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Mededelingen van de interkerkelijke werkgroep  

AZC van het Diaconaal Platform 

         

 
 

Vrijwilligerscollege 
In het kader van Wereldvluchtelingendag 
organiseert het Vrijwilligerscollege 
Hoogeveen op 20 juni a.s. om 19.30 uur in de 
Zuiderbreedte te Hoogeveen een voorlichting 
over het proces dat 
nieuwkomers/vergunninghouders doorlopen 
vanaf het moment dat ze een vergunning 
krijgen.  Medewerkers van o.a. 
Bureau Nieuwkomers geven een persoonlijke 
toelichting op de dienstverlening waar nieuwe 
burgers van Hoogeveen gebruik van kunnen 
maken. Denk aan maatschappelijke 
begeleiding waaronder ook financiën, 
huisvesting, verzekeringen, school, werk, etc. 
Omdat er buiten de medewerkers van Bureau 
Nieuwkomers ook veel vrijwilligers van 
andere organisaties zich inzetten voor 
nieuwkomers, kan een ontmoeting tussen de 
verschillende organisaties niet uitblijven. 
Immers ieder wil graag een zorgvuldige 
dienstverlening bieden waarmee onze 
nieuwe medelanders het snelst inzicht en 
overzicht verkrijgen in het (voor ons al) 
bureaucratische en ingewikkelde 
Nederlandse systeem. 

Deze voorlichting komt tot stand met 
medewerking van Hendrik Jansen, 
Werkcoach en Liesbeth Wessels Coördinator 
huisvesting nieuwkomers, beiden zijn 
werkzaam voor de 
Samenwerkingsorganisatie De Wolden 
Hoogeveen. 

Je kunt je opgeven voor dit college op de 
website van Vrijwilligers Hoogeveen: 

https://www.vrijwilligershoogeveen.nl/colleges 

 

 

 

 

‘t Oor 
Wekelijks op dinsdagmiddag en 
donderdagmorgen kunnen nieuwkomers het 
spreekuur bezoeken in ’t Oor, alwaar ze door 
vrijwilligers en betaalde medewerkers 
geholpen worden met administratie en 
allerhande regelzaken. In ’t Oor werken ook 
vrijwilligers die o.a. Arabisch spreken. Het 
spreekuur is zonder afspraak te bezoeken. 

Vacature COA 
Als bijlage sturen we een vacature mee van 
het COA.  

Vredehorst vakantiesluiting. 
Op de donderdagen 16, 23 en 30 augustus is 
er geen taalles in de Vredehorst i.v.m. 
vakantieperiode.  
 

 
 
 
30-jarig jubileum van het Charter van 
Groningen en haar 
dienstverleningsorgaan INLIA 
In het weekend van 22 t/m 24 juni 2018 
jubileert het Charter van Groningen van 
INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale 
Initiatieven voor Asielzoekers) met een 30-
jarig bestaan. 
 
Op weg naar die gedenkdatum vindt er een 
kaarsenestafette plaats in kerkdiensten  in 
alle provincies van Nederland.  
Per provincie is op een bepaalde zondag de 
estafettekaars in een centrale kerk ontstoken 
en daarvandaan werd het licht verspreidt 
door de provincie. Alle kaarsen worden op 
zondag 24 juni in de Martinikerk in Groningen 
samengebracht in een internationale, 
oecumenische slotviering. Aanvang 11.30 
uur. 
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In de dertig jaar van het verbond van het 
Charter van Groningen hebben duizenden 
kerken in Europa zich ingezet voor 
vreemdelingen in nood, hebben kerkelijke 
gemeenschappen omgezien naar kwetsbare 
mensen zoals opgedragen in de tekst van 
Mattheüs 25. Duizenden mensen hebben 
daardoor een veilig bestaan kunnen 
opbouwen, weer een leven gekregen.    
INLIA is de uitvoeringsorganisatie van het 
Charter van Groningen en van de kerken- en 
geloofsgemeenschappen die dit Charter 
dragen.  
In Hoogeveen is het Diaconaal Platform, een 
samenwerkingsorgaan van meerdere 
kerkgenootschappen, actief in het bieden van 
hulp aan vluchtelingen. 
 

 
 
 
 

Actie Amnesty/Vluchtelingenwerk. 
Afghanistan is onveilig. Alleen al in de 
afgelopen week zijn er meerdere dodelijke 
aanslagen gepleegd en Human Rights Watch 
publiceerde een schokkend rapport met als 
conclusie dat de situatie in Afghanistan 
escaleert. Toch blijft onze regering mensen 
naar Afghanistan terugsturen.  
De Werkgroep Amnesty en 
Vluchtelingenwerk Hoogeveen hebben een 
actie opgestart om daar iets tegen te doen. 
Zij verzamelen handtekeningen in de 
Hoofdstraat op zaterdag 12 mei a.s. van 
13.00 tot 16.00 uur.   

Meer info op:  

https://actie.degoedezaak.org/events/lokale-
actie-stuurzenietterug-afghanistan-is-onveilig-
12?attendee_token=943NhBQYn2JcxtRbWE
oCuMtm 
 

 
 
 
 

 
  

 

 

Heb jij een boekentip of ervaring met 

vluchtelingen die het delen waard is? 

Stuur even een mailtje aan 

ennyfransen@home.nl 

 

 
Afmelden? 
Wil je je afmelden voor deze nieuwsbrief: 
Stuur dan een mail naar 
ennyfransen@home.nl 
 
 
 
We wensen je een mooie zomer toe! 

 
 
Interkerkelijke werkgroep Vrijwilligerswerk 
Asielzoekers van het Diaconaal Platform. 
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