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 Margriet Gosker en 6 anderen hebben geretweet

NCRV Jacobine @jacobinetv · 24 u
,,De kerk is een thuis geworden. We hebben er verdrietige, maar ook hele mooie 
momenten gehad." @hayarpi_3 over het einde van het #kerkasiel. #kinderpardon 
Lees meer: bit.ly/2MIUhfZ





1:11 2.793 keer bekeken

    32  71 

 Gerald Bruins en 3 anderen hebben geretweet

Aaldert van Soest @AaldertvS · 2 u
Ik bezocht het #kerkasiel in @BethelDenHaag als journalist en als voorganger. Ik 
leerde er iets over hoop en over stille krachten in de kerk. Een persoonlijk essay

Essay: Wat het kerkasiel mij leerde over zaaien en oogsten
‘Zullen we samen een paar uur voorgaan in de asielkerk?’ De vraag komt
van mijn vrouw Jolien, een paar dagen nadat ik als verslaggever …
nd.nl
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 Edwin Poot en 6 anderen vinden dit leuk
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Matthijn Buwalda @matthijnbuwalda · 30 jan.
Het #kerkasiel in @BethelDenHaag kan vandaag veilig stoppen!! Wat een 
bijzonder moment. Tijd voor dankbaarheid, maar ook voor een groot applaus 
voor iedereen die zich zo heeft ingezet voor @hayarpi_3 en haar gezin. 
@NeodeBono, @VandijkenE, @RikkoVb en zoveel anderen. Great job!

Deze collectie tonen



  4   9  40 

Eric van den Berg @isimediaNL · 30 jan.
Wat een gigantische prestatie, maandenlang, op meerdere schaakborden. Mijn 
hoed met veer neem ik met diepe buiging af voor @Derk_Stegeman @hayarpi_3 
@BethelDenHaag @DiaconieDenHaag @StekDenHaag en 100-en anderen. 
#kerkasiel #kerkasielBethel



    4  22 

 Marije Karreman en 1 ander hebben geretweet

Classispredikant Zuid-Holland NoordJulia van Rijn @dsJuliavanRijn · 4 u
Het #kerkasiel is ten einde. Vandaag met werkgemeenschap PGG en 
@Derk_Stegeman terug gekeken. #verwondering #dankbaarheid Wat zou het 
mooi zijn iets van deze manier van kerk zijn vast te houden: urgentie en 
verbondenheid.





  2   6  24 

 Jan Spijk en 4 anderen vinden dit leuk

Merith @MeriJRei · 30 jan.
Wat een enorme inspanning hebben @Derk_Stegeman, @hayarpi_3 en haar 
gezin, @VandijkenE en al die vrijwilligers en voorgangers in de @BethelDenHaag 
geleverd. Eindeloos veel respect dat jullie dit organisatorisch, maar ook mentaal 
vol hebben gehouden!  #kerkasiel 





Vandaag stopt de protestantsekerkdenhaag.nl met de doorgaande viering en 
het kerkasiel. Om 13.30 is de afsluitende viering en om 15.00 de 
persconferentie in @BethelDenHaag. Een dankdienst en feest volgen later. 
#kerkasielBethel #kinderpardon
Deze collectie tonen

     21 

Peter RA  Palestina    @PeterTBD · 4 u
Vandaag zou ik 't #kerkasiel weer bezoeken maar dinsdag werd besloten het 
#kinderpardon te herzien. Dus krijgen ook @hayarpi_3 en gezin verblijfsrecht. De 
schuilkerk van >3 maanden @BethelDenHaag is beëindigd. 
Zie bit.ly/2Gd7QD6 
TOP maar al die goede mensen ga ik missen!



    1  9 

 Jos de Goede en 3 anderen vinden dit leuk

Derk Stegeman - coördinator #kerkasielBethel @Derk_Stegeman · 23 u
#kerkasiel 
Marathon-kerkdienst voor Armeens gezin stopt  - 





Derk Stegeman - coördinator #kerkasielBethel @Derk_Stegeman
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Marathon-kerkdienst voor Armeens gezin stopt
De Protestantse Kerk gaat ervan uit dat het gezin door het akkoord over het
kinderpardon in Nederland mag blijven.
nos.nl

  1   5  22 

JW Wits @janwillemwits · 24 u
Ben heel erg benieuwd naar de ‘lessons learned’ voor @PKNnl @ReneDeReuver 
en andere kerken obv casus #kerkasiel. Een activistische en tegendraadse 
profilering met grote maatschappelijke en mediale impact. Is dit de weg van de 
toekomst?! 



,,De kerk is een thuis geworden. We hebben er verdrietige, 
maar ook hele mooie momenten gehad." @hayarpi_3 over 
het einde van het #kerkasiel. #kinderpardon Lees meer: 
bit.ly/2MIUhfZ 

  6   2  13 

 Friesch Dagblad en 1 ander hebben geretweet

FD Kerkredactie @FD_kerk · 7 u
Opluchting bij Friese kerkasielvoorgangers over beëindiging estafettedienst 
#Bethelkerk @BethelDenHaag #kerkasiel Maar er zijn ook zorgen. ,,We moeten 
alert blijven bij vragen rond migratie en asiel.” 

Opluchting bij Friese kerkasielvoorgangers over beëindiging estafett…
Bij de Friese predikanten die zijn voorgegaan tijdens het kerkasiel in Den
Haag overheerst de opluchting na beëindiging van de estafettedienst. Maa...
frieschdagblad.nl





  1   5  9 

Gauke Zijlstra @gkzijlstra · 22 u
Hoe blij kun je zijn met een Kerk die is gesloten? Deze #kerk is van ons allemaal 
#kerkasielBethel #kinderpardon #kerkasiel @Derk_Stegeman @ruthpeetoom 
@RutgerPloum @PKNnl @hayarpi_3 @StekDenHaag



1:13

NCRV Jacobine @jacobinetv
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    1  9 

Joost Röselaers @Roselaers · 30 jan.
Opkomen voor hen die weerloos zijn, perspectief bieden, een profetische stem 
laten klinken: het #kerkasiel heeft de waarde en relevantie van de kerk meer dan 
bewezen!



  3   13  32 

Ernst Leeftink @ds_Ernst · 5 u
Zondag danken we voor de vrijlating van #AsiaBibi en het eind van de 
#kerkasiel-kerkdienst voor de fam. #Tamrazyan in @BethelDenHaag. In @ndnl 
gaf @hayarpi_3 Tamrazyan aan dat dit lied haar de afgelopen drie maanden 
vooral bijgebleven is: youtube.com/watch?v=2Gwq9Y….



    2  3 

Sabine @sherenius · 30 jan.
Net terug van de afsluitende dienst van #kerkasiel in @BethelDenHaag. Wat was 
het verbindend, ontroerend, grappig, overweldigend, geborgen en helend om 
hier onderdeel van uit te maken! Ik wens de familie Tamrazyan en alle andere  
#kinderpardon families veel geluk in NL en bedankt



     11 

ron becker @reverendronski · 30 jan.
‘Kerkasiel ging over ruimte scheppen voor hoop’ #kinderpardon #kerkasiel 
#KerkasielBethel
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    4  12 

 Carla Desain en 3 anderen vinden dit leuk

Nienke van Dijk @nieuwevandijk · 30 jan.
'Wat we met elkaar hebben gedaan in het #kerkasiel is ruimte maken voor de 
hoop.' Theo Hettema bij de afsluitende dienst van @BethelDenHaag voor de 
familie Tamrazyan en andere gewortelde kinderen.





