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Terugblik bijeenkomst 31 januari
Donderdag 31 januari waren we met 16 verschillende kerken bij elkaar in De Herberg,
Deventerstraat 40. We bespraken de komst
van de vluchtelingen in de opvang aan de
Christiaan Geurtsweg. Wat kunnen kerken
zelf voor deze vluchtelingen doen? En wat
kunnen kerken voor deze gezamenlijk doen?
We ontwikkelden de volgende ideeën voor
activiteiten:
Activiteitenmiddagen
Idee:
Het merendeel van de vluchtelingen in de
opvang is druk met wachten. Het kan maanden tot soms zelfs een jaar duren voordat hun
aanvraag in behandeling wordt genomen. Als
kerken van Apeldoorn nemen we het gezamenlijk op ons om op een vaste middag in de
week een gezellige middag te organiseren in
een zaal op de opvang. We stellen een rooster
op, waarop een kerk zich kan inschrijven. De
betreffende kerk bepaalt zelf hoe die middag
wordt ingevuld (bijvoorbeeld spel, sport,
handwerkactiviteit, muziek of gewoon koffie
drinken). We kozen vooralsnog aan een zondagmiddag.
Verdere uitwerking:
Via de website van Kerk en Vluchteling kan
men zich inschrijven voor een zondagmiddag.
Dat wordt in de agenda op dezelfde website
geplaatst. Zo is voor iedereen zichtbaar waar
de gaten in het rooster zitten. Via Kerk en
Vluchteling krijgt men ook de informatie over
contactpersonen op de opvang. We onderzoeken de mogelijkheid om eventueel ook op
een ander dagdeel dan de zondagmiddag een
vaste activiteit te organiseren.

Oproep:
Meldt uw kerk hier aan voor het organiseren
van een gezellige zondagmiddag. Laat er ook
weten als uw kerk geïnteresseerd is in de organisatie van een vaste activiteit (wekelijks,
maandelijks) op een ander dagdeel.
Meet & Eat
Idee
Wat is er mooier dan elkaar gezamenlijk te
ontmoeten rond het eten. In veel culturen
heeft het uitgenodigd worden voor een maaltijd een speciale betekenis. Als kerken van
Apeldoorn nodigen we vluchtelingen op een
vaste dag in de maand uit bij ons thuis. Kerken
werven gemeenteleden die hun huis willen
openstellen, en melden die op een centraal
punt aan. Vervolgens krijgen de gezinnen die
zich aanmelden instructies. We denken aan de
eerste vrijdag van de maand als vaste datum.
Verdere uitwerking
Inmiddels heeft de Stichting Present aangeboden het proces van aanmelding te begeleiden.
Een eerste pilot staat gepland voor 14 februari
en 1 maart. Voor beide data zijn er inmiddels
al meer dan voldoende adressen.
Oproep
Voor de meet&eat-activiteiten in april zullen
we een aparte uitnodiging versturen. U kunt
ondertussen nadenken hoe u in uw gemeente
aandacht kunt geven aan het idee.
Kerkdiensten
Idee
Onder de vluchtelingen bevinden zich ook
christenen. Als Apeldoornse kerken willen we
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ze welkom heten in onze gemeenten, in het
bijzonder in onze kerkdiensten.
Verdere uitwerking:
Aanvankelijk wilden we kerkdiensten in de
taal van de vluchtelingen aanbieden. Het is
inmiddels gebleken dat dit niet haalbaar is. In
plaats daarvan willen we kerken oproepen
vluchtelingen actief uit te nodigen voor een
kerkdienst. Het zou mooi zijn als kerken vertaling kunnen aanbieden, maar dat is niet per se
nodig. Het meedoen in een dienst is voor
vluchtelingen al betekenisvol genoeg. En tijdens het koffiedrinken voor en/of na de dienst
kunt u verder contacten leggen. Kerken kunnen intekenlijsten ophangen in de opvang en
Oproep
Laat hier weten of en wanneer u vluchtelingen
wilt uitnodigen voor het bijwonen van een
dienst. Wij nemen dan contact met u op om
het een en ander praktisch te regelen.

Taal
Idee
Taal slaat bruggen tussen mensen. Daarom
willen we via de kerken vrijwilligers werven
voor het geven van taallessen. We willen bestaande taallessen van kerken uit breiden
en/of door taallessen op de locatie van de
opvang aan te bieden.
Verdere uitwerking:
Er heeft zich inmiddels een initiatiefgroepje
gevormd. Zij willen voor eind februari met het
geven van taallessen beginnen. De tijdstippen
zijn dinsdagmorgen van 10.30 - 12.30 uur. En
op vrijdag van 14.00 – 16.00 uur. Locatie:
Goede Herderkerk, Asselsestraat 199.
Oproep
Geef u als taalhulp op bij Arda van Dulmen,
arda.vandulmen@kpnmail.nl, Marjolein Berger, marjoleinbk@telfort.nl of Gé Drayer,
g.drayer@kpnmail.nl.

