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Mannenavonden House of Joy
Levensvreugde bieden in het vaak moeilijke
leven van asielzoekers. Met dat doel zijn we
eind vorig jaar gestart met het House of Joy
(HOY), in de Open Hof. De eerste activiteit –
mannenavonden– voorziet duidelijk in een
behoefte, merkt Sjaak Verboom, coördinator
van het HOY. „Iedere twee weken is er op de
donderdagavond inloop. Onlangs kwam een
Syrische man met een complete Syrische
maaltijd binnen. Dat betekende met z'n allen
flink eten.”
De komende tijd wil het HOY zijn programma
uitbreiden met bijvoorbeeld tieneractiviteiten.
Wat motiveert Sjaak Verboom om zich voor het
HOY in te zetten? „Mijn liefde voor vluchtelingen is gegroeid, mede door het werken bij Stichting Gave. Je
merkt, juist in het persoonlijk contact met hen, dat dit mensen zijn die graag gezien en geliefd willen
worden. Ze hebben ons nodig. Zelf hebben wij
ook wekelijks contact met een Syrisch
moslimgezin dat vlakbij ons woont. Dit zijn
„Een man vertelde mij dat hij via
onze vrienden geworden.”
internet christen was geworden in
Gevraagd naar zijn mooiste ervaring in het
HOY zegt Sjaak Verboom: „Dat zijn de
Iran; hij was moslim. Hij gelooft
persoonlijke verhalen die je hoort. Een man
rotsvast in Gods leiding.”
uit Iran vertelde mij dat hij via internet
christen was geworden in Iran; hij was
moslim. Hij gelooft rotsvast in Gods leiding en is ervan overtuigd dat ook zijn vrouw hier nu zal kunnen
komen. In de Psalmen herkende hij sterk zijn eigen leven.”

Bezoeker internationale dienst aan het woord
In de internationale diensten ontmoeten we mensen uit allerlei
landen. Onder de vaste bezoekers is het gezin van ds. Sarfaraz
Rahmat, afkomstig uit Pakistan. Ze wonen in Harderwijk en zijn
lid van de Petrakerk.
Hoe ervaart pastor Rahmat de internationale diensten?
„Allereerst waardeer ik het dat alle kerken één zijn in het
lichaam van Jezus Christus. Ik ervaar dat de internationale
kerkdiensten relaties bouwen tussen mensen uit verschillende
landen. Ik merk dat als mensen soms na lange tijd weer in de
internationale dienst komen, dat ze dan heel blij zijn elkaar te
ontmoeten.”
Persoonlijk voelt pastor Rahmat zich erg gezegend door de
internationale diensten en hij kijkt ernaar uit in juli voor de derde keer in zo’n dienst van de Petrakerk te
mogen voorgaan. „Wat ik tegen christenen in Harderwijk wil zeggen? Kom naar de internationale dienst en
voel de hemelse verwantschap op aarde. God zegene jullie allen!”
Tolken Spaans gezocht
Wie kan/wil er tolken voor onze Spaanssprekende gasten in de internationale dienst?
Reageer via int.kerkdienst@gmail.com of 06-51136173.

Uit de praktijk
In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en asielzoekers.
Deze keer: Anneke en Johan Companjen.
”Door ons werk bij Open Doors hebben we in alle
werelddelen vervolgde christenen ontmoet. Nu zijn we
bijna 7 jaar met pensioen. Wat we het meest missen, is
het contact met de mensen die we dienden. Maar nu
heeft God hen naar Harderwijk gebracht! Vanaf de start
zijn we betrokken bij de internationale diensten (o.a.
tolken), House of Joy (Johan) en persoonlijke contacten
(Bijbelstudie) met vluchtelingen. Opnieuw worden we
geroerd door hun getuigenissen van Gods ingrijpen, hun
toewijding, volharding, maar ook door hun verdriet om
geliefden die ze achterlieten. Hoe fijn is het om samen te
bidden. Wij dienen vluchtelingen, maar we ontvangen
ook zoveel van hen terug! Een extra zegen is het
samenwerken met allerlei verschillende kerken, samen
optrekken en van elkaar leren. Door de vluchtelingen
doet God ons opnieuw onze eenheid in Christus ervaren.”

Johan en Anneke Companjen tijdens een bezoek aan Pakistan.

Oproep vluchtelingmaatje
Voor een 14-jarig Armeens-Nederlands meisje in Harderwijk zijn we op zoek naar vrijwilligers die
ondersteuning kunnen bieden bij Engels, Nederlands en wiskunde. Voor meer informatie kunt u terecht bij
vluchtelingmaatjes@gmail.com.
Bid en dank je mee?
* Dank God voor de contacten die er zijn met asielzoekers en statushouders, onder wie veel Iraniërs die
deelnemen aan de Al Massira-cursus.
* Bid dat we de komende tijd meer Arabischsprekende mensen uit het azc kunnen bereiken.
* Bid om een groei van het kinderwerk tijdens de internationale diensten (de laatste tijd komen er weinig
kinderen uit het azc).

Agenda
Elke zondag 14.30 uur internationale dienst: 11-03 Evang. Gem. Harderwijk, 18-03 Bethelkerk,
25-03 Catharinakerk, 01-04 PGH De Regenboog, 08-04 Grote Kerk, 15-04 Baptistengemeente,
22-04 Dorpskerk, 29-04 PGH Plantagekerk.
15 en 29 maart: mannenavond in House of Joy (daarna elke veertien dagen).
17 maart: landelijke Gave-dag in Utrecht: www.gave.nl/trainingsdag.
23 april: toerustingsavond Stichting Gave in Open Hof, Jacob Catsstraat 3. Thema: In contact met moslims.
Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).
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