  1   12  41 

 Gert-Jan Segers en 4 anderen vinden dit leuk

Bas Plaisier @basplaisier · 30 jan.
Een prachtige en vreugdevolle mededeling @BethelDenHaag  #kerkasiel. 
@hayarpi_3 We danken God. Wat is dit een geweldig teken van eenheid van meer 
dan 900 predikanten en gemeentes uit veel kerken en @Reformedcomunio 
geweest!





Laatste mededeling #kerkasielBethel 

  2   11  55 

Michiel van Zuijlen @MichielvZuijlen · 30 jan.
Fijn dat ik @elziax vanmiddag voor @BethelDenHaag even zelf kon bedanken 
voor het ongelofelijke werk dat hij en zovelen anderen (@StekDenHaag) hebben 
verricht met het #kerkasiel. Deze buurtbewoner gelooft weer in wat #PattiSmith 
gisteren nog live zong:



    3  9 

 Eline Kuijper en 1 ander vinden dit leuk

Koert van Bekkum @koertvb · 22 u
Eind november zong #Westerband #Amersfoort midden in Haagse #kerkasiel-
nacht vierstemmig 'Als alles duister is'. Gaan we zondagmorgen weer doen. 





Diaconie Den Haag @DiaconieDenHaag
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Hayarpi Tamrazyan na afloop kerkasiel: 'Alsof de Bijbel jouw verhaal …
Hayarpi Tamrazyan is opgelucht en dankbaar dat de voortdurende
kerkdienst nu ten einde is gekomen. Een lied en een bijbelgedeelte kregen...
nd.nl

  2   1  7 

Magazine OnderWeg @onderwegonline · 6 u
'De kerk heeft bijgedragen aan de politieke draai inzake het kinderpardon', schrijft 
@Dordtsedominee. Pakken kerken meer en meer de rol van (christelijke) politieke 
partijen? Zaterdag in ons magazine, nu al online te lezen. #kerkasiel 

Roeping van de kerk in een bijna postkerkelijke sa…
Postkerkelijk mag onze samenleving nog niet heten,
maar de secularisatie gaat wel heel snel. Hoe heeft de
kerk zich in deze context op te stellen?
onderwegonline.nl



    4  

 Diaconie Den Haag en 1 ander hebben geretweet

Anouk @ProNouk · 30 jan.
De laatste dienst in de @BethelDenHaag en het is volle bak:  
 
“Heb je geen liedboek, roep dan ‘Halleluja’ en dan komt het goed!” #kerkasiel 
#kinderpardon





    6  29 

Querko Projectenbureau BV @querko_nl · 10 u
Heerlijk goed nieuws! 
 
Kerkasiel in Den Haag houdt ermee op nu Armeens gezin in Nederland kan 
blijven! Groot applaus     voor de kerkdienst die 92 dagen onafgebroken 
dienst hield zodat dit gezin niet werd uitgezet.  
 
buff.ly/2FYlCKK 
 
#kinderpardon #kerkasiel #denhaag



     1 

 Janneke Stegeman en 2 anderen vinden dit leuk

Eeke Anne de Ruig @EAdeRuig · 30 jan.
Kortste gebed uit de bijbel: bid onophoudelijk.Hebben we met elkaar gedaan. 
@tlhettema heeft het over geloof, hoop en liefde. We moeten met elkaar hoop de 
ruimte geven. Dat hebben we gedaan met kerkasiel. 
 
Afsluiting #kerkasiel @BethelDenHaag





#kerkasiel

Top Meest recent Personen Foto's Video's Nieuws Uitzendingen 

Startpagina Meldingen Berichten #kerkasiel  Tweeten

https://t.co/KB5rCl2KfT
https://twitter.com/onderwegonline
https://twitter.com/onderwegonline/status/1090952015772033025
https://twitter.com/Dordtsedominee
https://twitter.com/hashtag/kerkasiel?src=hash
https://t.co/Loe5VwS1js
https://twitter.com/DiaconieDenHaag
https://twitter.com/ProNouk/followers_you_follow
https://twitter.com/ProNouk
https://twitter.com/ProNouk/status/1090589775386562560
https://twitter.com/BethelDenHaag
https://twitter.com/hashtag/kerkasiel?src=hash
https://twitter.com/hashtag/kinderpardon?src=hash
https://twitter.com/querko_nl
https://twitter.com/querko_nl/status/1090884397425926144
https://t.co/HIMYMjD5Zk
https://twitter.com/hashtag/kinderpardon?src=hash
https://twitter.com/hashtag/kerkasiel?src=hash
https://twitter.com/hashtag/denhaag?src=hash
https://twitter.com/jannastegeman
https://twitter.com/EAdeRuig/followers_you_follow
https://twitter.com/EAdeRuig
https://twitter.com/EAdeRuig/status/1090596878801141760
https://twitter.com/tlhettema
https://twitter.com/hashtag/kerkasiel?src=hash
https://twitter.com/BethelDenHaag
https://twitter.com/search?vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/search?f=users&vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/search?f=images&vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/search?f=videos&vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/search?f=news&vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/search?f=broadcasts&vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/
https://twitter.com/i/notifications
https://twitter.com/settings


31-1-2019 #kerkasiel - Twitter-zoekfunctie

https://twitter.com/search?q=%23kerkasiel&src=tyah&lang=nl 7/58

    9  30 

Eeke Anne de Ruig @EAdeRuig · 10 u
Is er al een petitie om familie Grigoryan (vorige week uitgezet) onder regeling van 
gister te laten vallen? Zo oneerlijk! 
#kinderpardon #kerkasiel



  3   6  5 

 Hans Wilbrink en 1 ander vinden dit leuk

Wil Hogeman-Weijers @WilHogeman · 30 jan.
@tlhettema:’Van #Regeerakkoord naar #Slotakkoord’ in @kerkasiel 
@BethelDenHaag.Het #kerkasiel gaf hoop,vertrouwen en ruimte v zovelen Een 
verbindende onvergetelijke viering als afsluiting  vdit unieke kerkasiel voor 
@hayarpi_3 haar familie en hopelijk alle #gewortelde kinderen





    1  3 

Dick Vrijburg @DickVrijburg · 30 jan.
Geweldig! Voor het gezin Tamrazyan en voor alle vrijwilligers en voorgangers die 
zich hiervoor hebben ingezet! 
#kerkasiel #dankbaar facebook.com/story.php?stor…



     4 

 Volkert Groothoff en 1 ander vinden dit leuk

Tijm Corporaal @tijmmm · 11 u
Een kerkdienst van 97 dagen, 2330 uur, met 1000 voorgangers. Groot respect 
voor alle acties! #kerkasiel #kinderpardon
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 coenwesselvindt dit leuk

Maarten Devant @MaartenDevant · 21 u
Afblijven Jesse. 
 
Gewoon niet met de handjes aanraken. 
 
#kerkasielBethel #kerkasiel 





Hayarpi en haar familie mogen blijven!  Een dik applaus voor de 
kerkdienst die 92 dagen onafgebroken dienst hield zodat dit gezin niet werd 
uitgezet. trouw.nl/religie-en-fil…

    3  8 

Sabine @sherenius · 30 jan.
Wat een mooie woorden @hayarpi_3 om haar dankbaarheid uit te spreken! Dank 
jou en je familie en natuurlijk ook voor je mooie gedichten #kerkasiel 



@hayarpi_3 bedankt iedereen die bijdroeg aan 
#kerkasielBethel @ndnl  ook politici, dat er een oplossing 
is gevonden. Ze dankt voor het wonder van dit kerkasiel. 

