
NIEUWSBRIEF WERKGROEP KERK EN VLUCHTELING HARDERWIJK 
 
Engelstalige Alpha Cursus 
Het afgelopen jaar is de wens ontstaan om een Alpha 
Cursus te organiseren voor de vluchtelingen in 
Harderwijk. Vanuit verschillende hoeken waren hier 
geluiden over te horen. Sjaak Verboom (van stichting 
Gave) heeft toen in samenwerking met de werkgroep 
Kerk en Vluchteling een aantal mensen bij elkaar gebracht 
die samen het team vormen. 
Voor de zomervakantie hebben we de cursus voor de 
eerste keer gepromoot bij de internationale kerkdienst. 
Het was bijzonder mooi om te zien hoeveel 
geïnteresseerde mensen er zijn en de mooie gesprekken 
die toen al plaatsvonden! Dit belooft wat! 

Om de cursus tot een succes te maken kunnen wij uw hulp goed gebruiken bij één van deze onderdelen: 
1. Koken (een maaltijd koken voor zo’n 8 personen) 
2. Chauffeurs (tussen 18:15 en 18:45 mensen ophalen bij het AZC en afzetten bij House of Joy, 

eventueel 21:30 mensen weer terugbrengen naar het AZC) 
3. Oppas (mochten er jonge ouders willen meedoen, dan willen we hen in de gelegenheid stellen 

door waar nodig oppas te faciliteren) 
De cursus start op dinsdag 17 september en eindigt op 26 november. Na de aanmeldingen zullen wij een 
rooster maken zodat u weet wanneer u aan de beurt bent. Eventueel kunt u ook het een en ander 
combineren, dat kunt u dan ook gerust aangeven. Opgeven kan via: alphacourseharderwijk@gmail.com 
 
Er zijn ook een aantal plekken open gesteld voor niet azc’ers. Mocht u geïnteresseerd zijn in een Alpha 
Cursus, beheerst u de Engelse taal goed en lijkt het u een verrijking om de cursus te volgen bij ons, dan 
kunt u zich opgeven via bovenstaand e-mail adres. 
 
Het AlphaTeam: Petra Mosterd, Nelly van Gijssel, Margreet Boschma, Harry Fikse, Doeko Hekstra, Didi 
Companjen, Daniël Bottema, Carlos Cardenas en Lydia van den Berg 

Gezocht: hulp bij tieneractiviteiten 
Al langere tijd leeft de wens om in of rond het House of Joy te starten met 
tieneractiviteiten. In het azc wonen heel wat tieners en voor deze doelgroep 
wordt nog weinig georganiseerd. We zijn daarom allereerst op zoek naar iemand 
die het op te starten tienerwerk wil coördineren. Daarnaast zijn er uiteraard 
vrijwilligers nodig om concrete activiteiten te starten, denk bijvoorbeeld aan een 
sportactiviteit, een filmavond, muziekavond of andere initiatieven. 
Heb je hart voor jongeren en spreekt dit je aan? Of ken je anderen die zich 
hiervoor willen inzetten? We komen graag met je in contact! 
Voor meer informatie of aanmelding: Sjaak Verboom, sjaakverboom@gave.nl. 

 
Bid je mee? 
Op zondag 23 juni (Vluchtelingengebedsdag) is er in veel kerken gebeden voor vluchtelingen en 
asielzoekers en al het werk dat onder meer vanuit Kerk en Vluchteling wordt gedaan. Wilt u blijven bidden 
voor alle bewoners van het azc die vaak langdurig in spanning en onzekerheid verkeren? Ook vragen we 
blijvend gebed voor de internationale diensten en de diverse activiteiten. Dank God voor een 
Bijbelstudiegroep met Nigerianen die deze zomer spontaan is ontstaan. Bid voor de komende Engelse 
Alpha Cursus; de mannenavonden die binnenkort weer van start gaan; het pastoraal team; en om mensen 
die zich willen gaan inzetten voor tienerwerk.  
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Uit de praktijk 
In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en asielzoekers. 
Deze keer: Hetty Vrolijk. 
 

”Kort na de start van de internationale kerkdiensten 

besloten wij om daar als vaste bezoeker naartoe te 

gaan, zodat er bekende gezichten aanwezig zouden zijn. 

Gods hart gaat uit naar de weduwen, wezen, armen en 

vreemdelingen en omdat dit de plek is waar 

vreemdelingen komen, hoef je ze zelf niet te zoeken. Al 

snel had mijn man contact met een echtpaar met een 

kind die we thuis uitnodigden omdat er een paar 

administratieve zaken geregeld moesten worden waar 

ze niet uitkwamen. Hij nam de vader mee naar zijn werk omdat hij zag dat hij zich erg verveelde in het azc.  

Daarnaast lieten we hen de speelplekken voor de kinderen zien. En toen kregen ze opeens het bericht dat 

ze mochten blijven in Nederland. We wezen ze het arbeidsbureau aan en ze konden allebei aan de slag. 

Kort daarna kregen ze een brief dat er een huis beschikbaar was ver bij Harderwijk vandaan, dus het 

werken hier ging niet door. We regelden opvang in hun toekomstige woonomgeving door kerken ter 

plaatse te bellen. Dat lukte allemaal wonderwel. Daarna hielpen we met de verhuizing en namen we 

afscheid. Dat was wel moeilijk, want we raakten verknocht aan het gezinnetje. 

Door ons voor hen in te zetten, zijn we aan het ontdekken hoe het leven van vluchtelingen eruit ziet en hoe 

Nederland met hen omgaat. Het lastige is dat je maar een enkeling kunt helpen van de grote groep die 

komt en gaat. Er is veel te doen en vaak zit het in kleine dingen: een luisterend oor, gebed, bezoekje, 

regelen van een telefoon, helpen met administratie, een brief vertalen, iemand meenemen naar je 

sportclub als je ontdekt dat je dezelfde interesse hebt, een logeerbed aanbieden zodat mensen weg zijn 

van het azc, enzovoort.  

Persoonlijk vind ik het allerfijnst als je ze een leuke dag kunt bezorgen, weg van alle moeilijkheden die ze 

naar Nederland hebben gebracht. Want je zult maar op de vlucht zijn uit je land, je huis is verwoest, je 

familie verstrooid en je voelt je ontheemd in een land met een moeilijke taal. 

Wat ben ik God dankbaar dat ik veilig in Nederland leef en persoonlijk niet met deze moeilijkheden word 

geconfronteerd. Laten wij een zegen zijn voor hen die vaak in stilte lijden. Ik zou tegen eenieder willen 

zeggen: kom en help ons in de internationale kerk!” 

 

Agenda  
Elke zondag 14.30 uur internationale dienst: 01-09 Bethelkerk, 08-09 Dorpskerk Hierden, 15-09 PGH 

Plantagekerk, 22-09 HG De Regenboog, 29-09 Baptistengemeente, 06-10 De Zaaier, 13-10 Evang. 

Gemeente Harderwijk, 20-10 Grote Kerk, 27-10 Catharinakerk, 03-11 Bethelkerk, 10-11 Sefanja  

17 september: start Engelstalige Alpha Cursus in House of Joy (Open Hof) 

19 september, 3 en 17 oktober: mannenavond in House of Joy (Open Hof) vanaf 19.00 uur 

21 september: MultiCulti aan de Parkweg. Zie www.multicultiharderwijk.nl  

28 september: open dag azc Harderwijk: 13.00-16.00 uur. Zie www.openazc.nl/harderwijk 
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Steun ons werk met uw gift: 
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