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Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling 
Ism Stichting Present en Diaconaal Netwerk Apeldoorn  

14 maart 2019 

De opvang aan de Christiaan Geurtsweg is nu bijna 2 maanden open. In de opvang zijn zo’n 400 

bewoners ondergebracht. Zij wachten op de start van hun officiële asielaanvraag. Dat kan op dit 

moment tot een jaar duren. De huidige bewoners zijn voor het merendeel afkomstig uit Delfzijl, 

waar de opvang deze maand gesloten werd. Veel asielzoekers zijn afkomstig uit Iran, Syrië en 

Turkije, maar ook andere landen zijn vertegenwoordigd. Zij zijn alleen gaand, of maken deel uit van 

gezinnen. In deze nieuwsbrief het laatste nieuws over activiteiten van de kerken in Apeldoorn voor 

bewoners van de Christiaan Geurtsweg. 

Activiteiten 

Meet & Eat 

Op de vergadering in januari spraken we af 

ons in te zetten voor het uitnodigen van 

vluchtelingen bij gemeenteleden thuis. 

Stichting Present heeft de coördinatie van 

deze actie ter hand genomen. De eerste Meet 

& Eat van 14 februari was een groot succes. 70 

vluchtelingen werden opgehaald bij de opvang 

om bij gastgezinnen thuis te komen eten. Lees 

er hier over. 

Oproep: De volgende Meet & Eat wordt 

gehouden op 22 maart. We zoeken nog 

gastadressen. Klik hier voor meer informatie, 

en hier voor het aanmelden als gastgezin. 

Activiteitenmiddagen 

Op de vergadering in januari spraken we 

eveneens af, dat we ons als kerken willen 

inzetten om elke zondagmiddag (of op een 

andere dag) een ontspannende activiteit op 

de Christiaan Geurtsweg willen verzorgen. 

Inmiddels hebben enkele kerken zich 

opgegeven voor bijvoorbeeld het organiseren 

van een bingo. 

 

Oproep: Er zijn nog genoeg zondagmiddagen 

(of andere dagen) te vullen. Heb je als kerk 

een idee, meld je dan hier aan. Hou het 

laagdrempelig en maak het niet te groot. 

Beperk het tot bijvoorbeeld 10 tot 15 

vluchtelingen, en samen koffie of theedrinken 

is ook al iets.  

Taallessen 

Op de vergadering in januari werd ook het 

initiatief genomen om taallessen te 

organiseren. Inmiddels hebben de 

initiatiefnemers samen met het COA een 

lesprogramma ontwikkeld. Op verschillende 

dagen in de week wordt er een 

basisprogramma aan de asielzoekers 

aangeboden. 

Oproep: Er zijn voor verschillende dagen in de 

week nog taalvrijwilligers nodig om de lessen 

te kunnen verzorgen, of te assisteren bij het 

lesgeven. Aanmelden kan via het e-mail adres 

van COA-Apeldoorn: apeldoorn@coa.nl . 
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Oproep 

 

Kerk en Vluchteling: lid werkgroep 

De werkgroep van Kerk en Vluchteling is op 

zoek naar versterking. We zoeken naar 

iemand die e-mails en vragen van kerken kan 

beantwoorden en/of iemand die PR via sociale 

media vorm kan geven. Geïnteresseerd, mail 

dan naar 

kerkenvluchtelingapeldoorn@gmail.com.  

COA: vrijwilliger kinderopvang 

Voor de ontlasting van de ouders en 

ontwikkeling van de kinderen organiseert het 

COA een creche voor peuters. Het is de 

bedoeling dat de creche elke morgen 

doordeweeks open is. Ben je geïnteresseerd, 

mail dan naar apeldoorn@coa.nl  

Takecare: gastgezin  

De stichting Takecare is op zoek naar een 

gastgezin voor een moeder en haar dochter. 