     2 

Kes Teab @KesTeab · 30 jan.
Als antwoord op @Derk_Stegeman @BethelDenHaag
Ik feliciteer alle medewerkers, organisatoren en medewerkers van 
@BethelDenHaag . 
Veel dank voor deze actie !!! 
 
#KerkasielBethel 
#kinderpardon 
@markharbers 
#kerkasiel  
#zezijnalthuis



     7 

 Jos de Goede en 4 anderen vinden dit leuk

Elly den Herder-Michielsen @EllyMichielsen · 30 jan.
Er is een wonder gebeurd! #kerkasiel #kerkasielBethel





Na meer dan drie maanden is en blijft de voordeur van het 
#kerkasielBethel OPEN!!! 

    4  23 

PerspectieF @PerspectieF · 30 jan.
Na maandenlange onzekerheid hebben Hayarpi en de vele andere in Nederland 
gewortelde kinderen eindelijk een toekomstperspectief. #kerkasiel 
#kinderpardon #dankbaar

Tijd om te danken
Na ruim drie maanden vond vandaag de afsluiting plaats
van de kerkdienst in de Bethelkapel in Den Haag. Zo
komt er een einde te aan de onzekerheid van Hayarpi e...
perspectief.nu



Jesse Klaver  @jesseklaver

0:15

Eline Kuijper @E_Kuijper

Axel Wicke @elziax
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 Joost Röselaers en 1 ander vinden dit leuk

Rik Rutten @rik_rutten · 30 jan.
Na dik 3200 uur zit de laatste dienst van het #kerkasiel in de Bethelkapel erop. 
Afgeladen vol is het (foto Ivana Gomes Durao) 

Deze collectie tonen





  1   1  11 

Laura @lalalaulaura · 30 jan.
Als antwoord op @Derk_Stegeman @BethelDenHaag
Wat geweldig dat het #kerkasiel tot een positief einde heeft mogen komen. Het 
was bijzonder om hier een heel klein onderdeel van geweest te mogen zijn; 
iedereen voelde dat we onderdeel waren van iets onbegrijpelijk groots. Nu weer 
kijken naar de toekomst.



     3 

Eeke Anne de Ruig @EAdeRuig · 30 jan.
Geen koffiedrinken na dienst. Er is genoeg gedronken tijdens en er moet worden 
omgebouwd voor persconferentie. 
Collecte via overmaken (aftrekbaar!) protestantsekerkdenhaag.nl/kerkasiel 
De zegen, eindelijk! 
Fam Tamrazyan krijgt paaskaars. Applaus. Einde viering 14.40 
#kerkasiel @BethelDenHaag

Kerkasiel Bethel
Sinds vrijdag 26 oktober is er een doorlopende kerkdienst
aan de gang in buurt-en-kerkhuis Bethel. Hiermee wordt
kerkasiel verleend aan het gezin Tamrazyan, dat al
protestantsekerkdenhaag.nl



     1 

Marga @Margaa77 · 30 jan.
Ontzettend dankbaar  en blij voor @hayarpi_3 , Warduhi, Seyran en hun 
ouders fam. Tamrazyan. Blijdschap voor @BethelDenHaag @DiaconieDenHaag 
#kerkasielBethel #kerkasiel Halleluja! 
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 Jan Kas heeft geretweet

wmbakker @wmbakker · 30 jan.
Het #kerkasiel voor #Armeens gezin in @BethelDenHaag is voorbij. Straks 
terugblik @hayarpi_3 op #refdag.





    1  5 

Gerdien Kamperman @G_Kamperman · 33 min.
'Wanneer bedenkers van de wetten zeggen: “Geef geen valse hoop!”, dan 
verschuilen ze zich. Achter hun verantwoordelijkheid. Ze doen alsof er geen keuze 
is. Alsof het nu eenmaal zo is dat wij hier wel mogen wonen en zij niet. Uit: 
godinfragmenten.wordpress.com/2019/01/31/val… #kinderpardon.#kerkasiel

Valse hoop bestaat niet.
Het is een nuttig woord gebleken voor allen die tegen een verruiming van de
asielwet zijn: valse hoop. Neemt iemand het op voor vluchtelingen, dan is ...
godinfragmenten.wordpress.com



    1  1 

Dr. Adel @Iraqdentist · 30 jan.
#Kerkasiel in Den Haag houdt ermee op nu Armeens gezin in Nederland kan 
blijven trouw.nl/religie-en-fil… via @trouw

Kerkasiel in Den Haag houdt ermee op nu Armeens gezin in Nederlan…
Na 97 dagen komt er einde aan de onafgebroken kerkdienst in de Haagse
Bethelkapel. Vanmiddag om half twee eindigt de viering die, met steun van...
trouw.nl
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 Martine Versteeg en 1 ander vinden dit leuk

Matthijn Buwalda @matthijnbuwalda · 30 jan.
En ja, de kerk is (te) vaak negatief in het nieuws, maar rondom #kerkasiel hebben 
mensen van allerlei kerkelijke achtergronden zich ingezet. Dwars door kerkmuren 
heen en ondanks verschillen in beleving en theologie. Zoutend zout, lichtend 
licht. Prachtig. Mag ook wel eens gezegd.

Deze collectie tonen





  1   1  24 

A van Duijvenboden @AvDuijvenboden · 24 u
Als antwoord op @ChristenUnieKW
En wat we een beetje vergeten: het begon in de Fonteinkerk toch? Dank ook aan 
alle vrijwilligers die daar aan het #kerkasiel begonnen!



    1  4 

Loes van Arkel @LoesvanArkel · 30 jan.
Blij dat onze #pkn kerk in #Ossendrecht ruimte geeft aan vluchtelingen: Open 
Huis statushouders + locatie voor inburgeringslessen. Plus:  Ds Willem Lolkema 
en Klaas Vos zijn voorgegaan in #kerkasiel Bethelkerk. Mooi !!!



     1 

 Edwin Poot en 1 ander vinden dit leuk

cees dekker @cees_dekker · 29 jan.
Echt heel erg mooi, deze doorbraak rond het #kinderpardon! 
  
Dankbaar dat de nu al maandenlange kerkdienst voor het #kerkasiel van 
@hayarpi_3 bij #BethelKapel ook deze bal aan het rollen leek te brengen via het 
#CDA. Het wordt tijd om daar Amen te zeggen en dit af te sluiten 
#PTL





  1   1  14 

Pascal Monshouwer @PasMons · 31 min.
Ik wordt eigenlijk best gelukkig van het #kinderpardon en alles rond het 
#kerkasiel. Gods wegen zijn echt ondoorgrondelijk en de christelijke waarde die 
ik aanhang zijn dus nog springlevend. Ja, daar wordt ik dus gelukkig van!! En 
voorlopig kan even niemand dat gevoel verzieken.



     

Eeke Anne de Ruig @EAdeRuig · 30 jan.
Als antwoord op @MirandaDiesch @BethelDenHaag
Ruth is denk ik meest gelezen bijbelboek in de lezingen #kerkasiel. Ik ook.



     

Hanne Bikker @hannebikker · 30 jan.
Aanwezig bij #kerkasiel. Vanmiddag om half twee het laatste deel van deze 
viering! #kinderpardon



     2 
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Peter RA  Palestina    @PeterTBD · 6 u
Geen #Kerkasiel meer nodig. 
Retourtje Den Haag blijft ongebruikt. Denk dat ik er maar een Helmonds 
Feestdagje van maak. Met rendang en Rootsclub @Lokaal42



     

Kerknet @kerknet · 8 u
#Kerkasiel in #Nederland na 97 dagen stopgezet — #Armeens #gezin kan toch 
blijven kerknet.be/kerknet-redact…—-armeens-gezin-kan-toch-blijven 
#kinderpadron #kinderrechten #asielbeleid



     

whydonate.nl @whydonate · 12 u
Heerlijk goed nieuws! 
 
