Warm welkom voor Syrische vluchtelingen in Regenboog
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Zo n dag als vandaag, waarbij je mensen ontmoet, bij elkaar
komt en de stress van het leven in het
AZC vergeet. Dat is waar we vandaag
zo van genieten 11 , zo zeggen Amer
en llias, beide Syrische twintigers.
Net als zo'n honderd andere Syrische
Christenen woonden zij zaterdag de
Arabische kerkdienst bijin Kerkelijk
Centrum De Regenboog.
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De Arabische kerkdienst is georganiseerd door en voor de Syrische
Christenen zelf. Vrijwilligers uit
de Merenwijk, met name Yvette
Shamier, van oorsprong Syrisch,
en Marja Roos hebben dit initiatief
opgepakt en heel veel vrijwilligers
weten te betrekken.
Rond 10.00 uur stromen al veel
mensen binnen in De Regenboog.
Vanuit heel Nederland komen ze:
Winterswijk, Ede, Hengelo, Den
Helder, Eindhoven, Den Haag en ook
uit hetAZC aan de Wassenaarseweg
in Leiden. Amer is hier zes maanden en spreekt goed Engels. Hij
studeerde voor een masterdiploma
in Syrie en wil zo gauw mogelijk
zijn studie weer oppakken. Leina
en haar broer Illas zijn hier sinds
augustus. Kathrine van 17 jaar, die
hier met haar moeder is, verblijft
nu tien maanden in Nederland en
wil graag weer naar school. Een
jong echtpaar met twee kinderen
heeft een verblijfsstatus gekregen
en heeft tot hun grote geluk een
appartement gekregen. Zij bouwen
met veel enthousiasme aan hun
nieuwe leven. Naast bun wens om
verder te studeren of hun familie
veilig te weten, zijn er ook gewone
praktiscbe zaken op te lossen. Zo
wil Leina van 16 jaar een lagere fiets
om naar de taallessen op de Lammenscbansweg te gaan. Ze kreeg
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een fiets, maar die is te hoog!

syrische liederen
De kerkdienst wordt geleid door
Vader Basilios Khamis van de Antiocbeens-orthodoxe kerk in Nederland. Deze kerk is de grootste
christelijke kerk in Syrie (ook wel
Grieks-Orthodoxe kerk in Syrie en
Libanon genoemd). Hij is nog niet
zo lang in Nederland, maar spreekt
goed Engels. Khamis is hier met
zijn vrouw en zoontje. Hij probeert
de stroom vluchtelingen zo goed
mogelijk van dienst te zijn. Faciliteiten zijn er niet, maar kerken door
bet bele land worden gebruikt voor
de kerkdiensten die enkele keren
per maand gehouden worden.
Er zijn maar liefst 180 aanwezigen
als de dienst begint. Het liturgieboekje is in het Arabisch en Engels.
De dienst wordt geopend door Piet
Pouw, voorzitter van de Algemene
Kerkelijke Merenwijkraad, met een
welkomstwoord. Dominee Inge
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Een Syrisch koor van vluchtelingen
samen metArcobaleno na de dienst in
de Regenboog (Foto: pr/T.de Haan).

Smidt verzorgt de openingsriten.
Dr. Piet Dirksen vertaalt baar tekst
naar bet Arabiscb. De vier psalmen worden zingend gereciteerd
door een koor van twaalf Syriscbe
jongeren. Na afloop spreekt Vader
Basilios een dankwoord uit en het
koor Arcobaleno van de Regenboog
zingt onder grote bijval enkele
Syrisch-Arabische kerstliederen en
bet Onze Vader in bet Syrisch-Aramees.
De dienst wordt afgesloten met
een typisch Midden-Oosters buffet dat door vrijwilligers is bereid.
Een bijzondere ontmoeting in de
Regenboog wordt afgesloten en de
Syrische gasten worden door vrijwilligers weer naar buis of trein
gebracbt. •