Zij verblijven op dit moment in de moment in 

de opvang. Vanwege bijzondere 

omstandigheden is het beter als zij op een 

plek buiten de opvang verblijft. Hierover is 

afstemming met het COA. Neem voor meer 

informatie contact op met 

hanneke@takecarebnb.org 

INFO 

 

Verslag bijeenkomst 5 maart  

5 maart hielden we als Kerk en Vluchteling 

een avond voor de kerken in Apeldoorn. We 

bespraken de voortgang van de activiteiten 

zoals boven beschreven. Daarnaast vertelde 

Carine Havenaar, activiteitenbegeleidster bij 

het COA, over de bewoners van de opvang, de 

activiteiten in de opvang en de spelregels die 

het COA hanteert. Verder namen we het 

besluit, dat Kerk en Vluchteling eens in de vier 

tot zes weken een nieuwsbrief maakt met 

daarin informatie rond de opvang die relevant 

is voor de kerken. Daarnaast onderhoudt Kerk 

en Vluchteling het contact met Present en 

andere werkgroepen over de organisatie van 

activiteiten. Avonden waarvoor alle kerken 

van Apeldoorn zijn uitgenodigd, zullen we 

beperken tot eens in de drie tot vier maanden.  

Aanmelden activiteiten 

Wilt u of uw kerk een activiteit voor 

vluchtelingen organiseren? Meld uw activiteit 

dan aan bij Kerk & Vluchteling. Zo houden we 

als kerken elkaar op de hoogte. De 

aanmelding loopt via de volgende stappen: 

(1) Meld uw activiteit aan via de website 

van Kerk en Vluchteling. 

(2) Kerk en Vluchteling stemt af met COA. 

(3) Kerk en Vluchteling brengt u in  

 

contact met een contactpersoon van 

het COA. 

(4) Kerk en Vluchteling legt activiteit vast 

op de agenda op de website. 

(5) U maakt zelf nadere afspraken met 

COA over de activiteit. 

 

Activiteiten die geen expliciet christelijk 

karakter hebben, worden ondersteund door 

het COA: de PR in de opvang wordt verzorgd, 

en er wordt op de opvang een ruimte en koffie 

en thee beschikbaar gesteld. Activiteiten met 

een expliciet christelijk karakter kunnen niet in 

de opvang plaatsvinden en de PR dient door 

de kerken zelf verzorgd te worden middels 
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een flyer in de hal van de opvang. 

Cursus Gave 

Op 14, 21 en 28 februari de stichting Gave in 

samenwerking met Kerk en Vluchteling de 

cursus “Op Weg met de Vluchteling” in De 

Herberg. De cursus werd gegeven door Arie 

van Leeuwen van stichting Gave. De eerste 

avond ging over ‘de reis van de vluchteling’, 

de tweede over ‘de cultuur van de 

vluchteling’, en de derde over ‘het geloof van 

de vluchteling’. Er waren gemiddeld zo’n 30 

mensen per avond aanwezig. We staan open 

voor het herhalen van de cursus in het najaar. 

Laat weten of u of uw gemeente hierin 

geïnteresseerd zou zijn.  

Stichting Present 

Wilt u als kerk hulp bij het organiseren van 

een eenmalige activiteit? Stichting Kerk en 

Vluchteling werkt nauw samen met stichting 

Present. Present is ook vertegenwoordigd in 

de werkgroep. Voor ondersteuning bij het 

organiseren van een activiteit buiten de 

bovengenoemde activiteiten om, verwijzen 

we u naar de website van stichting Present. Na 

aanmelding zal er contact met u worden 

gezocht om uw wensen en beschikbaarheid te 

inventariseren. 

Kopij nieuwsbrief 

Wilt u ook een oproep doen via deze 

nieuwsbrief, stuur dan uiterlijk 25 april uw 

bericht door aan 

kerkenvluchtelingapeldoorn@gmail.com . 

 

 

 

Agenda Maart - April 

Dit is een overzicht van de activiteiten die nu bekend zijn. Raadpleeg  

voor een actueel overzicht de website. 