Kerkasiel in Den Haag houdt ermee op nu Armeens gezin in Nederland kan 
blijven! Groot applaus     voor de kerkdienst die 92 dagen onafgebroken 
dienst hield zodat dit gezin niet werd uitgezet.  
 
buff.ly/2FYlCKK 
 
#kinderpardon #kerkasiel #denhaag



  1    

Robert Roth @rrroth65 · 19 u
Nu we God in de afgelopen drie maanden volhardend hebben gevraagd om een 
oplossing voor het @kerkasiel, hoe lang gaan we God in de komende maanden 
danken? Wie heeft een goed idee om dit lang vol te houden? #kerkasiel 
#kinderpardon



  4   1  11 

Karel Smouter @Kcsmouter · 29 jan.
Het is ook precies waarom ik terughoudend ben met meewerken aan 
publiciteitsacties in dit soort zaken, ook het indrukwekkende #kerkasiel dat 
onmiskenbaar effect heeft. Via de PKN is het CDA gaan draaien, daarover geen 
twijfel.

Deze collectie tonen



  3    1 

Marga @Margaa77 · 30 jan.
Intussen blijven we gewoon doorbidden  voor @hayarpi_3 @BethelDenHaag 
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#KerkasielBethel #kerkasiel #kinderpardon. Tegen hete hoofden en koude harten 
in.

  2    9 

Veerle Schollen @VeerleSchollen · 30 jan.
Heel fijn dat dit verhaal een mooi einde kent!! #Kerkasiel in Den Haag houdt 
ermee op nu Armeens gezin in Nederland kan blijven dankzij het #Kinderpardon.

Kerkasiel in Den Haag houdt ermee op nu Armeens gezin in Nederlan…
Na 97 dagen komt er einde aan de onafgebroken kerkdienst in de Haagse
Bethelkapel. Vanmiddag om half twee eindigt de viering die, met steun van...
trouw.nl



     4 

Jos de Goede @JosDeGoede · 21 u
Eens met @SjvK tav @GKVKatwijk en haar unanieme steun van KRaad en ds 
Rinkema om #kerkasiel op te starten! #kinderpardon Trots!



Het is goed in dit verband ook de GKv Katwijk te noemen! 
twitter.com/ReneDeReuver/s…

     2 

sjaak visser @sjaakvisser · 14 u
‘Jij was onze naaste. En daar zijn wij ontzettend dankbaar voor.’ Ds. Rene de 
Reuver. #kerkasiel 



,,De kerk is een thuis geworden. We hebben er verdrietige, 
maar ook hele mooie momenten gehad." @hayarpi_3 over 
het einde van het #kerkasiel. #kinderpardon Lees meer: 
bit.ly/2MIUhfZ 

  1   1  1 

WANDA.    @wandadijkstra · 23 jan.
Kijk nou wat ik lees in Het Aanzien van 1979! #kerkasiel 



Sjaak van 't Kruis @SjvK

1:13

NCRV Jacobine @jacobinetv

#kerkasiel

Top Meest recent Personen Foto's Video's Nieuws Uitzendingen 

Startpagina Meldingen Berichten #kerkasiel  Tweeten

https://twitter.com/hashtag/KerkasielBethel?src=hash
https://twitter.com/hashtag/kerkasiel?src=hash
https://twitter.com/hashtag/kinderpardon?src=hash
https://twitter.com/VeerleSchollen
https://twitter.com/VeerleSchollen/status/1090631557490995200
https://twitter.com/hashtag/Kerkasiel?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Kinderpardon?src=hash
https://t.co/elywufQocE
https://twitter.com/JosDeGoede
https://twitter.com/JosDeGoede/status/1090726037988827139
https://twitter.com/SjvK
https://twitter.com/GKVKatwijk
https://twitter.com/hashtag/kerkasiel?src=hash
https://twitter.com/hashtag/kinderpardon?src=hash
https://twitter.com/SjvK/status/1090606198460686336
https://twitter.com/sjaakvisser
https://twitter.com/sjaakvisser/status/1090822469739601921
https://twitter.com/hashtag/kerkasiel?src=hash
https://twitter.com/jacobinetv/status/1090676867345063938
https://twitter.com/wandadijkstra
https://twitter.com/wandadijkstra/status/1088026067149963265
https://twitter.com/hashtag/kerkasiel?src=hash
https://twitter.com/search?vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/search?f=users&vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/search?f=images&vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/search?f=videos&vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/search?f=news&vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/search?f=broadcasts&vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/
https://twitter.com/i/notifications
https://twitter.com/settings


31-1-2019 #kerkasiel - Twitter-zoekfunctie

https://twitter.com/search?q=%23kerkasiel&src=tyah&lang=nl 14/58

  1    2 

Ronald Westerbeek @RWesterbeek1 · 3 u
Als @NewWineNL zetten we in op #profetie in de kerken. In deze tijden van 
egoïsme en migrantenhaat, is het #kerkasiel van de Bethelkerk wat mij betreft 
profetisch bij uitstek.

Deze collectie tonen



    1  2 

Eunice Nahuis @EuniceNahuis · 30 jan.
Na ruim 3 maanden stopt het #kerkasiel. Vanmiddag spreken we 
@Derk_Stegeman op @grootnieuwsnl. 17:15 uur bij @marienkorterink.



Vandaag stopt de protestantsekerkdenhaag.nl met de doorgaande viering en 
het kerkasiel. Om 13.30 is de afsluitende viering en om 15.00 de 
persconferentie in @BethelDenHaag. Een dankdienst en feest volgen later. 
#kerkasielBethel #kinderpardon
Deze collectie tonen

     

 Joost Röselaersvindt dit leuk

Ruud Niewold @ruudniewold · 27 jan.
Opnieuw in de Bethelkapel Den Haag #kerkasiel, met Saf uit Woerden. 





     1 

JW Navis @jwnavis · 30 jan. 

Derk Stegeman - coördinator #kerkasielBethel @Derk_Stegeman
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Hayarpi neemt nu t woord #kerkasiel “dankbaar aan iedereen die heeft 
bijgedragen en ook politiek dankbaar dat oplossing is gevonden, niet alleen voor 
ons maar ook voor de andere kinderen.” 

