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Amersfoort, 19 september 2022 

Betreft: Kruispunt-gebouw tijdelijk open voor vluchtelingen 

 

Beste buurtbewoner, 

Kruispunt is een open en gastvrije kerk en dat willen we uitstralen met ons gebouw. Iedereen is er 

welkom. Vanaf deze week hopen we dat nog concreter te maken, door tijdelijk opvang te bieden aan 

vluchtelingen. Dat doen we door ons kerkgebouw open te stellen, maar ook door ons als 

gemeenteleden en vrijwilligers in te zetten. In deze brief lees je daar meer over.  

Waarom we meedoen  

Je hebt het nieuws ongetwijfeld gezien: veel mensen hebben geen onderdak in Ter Apel. Wij geloven 

dat we mogen delen van onze overvloed en mensen helpen die hulp nodig hebben. We hoefden dan 

ook niet lang na te denken toen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Stichting INLIA 

met deze hulpvraag bij onze diaconie aanklopten. Samen met de kerken in Vathorst willen we er 

voor de vluchtelingen zijn. De stichting zorgt voor bedden, tijdelijke douches, etc. Wij zorgen voor 

onderdak en ondersteuning en eten.  

Ons kerkgebouw   

We stellen vier lokalen boven in ons kerkgebouw ter beschikking voor noodopvang. Daar is ruimte 

voor circa 40 vluchtelingen. In eerste instantie doen we dit van 20 september tot 14 oktober. De 

komende periode zal er daardoor meer activiteit in en rond ons kerkgebouw zijn, ook ’s avonds. De 

kerkdiensten zullen gewoon doorgaan. Samen met 250 vrijwilligers zorgen we voor de gasten met 

eten, drinken en ook dagbesteding.  

Huisregels 

De vluchtelingen zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen. Zij dragen een pasje bij zich, zodat het 

duidelijk is dat zij het gebouw in mogen. In de kerk hangen de huisregels in diverse talen. Deze gaan 

over omgangsregels zoals die in Nederland gebruikelijk zijn: o.a. het schoonhouden van het gebouw 

en de omgeving, verbod op alcohol en drugs, minder geluid na 22.00 uur. De beveiliging en de 

locatievrijwilligers houden hier toezicht op. 

Omgeving en veiligheid 

Wij zijn ons ervan bewust dat zoveel extra mensen misschien voor overlast of gevoelens van 

onveiligheid kunnen zorgen in de omgeving. Tijdens de crisisnoodopvang is er beveiliging. Als u 

vragen heeft, zich onveilig voelt of overlast ervaart, dan kunt u dat altijd melden bij de beveiliging in 

het gebouw of op telefoonnummer: 06-43440158. Zij zullen zo nodig afstemmen met de vrijwilligers, 

politie en handhaving. Mocht er een dreigende situatie zijn, dan belt u de politie (112). 

Onze gemeenteleden en vrijwilligers 

We zijn dankbaar dat we de ruimte hebben om deze groep mensen op te vangen. We hopen dat er 

snel een oplossing is voor hun situatie. Heb je vragen, opmerkingen of wil je graag helpen neem 

contact op met diaconie@kruispuntvathorst.nl  

Hartelijke groet,  

 

Namens het bestuur van Kruispunt Vathorst 

Martine van Ommeren 
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