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Social room bij de opvang
De ‘social room’ in de koffiekamer van de kerk in Brakkenstein (Heyendaalseweg 300) functioneert nu
enige weken. Iedere morgen tussen 10.30 en 13.00 uur van maandag t/m vrijdag zijn er vrijwilligers 
om de gasten uit het opvangcentrum te ontvangen. De opkomst van de gasten varieert, meestal 
tussen de 10 en 15 mensen, soms een uitschieter naar boven of naar onder. De vrijwilligers zijn nog 
steeds enthousiast. Op woensdag 2 december om 14.30 uur komen ze weer bij elkaar om de eerste 
weken te evalueren.

Inmiddels zijn er ook in de bovenzaal van de kerk de eerste momenten van taal oriëntatie 
georganiseerd.

Coördinator van dit project is Hans Bots jah.bots@gmail.com

Kerstactiviteiten

In de week van kerst zijn er verschillende initiatieven ontplooid. 

Vanuit de Maranathakerk (protestantse gemeente waar tegenwoordig bij verschillende diensten een 
groep uit Heumensoord de kerkdiensten bezoekt), wordt er een kerstviering georganiseerd voor en 
met de Syrische vluchtelingen die kerst willen vieren. Op eerste kerstdag zal in de Haard Groenestraat 
170 een viering en maaltijd met hen worden gehouden. 

In de kerk van Brakkenstein wordt op 22 december een oecumenische viering georganiseerd voor 
iedereen die vanuit Heumensoord kerst wil vieren. Het hoofd van de Syrisch Orthodoxe kerk in 
Nederland Aartsbisschop Polykarpus zal in deze viering de overdenking houden.

Ik hoor ook nog delen van plannen in andere kerken voor het houden van maaltijden, maar daar weet
ik op dit moment het fijne nog niet van.

Kleding voor Heumensoord

De sorteerlijn bij de Kledingbank blijft in volle gang, dagelijks met vele vrijwilligers. Nog steeds is de 
inname stop voor tweedehands kleding bij de STIP’s van kracht. Een uitzondering is er alleen voor 
kleine maten mannenkleding (S en M). Dergelijke kleding kan bij de kledingbank zelf worden 
afgeleverd, overdag. Winkelsteegseweg 144.

Nodig blijft voor de aanschaf van ondergoed voor de vluchtelingen dat de kledingbank geld ontvangt 
van verschillende kanten. Gift of collecte kan worden gestort op rekening nummer NL05 RABO 0173 
9045 72, t.n.v. St. Kledingbank Nijmegen ovv ondergoed Heumensoord.

Andere activiteiten
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Er is een overleg geweest van de kerken vanuit het evangelisch werkverband. Ook van hen uit worden
activiteiten georganiseerd, ontmoetingen en taalgerichte activiteiten. Daarnaast zijn er veel 
vluchtelingen die de Pinkstergemeente Jozua (locatie Kandisky College hatertseweg 404 Nijmegen)  
bezoeken. Ze werken daar met headsets met simultaan vertalingen. Wie daar geldelijk aan bij wil 
dragen kan contact opnemen met    info@pgjozua.nl      

Vluchtelingenwerk is met een grote groep vrijwilligers actief op het terrein om mensen van informatie
over hun procedure te voorzien. Inmiddels ontstaan er ook andere initiatieven, zoals activiteiten voor 
de kinderen en sportactiviteiten. Langzaamaan ontslaat er ook ruimte om bepaalde activiteiten te 
laten plaatsvinden op het centrum zelf. Wil iemand hier aan meedoen dan moeten ze zich opgeven 
via de website www.stipnijmegen.nl/noodopvang

Ook vanuit het Huis van Compassie in de Haard is er regelmatig een maaltijd of andere bijeenkomst 
waar mensen vanuit Heumensoord bij betrokken worden. Een vervoersdienst (we kunnen nog wel 
wat hulp daarbij gebruiken) brengt hen heen en terug. Op woensdag 9 december is er een 
informatieavond, georganiseerd samen met vluchtelingenwerk, over vluchtelingen uit Syrie en Irak. 
Een flyer over die avond voeg ik toe aan deze mail

Paul Oosterhoff, diaconaal predikant Nijmegen

N.B. Deze update stuur ik BCC aan iedereen waarvan ik denk of weet dat ze geïnteresseerd zijn in 
deze informatie. Mocht je geen interesse hebben, laat dat dan even weten dan haal ik je van de mail 
lijst. Mocht je anderen weten die ook dit soort mails willen ontvangen, laat dat dan ook even weten.
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