     

 Diaconaal Steunpunt en 6 anderen vinden dit leuk

Esther van Dijken @VandijkenE · 1 jan. 2019
Omdat het niet anders kan. Ook nu #kerkasiel in @BethelDenHaag Zo bijzonder. 
Stil van.... #kinderpardon





  7   36  90 

Denny van der Vlist @DennyVlist · 30 jan.
Terwijl het debat in de tweede kamer de stemming nadert, is dit een groots teken 
van leven van de al zo vaak doodverklaarde kerk in Nederland. Wat een 
voorbeeld voor kerkzijn in de huidige samenleving! #kerkasiel 

Kerkasiel in Den Haag houdt ermee op nu Armeens gezin in Nederlan…
Na 97 dagen komt er einde aan de onafgebroken kerkdienst in de Haagse
Bethelkapel. Vanmiddag om half twee eindigt de viering die, met steun van...
trouw.nl



     

Pluk van de Petteflet    @PlukPet · 29 jan.
Weet u nog? Zo BELAZEREN o.a. #Armeniers u. 
'Jamaar, het zijn maar 400 kinderen!' 
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Onee 700, plus ouders, plus #nareizigers, plus de volgende ronde, ... 
#procedurestapelaars #asieleisers #asielfraudeurs #asieltoeristen 
#asielzoekers #kinderpardon #kerkasiel 

Armeense asielgezinnen laten zich nauwelijks uitzetten
Uit onderzoek naar lastig uit te zetten Armeense gezinnen blijkt dat er wordt
gelogen over de identiteit en dat ziektes soms worden geveinsd.
nos.nl

    1  1 

Pluk van de Petteflet    @PlukPet · 22 u
Gaan naïeve #deugmensen het nog snappen? 
Zo BELAZERDEN o.a. #Armeniers hen, REKENING van 100en miljoenen is voor 
ons. 
Over paar jaar hetzelfde GEDRAM. 
#asielfraudeurs #procedurestapelaars #asieleisers #asieltoeristen #asielzoekers 
#kinderpardon #kerkasiel 
nos.nl/artikel/225083…



     1 

 Marten v.d. Meulen en 5 anderen hebben geretweet

#Nemr @Nemr85362596 · 23 dec. 2018
 hallo ik was vandaag in de kerk van Den haag bij de familie van Hayarpi 

en ze zijn aardige mensen en ik bedank de mensen die hun helpt en een fijne 
kerstmis en een prettige nieuwjaar #Kinderpardon #Nemr  #kerkasiel 





  24   96  544 

wmbakker @wmbakker · 21 u
Scriba @PKNnl ds. @ReneDeReuver over einde #kerkasiel voor Armeens gezin en 
akkoord #kinderpardon: Na vijf jaar verliest de overheid het recht om mensen uit 
te zetten.
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Ds. De Reuver: Humaniteit heeft gewonnen bij kinderpardon
Het kerkasiel in de Haagse Bethelkerk is woensdagmiddag na 2306 uur
beëindigd. „Er gloort weer hoop voor de familie Tamrazyan”, zegt scriba ds...
rd.nl

     

Febe    @AllFebe · 30 jan.
Kerkdienst in Den Haag eindigt dan toch straks... normaal is de familie bij de 
gelukkigen die mogen blijven. Zeker weten doen ze niet... #kerkasiel #denhaag



Er komt vanmiddag een einde aan het kerkasiel Bethel. Om half twee vindt de 
afsluitende viering plaats. buff.ly/2WuxcST

     

 Tynk E. en 5 anderen vinden dit leuk

Esther van Dijken @VandijkenE · 1 jan.
Nieuwjaarsdag, 1 januari 2019  @BethelDenHaag #kerkasiel Voor een 
rechtvaardig  #kinderpardon





    19  51 

Nieuws van Nu @nieuws_van_nu · 30 jan.
#Kerkasiel Armeens gezin in Den Haag stopt na akkoord kinderpardon 
bit.ly/2WrJrPT #nieuws #nieuwsvannu

Kerkasiel Armeens gezin in Den Haag stopt na akkoord kinderpardon
De Bethelkerk in Den Haag stopt met de doorlopende kerkdienst waarmee
de uitzetting van het uitgeprocedeerde Armeense gezin Tamrazyan wordt ...
nu.nl



     

J dith Kl kk b @kl kk b 30 j

Nederlands Dagblad @ndnl
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Judith Klokkenburg @klokkenburg · 30 jan.
Fijn dat er door het akkoord toch een einde komt aan dit prachtige initiatief en 
dankbaar dat er een einde komt aan het ‘gevangenschap’ van de Fam Tamrazyan. 
Mooi dat @DiaconieDenHaag deze dienst, samen met vele vrijwilligers, 
maandenlang heeft verzorgd. #kerkasiel #kinderpardon



Einde kerkasiel! Door politiek akkoord: vanmiddag om 13.30 uur afsluitende 
kerkasieldienst (zonder pers); om 15.00 uur persconferentie.  
Nu debat in de kamer; veel woordvoerders uiten grote waardering voor 
kerkasiel in Bethel!

     2 

 Ineke Bakker en 2 anderen hebben geretweet

Jannie Nijwening @JannieNijwening · 16 jan.
Maandag, 21 januari is het Martin Luther Kingdag. Op die dag komen 2 
Doopsgezinde dominees vanuit de VS speciaal naar Nederland om steun te 
betuigen aan het #kerkasiel in de Bethelkapel. Van 16 tot 19 uur leiden ze de 
viering. Blij met ze!





  5   35  63 

 Jeannet van Doorn en 2 anderen vinden dit leuk

Geesje Werkman @g_werkman · 3 dec. 2018
Ik vind het nu wel tijd worden dat @markharbers over de brug komt, en zegt :ja 
het gezin loopt gevaar bij terugkeer en ja de kinderen hadden en hebben recht 
op kinderpardon, hier zijn de vergunningen tot verblijf #kerkasiel Bethel





    32  44 

 Marinde vd Breggen en 6 anderen vinden dit leuk

Nienke van Dijk @nieuwevandijk · 21 jan.
Bijzonder om op Martin Luther King Day, bij  #kerkasiel  @BethelDenHaag met 
twee doopsgezinde voorgangers uit de VS, de brief uit de gevangenis van 
Birmingham te lezen. Wie is outsider, wie is insider? En: 'injustice anywhere is a 
threat tot justice everywhere.' #WeShallOvercome





    17  37 

tjarda nieuwenhuis @tj_nhs · 29 jan.
Altaar bij de GVO les. Zaal 2 in ons Koningenmuseum. #reukoilie #gezalfdworden  
Van Adonia naar #kerkasiel #waarbenjeveilig  
@PCGVO



René de Reuver @ReneDeReuver
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  Van de Klimaatdrammerij, Joodse Genderideoloog @gd_ana… · 30 jan.
Dit zou toch het sein moeten wezen, voor de mensen die zich hebben ingezet 
voor #Kerkasiel om in te zien dat racisme de grondslag van het asielbeleid is. In 
ruil voor een christelijke familie uit een veilig land: 250 vluchtelingen onder de 
bus. Per jaar. 



Als antwoord op @gertjansegers

Heb ik het goed begrepen dat deze mensen uit -volgens de IND- veilige 
landen (want ze kregen geen verblijfsstatus) mogen blijven ten koste van 250 
oorlogsvluchtelingen?…

    4  5 

 Florine Kuethe en 6 anderen vinden dit leuk

Martin Jans @martinwjans · 28 dec. 2018
Samen met een groep Zwolse studenten ga ik de komende nacht voor in de 
@BethelDenHaag bij het #kerkasiel Had gehoopt dat het niet meer nodig was. 
We zingen, praten, zijn stil, bidden, lezen, preken, waken en wachten tot het licht 
wordt





  6   17  56 

Maarten Devant @MaartenDevant · 30 jan.
Dank is op zijn plaats. Geweldig gedaan, met een prachtig resultaat! 
 
#kerkasielBethel #kinderpardon #kerkasiel 



Vandaag stopt de protestantsekerkdenhaag.nl met de doorgaande viering en 
het kerkasiel. Om 13.30 is de afsluitende viering en om 15.00 de 
persconferentie in @BethelDenHaag. Een dankdienst en feest volgen later. 
#kerkasielBethel #kinderpardon
Deze collectie tonen

     

Meningen DvhN @DvhNMeningen · 28 jan.
Opinie: Wees consequent streng én rechtvaardig #kerkasiel #Tamrazyan 
#Dijkhoff buff.ly/2DFbS5L



     

David Heek @DavidHeek · 4 dec. 2018
Ik hoor net de zin 'Kunnen jullie niet één uur met mij waken?' en moet meteen 
denken aan het #kerkasiel en @BethelDenHaag en de wachtende familie. 
Fijn dat er zoveel mensen zijn die hier aan meewerken.



