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Aan: alle kerken aangesloten bij het Platform van Kerken  
én de kerken die aanwezig waren op 7 april jl. in de Sjaloomkerk. 
 

Betreft: stand van zaken rond Oekraïense vluchtelingen in Hardenberg 

 
Broers en zussen! 

Naar aanleiding van onze ontmoeting van 7 april jl. lijkt het ons goed om voor iedereen nog een 
keer op een rij te zetten hoe de hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne nu is georganiseerd. 

1. De burgerlijke gemeente zoekt telkens – zolang als de situatie in de Oekraïne daarom vraagt -  
naar plekken waar in ieder geval 50 mensen gehuisvest kunnen worden. Tot nu toe zijn daar 
twee plekken voor gevonden in de gemeente Hardenberg. Daarover meer onder punt 3. Dat doet 
de gemeente in overleg met de “Veiligheidsregio IJsselland”, die uit 7 gemeenten rond Zwolle 
bestaat. De landelijke overheid bepaalt telkens hoeveel vluchtelingen in welke veiligheidsregio 
worden opgevangen. Die veiligheidsregio’s (IJsselland in ons geval dus) verdelen de 
vluchtelingen onderling over de diverse gemeenten. 

2. Daarnaast zijn er allerlei initiatieven van burgers die mensen uit Oekraïne helpen door hen te 
huisvesten. Dat bestaat náást de initiatieven die de burgerlijke gemeente neemt. De burgerlijke 
gemeente verzoekt dringend aan mensen die vluchtelingen herbergen om deze te laten 
registreren bij de overheid. Op die manier kunnen ze een BSN-nummer, 
ziektekostenverzekering, dag/leefgeld krijgen. Dus wie in zijn/haar kerk mensen kent die 
vluchtelingen herbergen, stimuleer hen dat de vluchtelingen zich gaan laten inschrijven! 

3. Er zijn nu twee plekken die door de burgerlijke gemeente zijn gevonden waar vluchtelingen 
vanuit de gemeente worden geherbergd. Het ING-gebouw in Hardenberg én de voormalige 
school op de grens van Lutten en Dedemsvaart, “Het Talent”. In het ING-gebouw zijn al langere 
tijd – zoals we weten – vluchtelingen, in Dedemsvaart gaat dat op korte termijn gebeuren. 

4. De gemeente voert voor een deel zélf de organisatie v.w.b. de vluchtelingen (zoeken naar 
opvangplekken, inschrijven van mensen), maar heeft veel van de praktische gang van zaken 
gedelegeerd aan de Stuw, de welzijnsorganisatie aan de Stuwdijk. Deze heeft weer “InBeeld” 
aangetrokken als onderaannemer. In de praktijk betekent het dat de Stuw de dagelijkse gang van 
zaken in de locaties (ING en “Het Talent”) regelt en de mensen daar begeleidt én dat “InBeeld” 
voor de activiteiten buiten de locaties zorgt én deze coördineert. 

In Hardenberg zorgen de kerken – via het Platform van Kerken als spreekbuis vanuit de kerken 
naar de gemeente – voor vrijwilligers die zowel in het ING-gebouw als bij de activiteiten buiten 
het gebouw optrekken met de vluchtelingen. Daarnaast zorgen de kerken ook voor de 
aanlevering van allerlei noodzakelijke goederen (fietsen, handdoeken enz.). Overigens doen veel 
meer mensen daar gelukkig aan mee.  In Dedemsvaart zorgen kerken daar ter plaatse samen 
voor met andere maatschappelijke organisaties.  

5. Er is een kernteam gevormd, dat bestaat uit Paul Roessen (bestuurder van de Stuw) en Anne 
van den Hoek (bestuurder van “InBeeld”) en Wim van der Wel (voorzitter Platform van kerken). 
Het komt wekelijks samen en bespreekt de gang van zaken op beide locaties. Het overlegt ook 
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met de burgerlijke gemeente. Uiteraard ligt het overleg vooral in handen van de Stuw, want zij 
zijn door de gemeente aangetrokken/aangewezen als eerst-betrokkene.  

