
Kerkasiel in de Haagse Bethelkerk

Sinds vrijdag 26 oktober is er een doorlopende
kerkdienst aan de gang in Den Haag, in
buurt-en-kerkhuis Bethel voor de Armeense
familie Tamrazyan. 

Die doorlopende dienst zorgt ervoor dat de Protestantse Kerk Den Haag kerkasiel
verleent aan de familie, die al negen jaar in Nederland woont, twee keer
toestemming kreeg van de rechter om hier te blijven en - na het laatste hoger beroep
door de Nederlandse staat - toch weg moet. 
Ook voor het kinderpardon zijn ze afgewezen - ook al wonen de kinderen al langer
dan vijf jaar in Nederland. 

Het kerkasiel is een pauzeknop waarmee we de familie even rust geven en de politiek
uitnodigen om in gesprek te gaan over dit gezin en de kinderen en over het effect van
het kinderpardon.

Ds. Edward Kooiman en ds. Hanneke Ruitenbeek verzorgen de kerkdienst in de
Bethelkerk 
op dinsdag 18 december 2018
van 15.00 - 17.00 uur
Gaat u met ons mee? Stuur dan een e-mail naar: hruitenbeek@ziggo.nl
Wij zullen u en elkaar dan informeren over praktische zaken als vervoer.

Voor meer informatie over het kerkasiel: www.protestantsekerkdenhaag.nl
Bekijk op ‘Uitzending gemist’ het programma ‘Het Vermoeden’, van zondag 2
december. Derk Stegeman, coördinator van het Kerkasiel wordt hierover
geïnterviewd. 

Financiële hulp kerkasiel Bethel
Giften kunnen worden overgemaakt naar NL83 INGB 0009 5168 45, ten name van
Stek te Den Haag, onder vermelding van "Kerkasiel".

Adres Bethelkerk: 
Thomas Schwenckestraat 30 
2563 BZ Den Haag



Gedicht van de oudste dochter:

Als ik me focus

Als ik me focus
Op wat er gebeurd is
En nog gebeuren kan
Wordt mijn hart onrustig
Zweeft en zweeft mijn ziel
Onzekere toekomst
Mysterieus, onbereikbaar

Ik verlang weer
Naar een toverstaf
Wat ik als kind
Van de Kerstman wilde krijgen

Ik besef nu
Kinderdromen worden verbroken
Zo wreed is de wereld wel

Maar als ik me focus op U
Ben ik vervuld van vreugde
Kerkasiel is dan een gewone dienst
Gewijd aan U
U bent het licht hier
Dat nooit meer doven kan

Ik-ben-het-Licht-der-wereld
Dan ben ik even
Niet meer het meisje
Dat denkt aan de muren

Wel bijzondere muren
Van Bethel… Uw huis

Hayarpi