    7  19 

Anton ten Klooster @amtklooster · 30 jan.
Fantastisch nieuws! Het #kerkasiel was een mooi initiatief, en het krijgt nu het



Marloes de Wit @JustSeeForMe

Derk Stegeman - coördinator #kerkasielBethel @Derk_Stegeman
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a tast sc eu s! et e as e as ee oo t at e , e et jgt u et
einde dat het verdient :) 

Vandaag stopt de Protestantse Kerk Den Haag met de doorgaande viering en 
het kerkasiel! 
13.30 is de afsluitende viering 
15.00 de persconferentie…

  1    3 

 David van Keulenvindt dit leuk

Margarithe Veen @MargaritheVeen · 29 jan.
Met de marathondienst in de Haagse Bethelkapel hebben ze afgelopen tijd 
stevige druk gehouden op de ketel van de kinderpardondiscussie. Met name het 
CDA kon het #kerkasiel en de reacties van de eigen achterban daarop moeilijk 
negeren. @Derk_Stegeman trouw.nl/samenleving/in…





    1  4 

wmbakker @wmbakker · 30 jan.
Na maanden #kerkasiel kan @hayarpi_3 weer naar buiten en kan haar broertje 
eindelijk weer voetballen. “Het moment voor Kerst was het moeilijkste.”

Hayarpi schrijft dankgedicht bij einde kerkasiel
Ze is er nog beduusd van. Na ruim drie maanden kerkasiel in de Haagse
Bethelkerk kunnen Hayarpi Tamrazyan (21), haar ouders, broertje (15) en...
rd.nl



     1 

GroenLinks Kampen @groenlinksKMPN · 30 jan.
Vanuit #Kampen betrokken bij #kinderrechten; #kinderpardongemeente, in actie 
voor #LilienHowick en #kerkasiel. Blij - niet kritiekloos - met toekomst voor 
gewortelde kinderen. 



    3  5 

 Janneke Stegeman en 3 anderen vinden dit leuk

Axel Wicke @elziax · 11 dec. 2018
#kerkasiel straks ook in Italië? 





Italiaanse priesters leggen zich er niet bij neer dat mogelijk vele duizenden 
migranten worden weggestuurd uit opvangcentra in Italië. Zij zullen voor 
deze mensen de kerk deuren openen, hebben ze beloofd - #ndnl 
bit.ly/2zVqY4D

 2  14 23 
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  2   14  23 

Jan Zwemer @JanZwemerSSB · 25 jan.
Hoe de kerken de roep om solidariteit en medemenselijkheid laten klinken in de 
actuele politiek. De kerken als “sprekend geweten” van ons samen-leven - 
bijzonder dat deze roep wordt gehoord in politiek Den Haag en er (nu) ook ‘n 
reactie op komt #kerkasiel  

Hoe de kerken de druk op het CDA opvoerden om zich voor een ruim…
Nee, zeiden ze zaterdag in de Bethelkapel, dat het CDA nu pleit voor een
ruimer kinderpardon komt echt niet alleen door de kerkdienst-zonder-eind ...
trouw.nl



    5  8 

JW Navis @jwnavis · 30 jan.
Het #kerkasiel heeft in totaal volgens de organisatie 2306 uur geduurd. Al die tijd 
werd een dienst gehouden in de Bethelkerk. Organisator Hettema: “Gebeden zijn 
verhoord.”



     1 

 Zingeving en 3 anderen hebben geretweet

Ruard Ganzevoort @ruardganzevoort · 19 jan.
Coalitie beweegt richting ruimer Kinderpardon. Goede zaak. Als VVD blijft 
tegenstribbelen zijn er genoeg oppositiepartijen om verruiming te steunen. En 
breed maatschappelijk draagvlak! Kijk bv naar #kerkasiel





  3   8  62 

Eeke Anne de Ruig @EAdeRuig · 29 jan.
En dan hopelijk meteen door naar de @BethelDenHaag om het einde van het 
#kerkasiel mee te maken 



Christien Crouwel, secretaris van de Raad, en René de Reuver, scriba van de 
Protestantse Kerk, zitten morgen op publieke tribune bij het debat in de 
Tweede Kamer over versoepeling van het Kinderpardon. Raad wil debat op de 
voet volgen. raadvankerken.nl/?b=5289

     1 

 Jeannet van Doorn en 2 anderen vinden dit leuk

Marthe @HilleniusMar · 1 dec. 2018
Heel goed hoe @betheldenhaag zijn nek durft uit te steken met #Kerkasiel en 
vierkant staat voor christelijke waarden. In de voetsporen van de eerste 
protestanten in de Reformatie. Ik mis de steun van de @christenunie





  2   9  26 

RD.nl  @refdag · 30 jan.
Hayarpi schrijft dankgedicht bij einde kerkasiel #bethelkerk #kerkasiel 
#kinderpardon #hayarpi #Tamrazyan  rd.nl/1.1544207

 

Raad van Kerken @raadvankerken
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     3 

peter breure @peter_breure · 20 dec. 2018
#kerkasielBethel #kerkasiel  gevierd, gezongen, gebeden, een hoofdstuk van 
Tomas Haliks nieuwe boek... 



    9  25 

 Hayarpi en 3 anderen vinden dit leuk

Peter-Ben Smit @PeterBenSmit · 13 dec. 2018
Gaat op 17 december, van 4-7 ('s morgens) voor in de eeuwigdurende kerkdienst 
in het #kerkasiel in Den Haag, met collega @ErnaPeijnenburg - wie wil meevieren 
is meer dan welkom!





  1   10  22 

 Florine Kuethe en 6 anderen vinden dit leuk

   Vera van Haarlem    @VeravanHaarlem · 23 dec. 2018
Een paar uur aangeschoven bij de kerkdienst in de @BethelDenHaag om juist nu 
de familie Tamrazyan een hart onder de riem te steken. #kerkasiel #zezijnalthuis





  1   3  19 

 Martin Jans en 5 anderen vinden dit leuk

Nieke Jansen @NiekeJansen · 31 dec. 2018
Licht ontvangen en weer doorgeven. Ook dat hoort bij #kerkasiel in de 
estafettedienst in @BethelDenHaag.
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    9  34 

Elly den Herder-Michielsen @EllyMichielsen · 25 jan.
Ik hoop dat de Friese groep die vanmiddag na ons in de Bethelkapel kwam, weer 
veilig thuis is gekomen, zie dat het heel glad was/is. #Bethelkapel #kerkasiel



     

Jan Zwemer @JanZwemer · 27 jan.
Continu kerkdiensten, 3 maanden,870 voorgangers en 11.500 kerkgangers zorgen 
voor ‘n perspectief van een rechtvaardiger kinderpardon. Motivatie? Liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid, (zelf)beheersing(Gal. 5:22) #kerkasiel 



De update van week 13 #kerkasielBethel staat online. 3 maanden, 870 
voorgangers, 11.500 kerkgangers en een reëel poilitiek perspectief. Lees meer 
op: protestantsekerkdenhaag.nl/kerkasiel#Nieu…

    3  19 

Eeke Anne de Ruig @EAdeRuig · 29 jan.
Spannende dagen voor de familie Tamrazyan! Hopelijk komt er vandaag of 
morgen een einde aan het #kerkasiel. En wat zou ik daar graag bij zijn... Graag 
livestream, in elk geval filmen! @BethelDenHaag



     4 

RozeRoMan @RozeRoMan · 29 jan.
Ik bijt  figuurlijk mee (ben sinds 5 jaar af van het #nagelbijten ...) 
#kinderpardon #kerkasiel #KerkasielBethel #akkoord? #dooiemus?



