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Internationale diensten weer gestart
Na een periode waarin we vanwege de coronacrisis wekelijks online een meditatie aanboden, zijn we in
augustus voorzichtig weer gestart met de internationale diensten in het gebouw van Sefanja. Het is fijn om
elkaar weer fysiek te ontmoeten, rekening houdend met de geldende coronamaatregelen. Vanwege de
noodzakelijke afstand van 1,5 meter tussen mensen die tot verschillende huishoudens behoren, kunnen we
minder bezoekers ontvangen dan voorheen. Als er meer gasten zijn dan beschikbare plaatsen, vragen we
Nederlanders om hun plaats af te staan voor asielzoekers of statushouders. We hopen op uw begrip.

Geslaagde taartenactie azc
Op Wereldvluchtelingendag,
zaterdag 20 juni, hielden we
samen met Stichting Present
Harderwijk een taartenactie op
het azc. Als bemoediging en teken
van meeleven in de lastige tijd
van de coronacrisis boden we de
bewoners per unit een
zelfgebakken taart aan. Na een
oproep om taarten te bakken,
stroomden de aanmeldingen
binnen, waardoor we 180
heerlijke taarten konden uitdelen.
Het gebaar werd door de azcbewoners bijzonder gewaardeerd.
Iedereen die één of meer taarten
heeft gebakken of de actie op een
andere manier heeft
ondersteund: hartelijk bedankt!

Vluchtelingmaatjes gezocht
Veel mensen die in het azc wonen of statushouder zijn, hebben behoefte aan contact met Nederlanders.
Om de taal (beter) te leren, de cultuur te leren, activiteiten te ondernemen of samen te eten. En om een
band op te bouwen met mensen uit Nederland, wat voor beide partijen verrijkend is!
Is dat iets voor u of uw gezin? Meldt u dan aan als mogelijke vrijwilliger! U ontvangt dan een vragenlijst
waarop u kunt aangeven wat u te bieden hebt en wat uw voorkeuren zijn. Zodra er een verzoek
binnenkomt om voor een vluchteling een maatje te zoeken, kijken we in de lijst met vrijwilligers of er een
match mogelijk is. Zo ja, dan nemen we contact op om te vragen of u het contact met deze vluchteling/dit
gezin wilt aangaan. U kunt zich aanmelden bij coördinator Geriska Poortman,
vluchtelingmaatjes@gmail.com.

Help, ik ben uitgeprocedeerd!
Je krijgt contact met een asielzoeker in de internationale dienst, raakt bevriend met een bezoeker van de
mannenavonden of trekt als vluchtelingmaatje met een azc-bewoner op. Ineens klopt hij in paniek bij je
aan: Help, ik ben uitgeprocedeerd, wat moet ik doen? Of: Wil je een brief voor me schrijven aan de IND?
Als vrijwilliger kun je met dit soort vragen te maken krijgen, waarbij het vaak niet eenvoudig is om de zaak
goed te overzien.
We zijn daarom op zoek naar een contactpersoon voor juridische vragen. Het gaat om iemand met kennis
van asielprocedures, die een luisterend oor kan bieden aan onze vrijwilligers. Als contactpersoon fungeer je
als vraagbaak voor hen: niet om zaken op te lossen, maar om (van enige afstand) een situatie te beoordelen
en eventueel aan te geven welke weg een asielzoeker het beste kan bewandelen, daarbij gebruikmakend
van bestaande instanties. Het is goed om je te realiseren dat er periodes kunnen zijn dat dit de nodige tijd
kan vragen. Lijkt deze functie u boeiend? Of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op.
Mail naar kvharderwijk@gmail.com of bel/app met Julius de Graaf: 06-51791246.
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Uit de praktijk
In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en asielzoekers.
Deze keer: Bart Riet.
”In 2017 vroeg Sjaak Verboom of ik wilde helpen bij
het oprichten van een House of Joy. Aanvankelijk
aarzelde ik, maar ik heb geen seconde spijt ervaren
door toch mee te doen. Samen met andere
vrijwilligers uit de Harderwijkse kerken organiseren
we ontmoetingsavonden voor mannen. Er komen
mensen uit het azc en statushouders van
verschillende leeftijden en culturen op af. De
activiteiten zijn laagdrempelig, zodat ook moslims
meedoen. De sfeer is ontspannen en er wordt veel
gelachen. Hierdoor lukt het gemakkelijk om een goed
inhoudelijk gesprek te voeren. Er zijn verschillende
activiteiten te doen zoals: tafeltennis, darten en
sjoelen (dat laatste gebeurt bloedfanatiek).
Fietstocht met vrienden van House of Joy naar het Beekhuizerzand.
Regelmatig trekken we erop uit voor
sportactiviteiten of een fietstocht. Er ontstaan vriendschappelijke banden. Je krijgt te horen wat iemand
echt bezighoudt. Soms mag je voor iemand bidden. Nog vaker komt het voor dat ze jou bemoedigen in het
geloof. Kenmerkend voor de omgang met vluchtelingen is wel, dat je op elk moment te maken kunt krijgen
met een verhuizing of uitzetting. Het is bijzonder wanneer het contact dan toch blijft bestaan.
Soms denk je misschien: ”Nederland kan toch niet iedereen toelaten?” Wat mij hielp was een uitleg van
iemand van Stichting Gave, die ik graag doorgeef. Hij zei dat er nu eenmaal verschillende soorten
asielzoekers zijn. Je hebt mensen die gevlucht zijn uit landen waar alles platgebombardeerd is en waarnaar
terugkeer echt onmogelijk is. Er zijn ook economische vluchtelingen, ja zelfs tot aan potentiële criminelen
toe. Maar wat is nu de overeenkomst tussen al deze mensen? Dat is dat geen van allen zonder de liefde van
Jezus kan. Dat is onze taak. Simpelweg de liefde van Christus vertolken. De afgelopen jaren heb ik geleerd
dat dat zelfs via een spelletje tafeltennis kan. Sta je open voor een echte ontmoeting? Kom dan eens langs
bij House of Joy of bij een internationale kerkdienst.”

Inspiratieavond 7 oktober
Woensdag 7 oktober organiseren we in samenwerking met Stichting Gave een inspiratieavond, aanvang
20.00 uur in de Bethelkerk (inloop vanaf 19.30 uur). Deze avond worden we meegenomen in de leefwereld
van een vluchteling en horen we iets over uiteenlopende culturen. Na de pauze is er ruimte voor het delen
van ervaringen, mede naar aanleiding van de presentatie. De avond is bedoeld voor actieve vrijwilligers,
maar ook voor mensen die erover nadenken om iets te gaan doen met vluchtelingen. We informeren u
graag over de diverse mogelijkheden. Uiteraard houden we deze avond rekening met de geldende
coronamaatregelen. We kijken uit naar een mooie avond, waar we u graag ontmoeten!

Agenda
Internationale diensten: 13-09 Sefanja, 20-09 EGH, 27-09 Grote Kerk, 4-10 Bethelkerk, 11-10
Baptistengemeente, 18-10 Dorpskerk, 25-10 Catharinakerk, 1-11 Sefanja, 8-11 PGH De Regenboog.
Mannenavond in House of Joy: 24 september (daarna elke twee weken op donderdag)
Colofon
Uitgave van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk
Nummer 29 –september 2020
Contact: kvharderwijk@gmail.com
www.facebook.com/internationalchurchharderwijk
Steun ons werk: Giro NL93RABO0373721145 t.n.v. Werkgroep Kerk en Vluchteling