6. Er wordt bij beide locaties een “driestappenplan” gehanteerd. In de eerste fase/stap (ca. 7-10 
dagen) proberen we mensen vooral op adem te laten komen en te laten acclimatiseren. In de 
tweede fase (ook 7-10 dagen) wordt bekeken wat de wensen van de betrokkenen zijn (willen ze 
de taal leren, integreren, werken, contacten met Nederlanders enz.  óf juist z.s.m. terug). In de 
derde fase wordt bekeken hoe hun wensen te realiseren zijn. Dat vraagt dus om verschillende 
soorten van vrijwilliger: in de eerste twee fasen ben je vooral “helpend en ondersteunend” in 
een volgende fase word je meer buddy, maatje. Het betreft immers weliswaar mensen die heel 
veel hulp nodig hebben, maar het zijn geen “hulpbehoevende mensen” (zoals bijv. in “Clara”). 
Het zijn gezonde mensen die halsoverkop huis en haard achter zich moesten laten. 

7. De Stuw begeleidt de vrijwilligers die in het ING-gebouw helpen, “InBeeld” begeleidt de 
vrijwilligers die bijv. taalondersteuning geven, de kerken proberen ze te zoeken en dat lukt tot 
nu toe geweldig! 

8. Als je als kerken wat wilt doen mét en voor vluchtelingen, neem dan s.v.p. contact op met 
Anne van den Hoek, coördinator van “InBeeld”. Zij beheert een soort van agenda. Het is 
hartverwarmend dat heel veel mensen wat willen doen met en voor vluchtelingen, maar dat 
veroorzaakt soms ook wildgroei. Vandaar dat coördinatie belangrijk is. Het mailadres van Anne 
is anne@inbeeldhardenberg.nl . Haar telefoonnummer is: 06-83171141. 

9. In het ING-gebouw is informatie over de diverse kerkdiensten in de kerkgebouwen rond het 
ING-gebouw: Baptistengemeente, Evangelische Gemeente, GKv, RK en PKN. Vluchtelingen 
kunnen de kerk bezoeken die het beste bij hen past.  

11. Gebed: iedere maandagavond vindt er nog steeds in “Het Morgenlicht” een 
gebedsbijeenkomst plaats voor vrede in de Oekraïne. Het begint om 19.30 uur, duurt een half 
uur en er gaan voorgangers voor uit verschillende kerkgenootschappen. Het vraagt 
volhouden…., de oorlog duurt lang. Goed dat dit gebeurt! Warm aanbevolen. 

12. Stand van zaken nu: v.w.b. de gang van zaken rondom het ING-gebouw: na een stormachtig 
begin waarin met stoom en kokend water heel veel geregeld werd en er spontaan heel veel 
vrijwilligers enz. enz. zich aanmeldden, is daar nu een zekere rust en stabiliteit ontstaan. Het 
aantal vrijwilligers is op dit moment genoeg. Als er weer nieuwe mensen nodig zijn, laten we het 
graag weer weten vanuit het Platform. Het kan óók zo maar zijn dat er op termijn weer een 
nieuwe locatie in stad Hardenberg wordt geopend. Dat is op dit moment écht totaal onbekend. 
Als dat het geval is, dan hebben we inmiddels door deze eerste locatie een werkwijze ontdekt, 
die ons dan goed van pas kan komen. Graag melden we ons dan opnieuw met het verzoek om 
vrijwilligers en goederen! 

13. Tot slot, iets van andere aard, maar ook passend: op 4 mei zal het Platform namens alle 
kerken weer aanwezig zijn en een krans leggen bij de plaatselijke herdenking van de gevallenen. 
Dat is altijd al indrukwekkend, maar onder de huidige omstandigheden nòg sprekender. 

Hopend jullie allemaal zo voldoende te hebben geïnformeerd, met vriendelijke groet én 
zegenwens voor een ieder, 

Met vriendelijke groet, 
namens het dagelijks bestuur van het  
Platform van Kerken Hardenberg, 

Wim van der Wel, voorzitter, 

Bert Kramer, secretaris.  
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