Hoop doet leven! Er komt "een ruime regeling voor 'bestaande gevallen'". Nu 
afwachten wat de fracties zeggen. Ik bijt op mijn nagels... 
nos.nl/artikel/226966…

     1 

 HarcoPloegmanvindt dit leuk

Martijn Rutgers @MartijnRutgers · 29 jan.
Moest aan deze uitspraak van Mandela denken bij de besluitvorming rond het 
kinderpardon. Hoop dat de kabinetsleden zich inderdaad door hoop laten leiden, 
niet door angst.  
#kinderpardon #zezijnalthuis #kerkasiel 





Diaconie Den Haag @DiaconieDenHaag

Axel Wicke @elziax

#kerkasiel

Top Meest recent Personen Foto's Video's Nieuws Uitzendingen 

Startpagina Meldingen Berichten #kerkasiel  Tweeten

https://twitter.com/EllyMichielsen
https://twitter.com/EllyMichielsen/status/1088910715799437315
https://twitter.com/hashtag/Bethelkapel?src=hash
https://twitter.com/hashtag/kerkasiel?src=hash
https://twitter.com/JanZwemer
https://twitter.com/JanZwemer/status/1089394019426332672
https://twitter.com/hashtag/kerkasiel?src=hash
https://twitter.com/DiaconieDenHaag/status/1089314079456542721
https://twitter.com/EAdeRuig
https://twitter.com/EAdeRuig/status/1090186622400909313
https://twitter.com/hashtag/kerkasiel?src=hash
https://twitter.com/BethelDenHaag
https://twitter.com/RozeRoMan
https://twitter.com/RozeRoMan/status/1090343677145296901
https://twitter.com/hashtag/nagelbijten?src=hash
https://twitter.com/hashtag/kinderpardon?src=hash
https://twitter.com/hashtag/kerkasiel?src=hash
https://twitter.com/hashtag/KerkasielBethel?src=hash
https://twitter.com/hashtag/akkoord?src=hash
https://twitter.com/hashtag/dooiemus?src=hash
https://twitter.com/elziax/status/1090332321104973829
https://twitter.com/HarcoPloegman
https://twitter.com/MartijnRutgers
https://twitter.com/MartijnRutgers/status/1090220228225781760
https://twitter.com/hashtag/kinderpardon?src=hash
https://twitter.com/hashtag/zezijnalthuis?src=hash
https://twitter.com/hashtag/kerkasiel?src=hash
https://twitter.com/search?vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/search?f=users&vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/search?f=images&vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/search?f=videos&vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/search?f=news&vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/search?f=broadcasts&vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/
https://twitter.com/i/notifications
https://twitter.com/settings


31-1-2019 #kerkasiel - Twitter-zoekfunctie

https://twitter.com/search?q=%23kerkasiel&src=tyah&lang=nl 24/58

  1   4  18 

Marije Karreman @Mijmerij · 29 jan.
Hopelijk is er snel echte duidelijkheid voor de familie Tamrazyan en alle kinderen 
en gezinnen die hierop hopen #kerkasiel #kinderpardon #zezijnalthuis 
Ontzettend fijn dat deze doorbraak er nu is! 



In Bethel in Den Haag is vanavond voorzichtig positief gereageerd op het 
nieuws dat de regeringscoalitie akkoord is over een kinderpardon. In de kerk 
is de Armeense familie Tamrazyan al sinds eind oktober ondergedoken om 
uitzetting te voorkomen ad.nl/den-haag/kerka…

     

JW Navis @jwnavis · 30 jan.
In de bethelkerk in Den Haag komt met luid applaus een eind aan het #kerkasiel 
in de vorm van een marathonmis die sinds eind oktober nonstop werd gehouden. 
Nu er deal #kinderpardon is, vervalt noodzaak kerkasiel aldus PKN



    1  

Hans-Peter den Boer @hanspeterdb · 21 dec. 2018
Ik ben het vaak oneens met de @VVD en dat is prima, zij kiezen optie A terwijl ik 
voor optie B zou gaan. 
 
Hier wordt echter een lijn overschreden. Het gevoel van medemenselijkheid is 
compleet weg. Er is maar 1 goede oplossing: verblijfsvergunning voor fam. 
Tamrazyan. #kerkasiel 



Armeens gezin in Haagse kerk moet definitief het land uit: 
'Hard en onrechtvaardig' rtlnieuws.nl/nieuws/politie… 

  1   21  29 

Elly den Herder-Michielsen @EllyMichielsen · 26 jan.
Hoe zullen de 'mannen met macht' later terugkijken op wat ze nu doen? Hoe 
zullen hun kinderen  en kleinkinderen dit ooit gaan beoordelen? Hoop dat ze tot 
bezinning komen. In de bethelkapel wordt daarvoor gebeden. #bethelkapel 
#kerkasiel 



Afgelopen week hebben #kinderrechten verloren. NL heeft 
gewortelde kinderen in de steek gelaten. Een tijdelijk 
#uitzetstop werd ze niet gegund. Machthebbers in ons 
land hebben besloten dat uitzetting van wanhopige…

     

 Jos de Goede en 10 anderen vinden dit leuk

Rudi Last @RudiLast · 30 dec. 2018




AD Den Haag @ADDenHaag

RTL Nieuws  @RTLnieuws

Esther van Dijken @VandijkenE
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Rudi Last @RudiLast  30 dec. 2018
Straks naar #kerkasielBethel in Den Haag, om vannacht het #kerkasiel voor de 
familie @hayarpi_3 te steunen. Ook als strijd voor een fatsoenlijk en werkend 
#kinderpardon, want een grote groep in Nederland gewortelde kinderen wordt 
met uitzetting bedreigd. Dat is onacceptabel!!



  2   19  52 

 Buurt-en-kerkhuis Bethel Den Haagvindt dit leuk

Jolanda @Aantjes70 · 12 jan.
Voorgegaan in @BethelDenHaag vanwege #kerkasiel. Samen met man en 
vriendin die voor muziek en zang zorgden. Max. 5 mensen waren er, allen 
ontvingen we de zegen met zalfolie. Nav oa Ps 103 en 121. #ZegendeHeer.





    5  17 

rob swinkels @RjaSwinkels · 30 jan.
Dik vet applaus voor iedereen zich heeft ingezet voor #kerkasiel en nu de fam. 
met rust laten... 



Organisatie kerkasiel heeft van coalitiepartijen bevestigd gekregen dat de 
familie Tamrazyan onder de nieuwe regeling van het kinderpardon, vertellen 
ze me net. Vanmiddag wordt het gevierd. De familie mag de kerk nu verlaten. 
@nrc

  1   1  

Eeke Anne de Ruig @EAdeRuig · 29 jan.
Als antwoord op @MonicaD_59 @VVD
Nou, wat ik bij #kerkasiel heb gezien is niet rechtvaardig.



