meer Syrië, Eritrea en Iran, gearriveerd in het
azc. Op 11 november heette burgemeester
Van Schaik de eerste groep welkom in onze
stad. Inmiddels wonen er meer dan 200
asielzoekers, onder wie ruim 80 kinderen. Dit
aantal zal de komende tijd verder toenemen.
We hopen dat ze hier een goede tijd zullen
hebben en willen hen graag een warm
welkom bieden in Harderwijk!
Het is mooi dat mensen op allerlei manieren blijk geven van hun betrokkenheid. Zo hebben kinderen
uit twee kerken in Harderwijk een ”knuffelcollecte” gehad. Ze hebben speciaal knuffelvriendjes
ingezameld voor de kinderen van het azc. De knuffels hebben lang gewacht, maar zijn nu eindelijk
naar een nieuwe vriend toe. De kinderen (en hun ouders) zijn er erg blij mee!
Internationale kerstviering op 23 december
Ontmoeting, heerlijk eten, saamhorigheid en een Bijbelse overdenking. Dat zijn enkele belangrijke
ingrediënten van de internationale Kerstviering die op vrijdag 23 december wordt gehouden in het
gebouw van Sefanja (Stationslaan 121). We hopen deze dag vanaf 17.30 uur mensen van allerlei
verschillende nationaliteiten te mogen verwelkomen: bewoners van het azc, vluchtelingen die al
langer in Harderwijk en omgeving wonen en andere belangstellenden.
Vanuit onze werkgroep zetten Marlin Hobrink, Annet Knoester en anderen zich ervoor in om er een
mooie, feestelijke avond van te maken voor iedereen. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 20.30 uur.
We hopen dat ook vanuit de plaatselijke kerken deze avond vlak voor Kerst veel mensen aanwezig zijn
om de asielzoekers te ontmoeten (Neemt u wat halal eten mee? Heel graag!). Van harte welkom!
Start internationale diensten op 8 januari
Zingen tot eer van God, bidden, luisteren naar een
gedeelte uit de Bijbel en elkaar ontmoeten. Dat kan
vanaf 8 januari 2017 elke zondagmiddag tijdens een
internationale dienst in Harderwijk.
Vanuit de Werkgroep Kerk en Vluchteling is de
stuurgroep internationale diensten ontstaan. Deze heeft
de afgelopen tijd onder leiding van Joop de Zwaan hard
gewerkt aan de voorbereiding voor de diensten die elke
zondag vanaf 14.30 uur worden gehouden in het
gebouw van Sefanja, Stationslaan 121.
Dertien kerken uit Harderwijk en Hierden vullen de
dienst bij toerbeurt in, binnen een vaste liturgie die de
regelmatige bezoekers herkenbaarheid zal geven. De dienst wordt gehouden in het Nederlands en
simultaan vertaald in diverse talen, onder meer Engels en Arabisch. Tijdens de dienst zullen liederen
klinken in diverse talen, uit de internationale liedbundel van stichting Gave. Voor de kinderen is er een
apart programma. Na afloop van elke dienst is er ruim de gelegenheid voor ontmoeting met koffie,
thee en iets lekkers. Ook zal er soms een maaltijd zijn.
De eerste dienst op 8 januari wordt verzorgd door de Evangelische Gemeente Harderwijk. Daarna
staan De Zaaier (15-01), Petrakerk (22-01), Catharinakerk (29-01), Protestantse Gemeente De
Regenboog (05-02) en Grote Kerk (12-02) op het rooster. De andere kerken uit Harderwijk en Hierden
volgen later. We kijken ernaar uit om deze diensten te houden. Heb je er vragen over of wil je als
vrijwilliger meewerken? Dan kun je terecht bij de contactpersoon van je kerk of bij de stuurgroep
internationale diensten: int.kerkdienst@gmail.com.

Even voorstellen…
In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun motivatie om zich in te zetten voor
vluchtelingen en asielzoekers. Deze keer: Ewout Schouten, lid van de Werkgroep Kerk en Vluchteling.
”Tijdens ons Bijbelkring-gesprek in de PGH De Regenboog kwam de opvang van
vluchtelingen ter sprake en vond ik dat we wat moeten doen voor deze
ontheemde mensen. Via de plek van Petra Kiks ben ik tussentijds in de
werkgroep ingestroomd. Er was al een heleboel geregeld voor het organiseren
van internationale kerkdiensten voor deze groep van bewoners van het azc
maar ook voor de statushouders. In deze werkgroep merkte ik de eensgezinde
samenwerking tussen vele kerken in Harderwijk. We willen de vluchtelingen een
warm welkom heten hier in Harderwijk en natuurlijk ook in de internationale
diensten die we voor hen gaan organiseren.”

Steun ons werk met uw gift
Na een lange periode van onzekerheid en uitstel heeft het azc te Harderwijk begin november zijn
eerste bewoners welkom mogen heten. Welkom dat is ook het gevoel dat wij hen willen geven, na een
lange reis vol obstakels. Welkom laten voelen en liefde geven, dat was wat Jezus deed en wat Hij van
ons verwacht t.a.v. onze naasten. Als Werkgroep Kerk en Vluchteling willen wij dit graag in de praktijk
brengen middels gezamenlijke bijeenkomsten en activiteiten. Het hoofddoel is elkaar beter leren
kennen, contacten leggen en bovenal iets doorgeven van de liefde van Jezus Christus.
Op 8 januari willen wij een start maken met de organisatie van internationale diensten. Daarnaast is er
een aantal activiteiten volop in voorbereiding. Dit alles brengt een behoorlijk kostenplaatje met zich
mee. Een groot gedeelte van deze kosten wordt gedragen door de gezamenlijke kerken uit Harderwijk.
Alles bij elkaar opgeteld blijft er een tekort op de begroting staan. Reden voor ons om een beroep op u
te doen om dit belangrijke werk onder onze naasten te kunnen voortzetten.
Uw gift kunt u storten op gironummer NL83FVLB0227120531 t.n.v. werkgroep Kerk en Vluchteling.
Met vriendelijke groet, Sjoerd Eijsenga (penningmeester)
Bid je mee?
Bij alles wat we doen, weten we ons afhankelijk van God. We danken Hem voor de vele vrijwilligers die
betrokken zijn, onder meer in de stuurgroep internationale diensten. Ook vragen we uw gebed voor:
* De asielzoekers die recent in het azc zijn komen wonen en de statushouders in onze stad.
* De organisatie van de internationale Kerstviering.
* De voorbereidingen voor de internationale diensten.
Agenda
23 december: internationale kerstviering in gebouw Sefanja, Stationslaan 121, aanvang 17.30 uur
8 januari: eerste internationale dienst, bij Sefanja, Stationslaan 121, aanvang 14.30 uur
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