
Vrijwilligers gezocht 

Sjaak Huijser, initiatiefnemer, medewerker en woordvoerder van het jongerenhuis in Eindhoven 
heeft de Diaconie benaderd met het initiatief om een huiskamer voor vluchtelingen te realiseren. 
Een huiskamer waar met een kop koffie of thee contacten kunnen worden gelegd, maar ook 
bijvoorbeeld de mogelijkheid is Nederlandse les te krijgen. Hierbij vindt u een stukje van Sjaak Huijser 
over het project 

De diaconie wil dit initiatief graag financieel en praktisch  ondersteunen. Inmiddels is in overleg met 
de wijkkerkenraad Zuid, CVK (College van Kerkrentmeesters) en AK (Algermene Kerkenraad) een 
proefproject in de Adventskerk gestart. De volgende stap is het voorstel van de Diaconie aan de AK 
om gratis ruimte ter beschikking te stellen en alleen kosten in rekening te brengen.  

De diaconie heeft toegezegd om namens de PGE als contactpersoon en gastheer op te treden. 
Daarvoor hebben we een aantal vrijwilligers nodig. 

Voor informatie en aanmelding:  

Leo Steinhauzer (040-2125023; cvd.voorzitter@leosteinhauzer.nl) 

Huiskamer in de Adventskerk voor vluchtelingen 
In ons land loopt een groep mensen rond die verstoken is van werk en opleiding, doordat onze 
overheid hen (nog) niet erkent als vluchteling. Hun lot is afwachten, soms jarenlang. Ze gebruiken 
zodoende niet de tijd om zich te ontwikkelen tot volwaardige mensen. Het Jongerenhuis springt in 
het gat dat de overheid laat ontstaan. En probeert wel mogelijkheden te vinden tot ontwikkeling van 
deze jongere. 
Het Jongerenhuis bestaat uit twee huizen in Eindhoven waar Nederlandse studenten en jonge 
vluchtelingen, samen wonen, eten, sporten, studeren, muziek maken, leven. En het bestaat uit een 
aantal vrijwilligers en coaches die ondersteuning bieden en onze cursussen geven, zoals Nederlandse 
taal, Talentsupport, Weerbaarheidstraining.  
Om een grotere groep vluchtelingen te bereiken dan in onze beide huizen past, is het Jongerenhuis in 
de hal van de Adventskerk een Huiskamer aan het opzetten. Het programma is gelijk aan dat van het 
Jongerenhuis. Ons voorbeeld is de Huiskamer van Villa Vrede in Utrecht, die al twee jaar bestaat en 
waar 100 vluchtelingen per week ontvangen worden. Voorlopig zijn we open op drie middagen: 
maandag, woensdag en vrijdag. 
De Huiskamer wordt gestuurd door vrijwilligers samen met vluchtelingen en ondersteund door een 
beroepskracht, Marcel Berends. De vrijwilligers geven de maatschappelijke begeleiding en helpen bij 
het leren van de taal en het volgen van de cursussen. 
De Huiskamer is niet een schuilplaats maar een plek van waaruit ondersteuning gegeven wordt tot 
inzet voor eigen toekomst. 

We vragen de kerk om gastvrijheid. De kerk heeft geen geld, maar wel ruimte om de vluchteling 
daadwerkelijk te helpen. Het evangelie van Lucas zegt, toen de genodigden voor het bruiloftsmaal 
niet kwamen opdagen: “Haast je naar de straten en stegen van de stad en breng de armen, 
gebrekkigen, blinden en kreupelen hier binnen”. Het zou toch mooi zijn, als de ruimte van de kerk 
voor dit diaconale doel gebruikt gaat worden. 

Sjaak Huijser, www.jongerenhuiseindhoven.nl, 06 2389 0791 

 

http://www.jongerenhuiseindhoven.nl/

