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Uit de praktijk: ”Diep geraakt door internationale dienst” 
 
In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en 
asielzoekers. Deze keer: Hans Kalfsbeek. 

”Begin 2017 zag ik op Omroep Gelderland de samenvatting van de eerste 
internationale kerkdienst die door de stuurgroep van Kerk & Vluchteling 
Harderwijk gehouden was. Ik werd diep geraakt door deze dienst waarin de 
bezoekers in verschillende talen Gods Woord konden horen. Omdat wij al 
met een paar man het geluidspaneel in De Regenboog-kerk bedienden, heb 
ik mij ook gelijk aangemeld om het geluidspaneel in Sefanja volgens 
rooster te bedienen. Hierdoor heb ik inmiddels behoorlijk wat van de 
internationale kerkdiensten meegemaakt, die door de dertien kerkelijke 
gemeenten om de beurt verzorgd worden.  

Door spontane gebeurtenissen in deze diensten of 
door bepaalde liederen word ik geraakt. Een 
aangrijpend voorval dat ik mij kan herinneren was 
tijdens een dienst verzorgd door de Bethelkerk, met 
Gerrit de Haan als voorganger. Zoals toen 
gebruikelijk ging Gerrit met gitaar voor de kinderen 
op het podium wat kinderliederen zingen. Toen een 
lied afgelopen was, zei Gerrit  tegen de kinderen: 
”Ook al versta je het niet, je bent een parel in Gods 
hand”.  
De gezamenlijke aandacht en zorg voor de vluchtelingen middels Kerk & Vluchteling Harderwijk 
is een mooi en goed initiatief. Ik ervaar dit als een verrijking, met als bijkomend voordeel dat de 
kerkelijke muurtjes voor mij onzichtbaar zijn. Eigenlijk ben ik vanaf het begin al betrokken bij de 
organisatie van de dienst als onze protestantse wijkgemeente aan de beurt is. De laatste jaren 
ben ik coördinator van onze wijkgemeente en bedien ik niet meer het geluid in Sefanja. Namens 
onze wijkgemeente zit ik nu ook in de werkgroep K&V Harderwijk. 
Samen met Ate Kuiken en de ingeroosterde voorganger doen we de voorbereiding van de dienst. 
We zoeken dan vrijwilligers en muzikanten, wat de laatste tijd wel moeizamer gaat. Ook stellen 
we de liturgie samen en kiezen mooie passende liederen erbij, waarbij een internationaal koor 
via YouTube vaak niet ontbreekt. Als je dan de verschillende nationaliteiten en verschillende 
kerkelijke achtergronden samen ziet zingen en bidden, weet je waar je het voor doet. Daarom 
hebben we ook heel toepasselijk een paar keer het lied ”Heer wat een voorrecht / Samen op weg 
gaan” (JdH 983 / Opw. 249) ”live“ gezongen.  
Na afloop van een dienst zijn we altijd nog wel even druk met het opruimen en dergelijke, maar 
meestal kunnen we voldaan terugkijken op een goede en mooie dienst.”   

Vluchtelingmaatjes gezocht voor: 
* Een 27-jarige man uit Ethiopië. Hij woont in het azc en spreekt goed Engels. Hij is christen en 
van plan de internationale diensten te gaan bezoeken. Hij wil graag een maatje om de 
Nederlandse taal en cultuur beter te leren en voor sociaal contact. 
* Een 44-jarige man uit Syrië. Hij is zes jaar in Nederland en woont met zijn vrouw en kinderen 
als statushouder in Harderwijk. Hij wil graag een maatje om zijn Nederlands te verbeteren. Door 
lichamelijke beperkingen is hij veelal aan huis gebonden. 
Voor meer informatie of aanmelding: vluchtelingmaatjes@gmail.com.   
 
Geriska Poortman, coördinator vluchtelingmaatjesproject 

https://www.youtube.com/watch?v=LBrWoosdYpY
https://www.youtube.com/watch?v=LBrWoosdYpY
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Juridisch Advies Team (JAT)  
Als je met asielzoekers of vluchtelingen optrekt en 
samen gezellige activiteiten doet, bouw je in de loop 
van de tijd een vertrouwensband op. De kans is groot 
dat je vroeg of laat te maken krijgt met (moeilijke) 
vragen en/of problemen in de asielprocedure. En 
misschien herken je het dat een vluchteling daarmee 
niet alleen bij jou aanklopt, maar zijn vragen of 
problemen ook bij andere vrijwilligers neerlegt, 
waarbij iedereen op zijn/haar manier zijn best doet om 
zo goed mogelijk te helpen. Fijn, want vluchtelingen 
kunnen onze hulp goed gebruiken! Maar er wordt ook 
nogal eens langs elkaar heen gewerkt.  
 
Vanuit de werkgroep Kerk & Vluchteling proberen we bij vragen en problemen rond de 
asielprocedure de krachten te bundelen in de vorm van een Juridisch Advies Team (JAT). 
JAT wil proberen om jou als vrijwilliger alsook (christen)vluchtelingen die we bij onze 
activiteiten ontmoeten te ondersteunen door: 
* betere doorverwijzing naar relevante instanties (zoals VluchtelingenWerk Nederland); 
* betere onderlinge afstemming tussen vrijwilligers; 
* uitleg geven over de asielprocedure (wanneer kan wat wel of niet?); 
* te proberen in een vroeg stadium te helpen. 
 
Als vrijwilliger kun je contact opnemen met het JAT-steunpunt via telefoon, WhatsApp of e-mail: 
JAT-telefoon:  06-30230653;  
JAT e-mail:  JAT-steunpunt@xs4all.nl  
Samen met de JAT-coördinator kun je dan nagaan of de vluchteling al bij het JAT bekend is en of 
er al wordt meegedacht over zijn/haar procedure, maar ook overleggen over de vraag: Wat 
zouden we (met elkaar) kunnen doen om hem/haar te ondersteunen? 
 
Dus als je bij contact met een asielzoeker tegen problemen in de procedure aanloopt, ga dan 
niet zelf het wiel uitvinden, maar neem contact op met het JAT (liever niet de asielzoeker zelf 
rechtstreeks naar het JAT doorverwijzen). We willen graag met jou samenwerken, zodat we van 
elkaars ervaringen kunnen leren. 
Voor alle duidelijkheid: JAT gaat niet alle problemen van asielzoekers in Harderwijk oplossen en 
zorgen dat iedereen een verblijfsvergunning krijgt! We willen meelopen en meedenken om de 
instanties hun werk zo goed mogelijk te laten doen. Samen met jou naast de asielzoeker staan! 
Aleid Hekstra, JAT-coördinator 
 

Agenda 
Internationale diensten: 12-03 Petrakerk, 19-03 Baptistengemeente, 26-03 Het Visnet, 02-04 
Grote Kerk, 09-04 PG De Regenboog, 16-04 HG De Regenboog, 23-04 Dorpskerk, 30-04 Het Visnet, 
07-05 De Zaaier, 14-05 EGH, 21-05 PG Plantagekerk, 28-05 Catharinakerk, 04-06 Bethelkerk.  
Mannenavond: 9 en 23 maart, 6 en 20 april, 11 en 25 mei. Inloop vanaf 19.00 uur in House of Joy, 
Jacob Catsstraat 3. 
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