NIEUWSBRIEF WERKGROEP KERK EN VLUCHTELING HARDERWIJK
Dankbaar terugkijken,
vertrouwend vooruitkijken
Een jaar na de start van de
internationale diensten kijken
we dankbaar terug. Iedere
week mocht er een kerkdienst
zijn. Dertien kerken werken
enthousiast samen. Een paar
bijzondere ervaringen.
* Op zondag 5 november
hield priester Athanasios uit
Homs een indrukwekkend
verhaal over zijn leven en
werk in Syrië.
* Op 23 december mochten
we Kerst vieren. Een heel
mooie dienst waarin Gerrit de
Haan het kerstverhaal
vertelde. Ondersteund met
filmpjes en de ”Visnetband”.
Na de dienst samenzijn met
een maaltijd.
* Toen ik tegen enkele van
onze gasten en tolken zei dat
we op oudejaarsdag geen
dienst zouden houden, was de
reactie: Mogen we dan zelf
een dienst organiseren?
Het is een bijzondere en
mooie dienst geworden.
God gaat door met Zijn plan,
ook al willen wij soms anders
beslissen. Het is een
bemoediging en opdracht om
door te gaan in 2018 en te
weten dat het Gods kerk en
werk is.
Joop de Zwaan, voorzitter
stuurgroep internationale
diensten

„Ik zie in veel gezichten herkenning”
„De internationale diensten waarin ik
mocht voorgaan heb ik als een
voorrecht beleefd. Dat we dit met
zoveel kerken samen kunnen doen
maakt me blij en dankbaar voor God.
De organisatie is sterk en geeft steun.
De gesprekken na de dienst ervaar ik
als kostbare momenten. Vluchtelingen
vragen vaak om gebed. Ik ervaar
daarin de aanwezigheid van de Heilige
Geest. Het is mooi om tot hen te
mogen spreken. Ik zie in veel gezichten herkenning. De spontaniteit
van kinderen en van iemand die iets zingt is een verrijking. Mijn
droom is dat vluchtelingen zelf meer en meer betrokken zullen zijn
bij de diensten, dat zij allerlei taken overnemen.”
Ds. Johan het Lam, predikant Bethelkerk
„Opgenomen in deze unieke kerk”

„Bedankt dat jullie ons hebben opgenomen in deze unieke kerk. Het
is een overvloedige zegen dat we deel uitmaken van jullie
gemeenschap, ook al zijn we hier maar een korte tijd. We bidden
voortdurend dat jullie allemaal gezegend worden door Gods
heerlijkheid. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ik zie je
snel weer. De Here Jezus zegene jullie!”
Cardial Leo Penu uit Indonesië, bezoeker van de diensten eind 2017,
toen hij met enkele landgenoten voor studie in Nederland verbleef.
”Ik kijk er elke week naar uit om zondag naar de kerk te gaan”
„De kerk is zo mooi voor mij: de woorden van God lezen en bidden
zijn de mooiste dingen. Ik kijk er elke week naar uit om zondag naar
de kerk te gaan.
Een van de mooiste dingen die ik in de kerk heb gezien: de mensen
zijn altijd aardig en ze zien me alsof ik een lid van hun familie ben. Ik
heb veel vrienden gevonden in de kerk en ze hebben me met veel
dingen geholpen, bijvoorbeeld met Nederlands leren.

Christelijk geloof is liefde en vriendelijkheid en de
beste manier om met God te communiceren is
bidden en de Bijbel lezen.
In de preken werden delen van de Bijbel uitgelegd
en dat was heel belangrijk voor mij. Het heeft me
erg geholpen om sommige gedeelten beter te
begrijpen. Eerder las ik ze wel, maar begreep ik ze
niet goed.
Ik kom nu ongeveer elf maanden in deze kerk en
heb veel geleerd over het christelijk geloof. Veel van
mijn vragen zijn beantwoord. Ik heb geleerd dat het
christelijk geloof de enige weg naar de verlossing
is.”
Een Iraanse bezoeker van de internationale diensten

Dienst met Gerrit de Haan.
Maatjes gezocht!
Enkele bezoekers van de internationale diensten hebben aangegeven het leuk te vinden om bezoek te
krijgen vanuit de kerk. We zijn daarom voor verschillende mensen op zoek naar een maatje. Vindt u, vind
jij het leuk om op te trekken met een nieuwe bewoner van Harderwijk, dan komen we graag met je in
contact. Op dit moment zoeken we voor een echtpaar van 43 en voor 3 mannen in de leeftijd van 30-43
jaar mensen die een maatje willen zijn! Tevens ontvangen we via Vluchtelingenwerk Nederland en
Stichting Gave af en toe een aanmelding voor bezoekwerk. Meer informatie is te ontvangen via
vluchtelingmaatjes@gmail.com
Een hartelijke groet, werkgroep bezoekwerk, onderdeel Kerk en Vluchteling Harderwijk

Bid en dank je mee?
* Dank God voor de internationale diensten en bid om Zijn zegen voor de diensten in de komende tijd. Bid
ook speciaal voor het kinderwerk tijdens deze diensten.
* Dank God voor de Al Massira-cursus voor Farsi-sprekenden. Bid voor de deelnemers, dat zij meer zicht
krijgen op het Evangelie, en om wijsheid voor degenen die de cursus geven.
* Bid voor de statushouders in Harderwijk en om mogelijkheden om hen meer te betrekken bij de
internationale diensten en andere activiteiten.
* Bid om een groeiend aantal vluchtelingmaatjes en om betekenisvolle ontmoetingen met asielzoekers.

Agenda
Elke zondag 14.30 uur internationale dienst: 07-01 Grote Kerk, 14-01 Baptistengemeente, 21-01
Dorpskerk Hierden, 28-01 Plantagekerk, 04-02 Petrakerk, 11-02 Sefanja, 18-02 hervormd De Regenboog,
25-02 Het Visnet, 04-03 De Zaaier.
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