Persbericht
Oudshoornse Kerk, Alphen aan den Rijn, 12 juni 2019

‘Mijn land is jouw land’ thema van een speciale dienst in de Oudshoornse Kerk op 23
juni
In de Oudshoornse Kerk zal op zondag 23 juni om 10.00 uur een speciale dienst gehouden
worden met als thema ‘Mijn land is jouw land’. In de dienst zal aandacht gevraagd worden
voor het traject dat vluchtelingen (statushouders) doorlopen zodra ze in ons land een
verblijfsvergunning krijgen. Voorganger in de dienst is dominee Marijke Kwant.
Centraal in de dienst staat het verhaal van Ruth. In dit bekende Bijbelse verhaal verlaat Ruth
haar familie en land om voor haar schoonmoeder Naömi te zorgen. “Laat mij met u meegaan.
Waar u gaat, wil ik gaan en waar u woont, wil ik wonen. Uw volk zal mijn volk zijn en uw
God mijn God. Waar u sterft, wil ik sterven en daar wil ik ook begraven worden.”
In aansluiting op dit verhaal heeft de Oudshoornse Kerk een Syrische familie uitgenodigd hun
verhaal te doen. In de dienst gaan wij met hen in gesprek. Hoe hebben zij hun vlucht ervaren?
Hoe was daarna de opvang in Nederland? De familie vertelt samen met
vrijwilligerscoördinator Wijnie Habermehl van de Stichting Nieuwe Alphenaren hoe het hen
nu vergaat in de gemeente Alphen en welk traject statushouders doorlopen. Voorzitter Coen
Zuidema van de Stichting Nieuwe Alphenaren zal het werk van de stichting belichten.
Naast dit gesprek en het verhaal van Ruth krijgt u prachtige muziek te horen. U hoort onder
meer het lied ‘Jouw land, mijn land’ van Stef Bos en een van de organisten van de
Oudshoornse Kerk bespeelt zoals gebruikelijk het Hess-kerkorgel.
Dominee Marijke Kwant over de keuze van het thema: “Wij willen een eigentijdse kerk zijn,
bewust van de zich voortdurend wijzigende maatschappelijke ontwikkelingen. We zoeken het
open contact met andere groeperingen. Het thema ‘Mijn land is jouw land’ past precies bij dit
gedachtegoed. Met dit thema vragen wij aandacht voor de vele vluchtelingen en de soms
moeilijke weg die zij moeten gaan. Een weg die niet klaar is wanneer zij statushouder zijn
geworden. Ook dan komen zij nog veel moeilijkheden tegen. Het doel van deze dienst is om
ons bewust te maken van de situatie waarin deze mensen zich bevinden en om de acceptatie te
bevorderen. Daarvoor is het essentieel dat we elkaar beter leren kennen.
De speciale themadienst ‘Mijn land is jouw land’ zal plaatsvinden in de Oudshoornse Kerk,
Oudshoornseweg 90 in Alphen aan den Rijn op zondag 23 juni, aanvang 10.00 uur. Na afloop
van de viering om 11.15 uur is er gelegenheid om koffie te drinken en met elkaar in gesprek te
gaan.
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