Van de Christiaan Geurtsweg
Laatste nieuws








Sinds 14 januari is de opvang aan de
Christiaan Geurtsweg bewoond. De eerste groep bestond uit 46 asielzoekers.
Een tweede groep arriveerde op 17 januari. Tot eind februari zullen er in totaal
400 vluchtelingen aankomen.
De eerste kinderen komen in de voorjaarsvakantie. Naar verwachting 40 kinderen in de basisschoolleeftijd en 17
kinderen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs.
De herkomst van de vluchtelingen is divers. Er zijn grote groepen Iraniërs, Syriers en Afghanen, maar ook mensen uit
bijvoorbeeld Saudi-Arabië, Azerbeidzjan,
Oman en Congo.
Onder de bewoners, met name de Iraniers, zijn er op dit moment ook veel christenen. Het gaat om alleenstaanden, ge-



zinnen of mensen die hierheen komen in
het kader van gezinshereniging.
Bewoners zijn in afwachting van het
moment waarop hun aanvraag in behandeling wordt genomen. Dat kan tot
wel een jaar duren. De behandeling van
de aanvraag zelf duurt negen dagen. Ongeacht de uitkomst van de procedure
worden bewoners van de opvang daarna
overgeplaatst naar een regulier AZC.

Behoeften:
Het COA geeft aan, dat in de opvang op dit
moment behoefte is aan het volgende:
 Ondersteuning bij het invullen van regelmatig terugkerende activiteiten. Te
denken valt aan: sport & Spel, gezelligheidspelletjes, creatieve activiteiten
(naaien), muziek maken etc. Regelmatig
kan ook betekenen: eens in de maand.
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Activiteiten voor kinderen, met name in
de aankomende voorjaarsvakantie.



En verder hulp bij taal en manieren voor
het verkrijgen van kleding.

Oproepen deelnemende kerken en organisaties
ICF: hulp bij persoonlijke begeleiding
De ICF is een multiculturele kerk in Apeldoorn.
Deze kerk biedt tijdens de dienst vertaling aan
in oa. Farsi, Arabisch en Engels. Om die reden
wisten veel vluchtelingen in 2015 de weg naar
deze kerk te vinden. Hans Bronsveld, de
nieuwe voorganger van de gemeente, laat
weten op zoek te zijn naar gemeenten die
eventueel kunnen ondersteunen bij de persoonlijke begeleiding van bezoekers van de
diensten. Neem contact op via hansbronsveld@icfapeldoorn.nl.

Connect Us: jongeren gezocht
Connect Us is een initiatief van Stichting Gave.
Het doel van de activiteit is het leggen van
verbindigen tussen Nederlandse en gevluchte
jongeren tussen 16 en 26 jaar. Dat gebeurt
door middel van sport, spel, dans en muziekactiviteiten. In Apeldoorn komt om de maandag een groep bijeen in De Herberg, Deventerstraat 40. Connect Us is op zoek naar Nederlandse jongeren die mee willen doen. Opgave kan via de website van Connect Us.

Praktische info
Spelregels COA

Samenwerking met Stichting Present

Het COA heeft het volgende beleid ten opzichte van activiteiten van kerken voor vluchtelingen:
 Het COA stelt zich neutraal op tegenover
activiteiten die gericht zijn op het delen
van het christelijke geloof met vluchtelingen (bv. kerkdiensten, cursussen over het
christelijk geloof). PR in de hal van het AZC
door middel van een folder kan mits:
o de activiteit vooraf aangemeld is bij de
activiteitencoördinator van het COA,
het liefst via Kerk en Vluchteling;
o het christelijk karakter van de activiteit duidelijk op de uitnodiging vermeld is.
 Het COA ondersteunt actief de overige
activiteiten van kerken door de activiteit
actief binnen het AZC te promoten, ruimten beschikbaar te stellen, en koffie en
thee te schenken. Daarover kan men afstemmen met de activiteitencoördinator
van het COA.

Wilt u als kerk
hulp bij het organiseren van een
eenmalige activiteit? Stichting
Kerk en Vluchteling werkt nauw samen met stichting Present.
De stichting is ook vertegenwoordigd in de
werkgroep. Voor ondersteuning bij het organiseren van een activiteit buiten de bovengenoemde activiteiten om, verwijzen we daarom
naar de website van stichting Present. Na
aanmelding zal er contact met u worden gezocht om uw wensen en beschikbaarheid te
inventariseren.
Safe the date – 5 maart
DINSDAG 5 MAART (19.45, De Herberg, Deventerstraat 40) is er een nieuwe vergadering
waarvoor alle kerken zijn uitgenodigd. We
praten elkaar bij over de voortgang die we
maken bij het ontwikkelen van de bovengenoemde activiteiten en we kijken wat we verder nog kunnen doen.
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