 

17 maart  

Activiteit: Bingo 

Door: Tabernakelkerk 

Wanneer: middag 

Waar: opvang Christiaan 

Geurtsweg 

19 maart 

Activiteit: Bijbelstudie Farsi 

Door: ICF 

Wanneer: middag 

Waar: Samuëlkerk 

20 maart 

Activiteit: Bijbelstudie 

Arabisch  

Door: ICF/Berea-Noord 

Wanneer: avond 

Waar: Kruispunt, 

Zilverschoon 114 

21 maart 

Activiteit: Koffiezanguurtje 

Door: Gereformeerde 

Gemeente 

Wanneer: avond 

Waar: Kerk, Graaf van 

Lijndenlaan 9 

22 maart 

Activiteit: Meet & eat 

Door: Stichting Present/Kerk 

en Vluchteling 

Wanneer: avond 

Waar: bij mensen thuis 

24 maart  

Wat: bezoek aan lammetjes 

Loenen 

Wanneer: middag 

Door: de Ontmoeting 

Locatie: Christiaan 

Geurtsweg 

24 maart 

http://www.kerkenvluchtelingapeldoorn.com/
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Activiteit: Spelletjesmiddag 

Door: Hofstad 

Wanneer: middag 

Waar: opvang Christiaan 

Geurtsweg 

25 maart 

Activiteit: Spel- en 

sportavond jongeren 

Door: Connect Us 

Apeldoorn 

Wanneer: avond 

Waar: Herberg, 

Deventerstraat 40 

26 maart 

Activiteit: Bijbelstudie Farsi 

Door: ICF 

Wanneer: middag 

Waar: Samuëlkerk 

27 maart 

Activiteit: (mee)zingen met 

gospelkoor 

Door: Gospelkoor Vocation 

Wanneer: ’s Avonds 

Waar: Samuëlkerk 

2 april 

Activiteit: Bijbelstudie Farsi 

Door: ICF 

Wanneer: middag 

Waar: Samuëlkerk 

3 april 

Activiteit: Bijbelstudie 

Arabisch  

Door: ICF/Berea-Noord 

Wanneer: avond 

Waar: Kruispunt, 

Zilverschoon 114 

3 april 

Wat: Samen koffiedrinken 

Wanneer:  

Door: Voorhof 

Locatie: Christiaan 

Geurtsweg 

9 april 

Activiteit: Bijbelstudie Farsi 

Door: ICF 

Wanneer: middag 

Waar: Samuëlkerk 

11 april 

Activiteit: Spel- en 

sportavond jongeren 

Door: Connect Us 

Apeldoorn 

Wanneer: avond 

Waar: Herberg, 

Deventerstraat 40 

12 april 

Activiteit: Meet & eat 

Door: Stichting Present/Kerk 

en Vluchteling 

Wanneer: avond 

Waar: bij mensen thuis 

13 april 

Wat: Gezellige activiteit 

Wanneer: 

Door: Eben-Haëzerkerk 

Locatie: Christiaan 

Geurtsweg 

14 april 

Activiteit: Bingo 

Door: Tabernakelkerk 

Wanneer: middag 

Waar: opvang Christiaan 

Geurtsweg 

14 april 

Activiteit: Kerkdienst (Farsi) 

Door: Perzische Kerk Kores 

Wanneer: middag 

Waar: Eben-Haëzerkerk 

16 april 

Activiteit: Bijbelstudie Farsi 

Door: ICF 

Wanneer: middag 

Waar: Samuëlkerk 

23 april 

Activiteit: Bijbelstudie Farsi 

Door: ICF 

Wanneer: middag 

Waar: Samuëlkerk 

24 april 

Activiteit: Koffiezanguurtje 

Door: Gereformeerde 

Gemeente 

Wanneer: avond 

Waar: Kerk, Graaf van 

Lijndenlaan 9 

28 april 

Activiteit: Kerkdienst (Farsi) 

Door: Perzische Kerk Kores 

Wanneer: middag 

Waar: Eben-Haëzerkerk 

30 april 

Activiteit: Bijbelstudie Farsi 

Door: ICF 

Wanneer: middag 

Waar: Samuëlkerk
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