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Terugblik activiteiten 
We zijn blij dat er de afgelopen maanden weer volop 
mogelijkheden waren om (groeps)activiteiten te 
organiseren, wat vanwege corona lange tijd niet 
mogelijk was. Zo waren we op zaterdagmiddag 24 
september als werkgroep met een informatiestand 
present op de open dag van het azc. Helaas was het 
een regenachtige dag, maar toch waren er mooie 
ontmoetingen met bewoners van het azc en 
inwoners van Harderwijk en omgeving, waarbij we 
hen konden informeren over onze activiteiten. 
Intussen kon iedereen genieten van onder meer 
lekkere hapjes en interculturele muziek.  
Op 10 oktober waren we met zo’n veertig 
(potentiële) vrijwilligers uit de achterban van onze 
werkgroep bij elkaar tijdens een avond in de Wheme. Twee Iraanse statushouders uit Harderwijk 
vertelden in een interview iets over hun ervaringen als nieuwkomers in onze stad. Daarbij bleek 
onder meer de waarde van contacten met Nederlanders, zoals een vluchtelingmaatje en 
taalcoach. Daarna werden diverse onderdelen van het werk van Kerk & Vluchteling belicht. Na 
afloop was er ruimte voor ontmoeting met een hapje en een drankje. We wilden daarmee graag 
onze waardering uitspreken voor alle vrijwilligers die bij ons werk betrokken zijn! 
Ook de activiteiten voor asielzoekers gingen volop door, zoals de avonden voor Farsi- en 
Arabisch-sprekenden en de mannenavonden. Naast ‘gewone’ ontmoetingen voor mannen 
stonden er de afgelopen maanden diverse speciale activiteiten op het programma, zoals 
bowlen, een bingo of een maaltijd. Mooi om op deze manier een ontmoetingsplek te bieden in 
het House of Joy. We hopen ook volgend jaar hiermee door te gaan. 

Hulp gevraagd: Kerstdienst en High Tea 
Rond Kerst willen we altijd graag iets extra’s doen tijdens de 
Kerstdienst. Dit jaar valt eerste kerstdag op zondag 25 december. 
We willen dan na de internationale dienst een High Tea 
organiseren. Wilt u daarvoor iets bakken of maken, dan horen we 
het graag van tevoren. Dan kunnen we er rekening mee houden. U 
kunt mailen naar int.kerkdienst@gmail.com of bellen met Alie 
Rougoor: 06-10586739. Als u op de dag zelf wilt helpen, is dat ook 
zeer welkom. Dat kunt u op dezelfde manier doorgeven.  

Op 20 december worden er kerstpakketten uitgedeeld in het azc. Zo wensen we als Harderwijkse 
burgers de bewoners van het azc ”fijne Kerstdagen en een goed nieuwjaar”. Dit doen we samen 
met Stichting Present Harderwijk en het Platform Welkom Vluchtelingen Harderwijk. 

Open dag azc. 

Vrijwilligersavond in de Wheme. Mannenavond in House of Joy. 
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Uit de praktijk 
 
In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en 
asielzoekers. Deze keer: Oeds Kamstra. 

”Graag wil ik u vertellen hoe een doordeweekse dag in de 
fietsenwerkplaats op het azc eruitziet. Wij werken daar met twee 
monteurs, vrijwilligers, van buiten het azc en twee of drie bewoners 
vanuit het azc zelf. De laatsten krijgen een kleine vergoeding van 
het azc voor de dagen dat zij helpen in de werkplaats. 
Rond 9.30 uur komen we bij de bewaking om ons aan te melden. Zij 
noteren onze namen en we krijgen dan een sleutelbos mee om de 
werkplaats te openen. Daar overleggen we met de aanwezige 
monteurs wat ieder gaat doen. Zij kunnen dan starten met lekke banden, lamp vervangen of 
zadel instellen. Bij wat meer ingewikkelde klussen, bijvoorbeeld ketting vervangen, slag uit het 
wiel halen en kabels vervangen, assisteren we als ze er niet uit komen. We proberen zo veel 
mogelijk met gebruikte onderdelen te werken. Als dat niet lukt, vragen we de bewoners om een 
onderdeel bij een fietsenmaker te halen. 
Sinds vorig jaar houden we jaarlijks twee dagen om de lichten en de bel te controleren. Wat de 
kosten aangaat, worden we gesponsord door het platform Welkom Vluchtelingen Harderwijk. 
Vaste prik is dat we met de aanwezige monteurs rond 10.30 uur koffie drinken. Ik zorg dan dat we 
wat lekkere koeken hebben. We hebben dan de tijd om met de aanwezige vluchtelingen te 
praten. Zo horen we waar ze vandaan komen en of ze alleen of met hun gezin zijn gevlucht.  
Tussen 16.00 en 16.30 uur zijn we gewend om te stoppen. Dan komen de kinderen van school en 
als die een probleem met hun fiets hebben, dan vragen ze of we nog even wat kunnen repareren. 
Daar nemen we natuurlijk de tijd voor. Je kunt ze daar heel blij mee maken. Het leuke voor ons is 
dan dat ze je hebben leren kennen, en als je ze later tegenkomt, dan groeten ze enthousiast!” 

Oproep fietsenwerkplaats 
We krijgen regelmatig fietsen van mensen die daarmee graag een vluchteling willen helpen. Het 
stallen en opknappen van deze fietsen kunnen we niet in het azc doen. Daarvoor maken we 
tijdelijk gebruik van een schuur. Helaas moeten we die eind van dit jaar opgeven, omdat de 
schuur wordt gesloopt. De vraag is nu of u een plek heeft of iemand kent die ons zou kunnen 
helpen met de stalling en reparatieplaats. Het zou mooi zijn als dat een ruimte is met 100 
vierkante meter, met water en licht. Maar als we het moeten doen met een garage of een 
schuur, dan zijn we ook al erg blij. Reacties zijn welkom per mail: oeds.kamstra@solcon.nl 
 
Agenda 
Internationale diensten: 11-12 EGH, 18-12 PG Plantagekerk, 25-12 Bethelkerk, 01-01 Grote Kerk, 
09-01 HG De Regenboog, 15-01 PG De Regenboog, 22-01 Dorpskerk, 29-01 Sefanja, 05-02 De 
Zaaier, 12-02 EGH, 19-02 PG Plantagekerk, 26-02 H. Catharinakerk, 05-03 Bethelkerk.  
Mannenavond: 12-01, 26-01, 09-02, 23-02, 09-03. Inloop vanaf 19.00 uur in House of Joy. 
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