     

 Koert van Bekkum heeft geretweet

Jacobine @dsJacobine · 3 dec. 2018
Nog even teruglezen wat #PLdJ schreef over #kerkasiel in @BethelDenHaag ~ de 
dienst gaat ook vanavond weer door, schuif aan als je in de gelegenheid bent! •





Maar het heldere en sterke commentaar van ds. Piet de 
Jong uit Rotterdam in het @refdag is ook een sterke steun. 
Dank daarvoor! 
Deze collectie tonen

    8  15 

 Het Vermoeden en 2 anderen hebben geretweet

Stek Den Haag @StekDenHaag · 1 dec. 2018
Zondagochtend rijdt er voor één keer een trein langs @BethelDenHaag. 
@Derk_Stegeman spreekt met @MarleenStelling over het #Kerkasiel. 
Internationale pers, honderden betrokken voorgangers, duizenden bezoekers. 
Niet eerder was hij zo trots op zijn kerk. @HetVermoeden, 11:30, @NPO2





  2   18  28 

Bettina Grissen @BettinaGrissen · 30 jan.
Als antwoord op @boereninmonster @hayarpi 3 en 2 anderen



Lamyae Aharouay @LamyaeA

Derk Stegeman - coördinator #kerkasielBethel @Derk_…
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Als antwoord op @boereninmonster @hayarpi_3 en 2 anderen
Ongelofelijk mooi nieuws en ik ben zo onder de indruk van het #Kerkasiel en 
waar dit voor staat. Hartverwarmend en ontroerend.

     1 

 Marcel van den Akker en 3 anderen vinden dit leuk

Axel Wicke @elziax · 3 jan.
Een verhaal uit een Berlijns #kerkasiel dat twee lesbische vrouwen uit Oeganda 
en Nigeria voor uitzetting moet beschermen: 

Kirchenasyl
Sie heißen Diana und Success. Seit einigen Wochen leben sie im
Kirchenasyl in zwei  Berliner Kirchengemeinden. Dort habe ich sie getroffen
evangelisch.de





  1   14  33 

 Florine Kuethe en 3 anderen vinden dit leuk

Janneke Nijboer @Tjanneke · 20 jan.
Ongestraft mag liefde bloeien in @BethelDenHaag #kerkasiel #kinderpardon 
#liefde





    6  18 

 Top2000kerkdienst en 1 ander vinden dit leuk

De Poptempel @depoptempel · 5 dec. 2018
We vinden het een eer om de popquiz 'Let the music play' te mogen doen bij 
@BethelDenHaag #kerkasiel 22 december 22:00 uur We vieren de dans van 
popmuziek en geloof. 





#kerkasiel

Top Meest recent Personen Foto's Video's Nieuws Uitzendingen 

Startpagina Meldingen Berichten #kerkasiel  Tweeten

https://twitter.com/boereninmonster
https://twitter.com/hayarpi_3
https://twitter.com/hashtag/Kerkasiel?src=hash
https://twitter.com/ditnooitweer
https://twitter.com/elziax/followers_you_follow
https://twitter.com/elziax
https://twitter.com/elziax/status/1080940887784546305
https://twitter.com/hashtag/kerkasiel?src=hash
https://t.co/dQsylBDBk1
https://twitter.com/FKuethe
https://twitter.com/Tjanneke/followers_you_follow
https://twitter.com/Tjanneke
https://twitter.com/Tjanneke/status/1087029272974372865
https://twitter.com/BethelDenHaag
https://twitter.com/hashtag/kerkasiel?src=hash
https://twitter.com/hashtag/kinderpardon?src=hash
https://twitter.com/hashtag/liefde?src=hash
https://twitter.com/top2000kerk
https://twitter.com/depoptempel/followers_you_follow
https://twitter.com/depoptempel
https://twitter.com/depoptempel/status/1070226561062846464
https://twitter.com/BethelDenHaag
https://twitter.com/hashtag/kerkasiel?src=hash
https://twitter.com/search?vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/search?f=users&vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/search?f=images&vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/search?f=videos&vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/search?f=news&vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/search?f=broadcasts&vertical=default&q=%23kerkasiel&src=tyah
https://twitter.com/
https://twitter.com/i/notifications
https://twitter.com/settings


31-1-2019 #kerkasiel - Twitter-zoekfunctie

https://twitter.com/search?q=%23kerkasiel&src=tyah&lang=nl 27/58

  2   10  17 

Eeke Anne de Ruig @EAdeRuig · 30 jan.
We hebben iets van ruimte gekregen. Geen onbegrensde ruimte, vallen mensen 
buiten de boot. Moeten we beseffen. 
@tlhettema bij slotviering #kerkasiel #kerkasielBethel @BethelDenHaag



     

Hayarpi @hayarpi_3 · 5 jan.
m.leidschdagblad.nl/cnt/dmf2018122… 
 
Sorry, Hierbij de juiste link! Zo kan er gestemd worden. #kerkasiel #kinderpardon



    16  29 

Klaas Valkering @KValkering · 19 jan.
Iedere CDA/CDJA whatsappgroep waar ik inzit, en dat zijn er best veel, reageert 
op dit moment zo  
 
Nog nooit zoveel CDA'ers blij gezien van een draai van onze partij #kinderpardon 
#kerkasiel 



  2   4  20 

Willemien Treurniet @watreurniet · 30 jan.
Mooi! Ik heb het voorrecht om 1 dienst te hebben bijgewoond. Vanaf 26 oktober 
tot nu een aaneengesloten kerkdienst. #kerkasiel  #samen #geloven 
#voordeander
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Onze afvaardiging uit #oostsouburg heeft de eer om zo de laatste dienst van 
12 tot 14.30 te verzorgen #kerkasielBethel twitter.com/Derk_Stegeman/…

     

 Hayarpi en 3 anderen vinden dit leuk

Marjanne Dijk @marjannedijk · 21 dec. 2018
Wij (geestelijk verzorger en musici) komen zondag vanuit Zwolle tussen 13 en 15 
uur bidden, lezen en zingen. En we gaan in gesprek over veerkracht. Zo hard 
nodig in deze dagen. Wees welkom, al hoop ik werkelijk dat het #kerkasiel dan 
niet meer nodig is. 

Deze collectie tonen





Kerk gaat door met marathondienst voor Armeens gezin - nos.nl/l/2264571

  1   8  25 

 Oeds Blok en 14 anderen vinden dit leuk

Hayarpi @hayarpi_3 · 3 jan.
Een tweet om iedereen te bedanken die meewerkt aan #kerkasielBethel  
Jullie bijzondere steun (bezoek, voorgaan etc etc) houdt ons staande  
#gezegend #dank #kerkasiel #kinderpardon  
 
Daarom dit gedicht voor jullie geschreven  





  7   66  157 

Kirsten Notten @waterschrijver · 28 dec. 2018
Zondag ga ik met @sherenius een blok voor bij @kerkasiel in de Bethel. Een 
kleine bijdrage aan een al twee maanden doorlopende kerkdienst zodat een 
Armens gezin niet uitgezet kan worden. Hoe zou het zijn om de aarde ook 
#kerkasiel te geven? 



Miranda Diesch @MirandaDiesch

Stek Den Haag @StekDenHaag

#kerkasiel
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Deze collectie tonen

  6   14  28 

𝕃𝕠𝕦𝕚𝕤𝕖 @Loesjefb · 27 jan.
Een mooie impressie van een deel van een bijzondere dienst die inmiddels al 3 
maanden duurt... 
#kerkasiel #bethelkapel  
Koppig water blijven geven muiderkerk.nl/18-actueel/330…



     

Bettie van Alkemade @WeBBetweet · 6 dec. 2018
Vanmorgen op bezoek geweest bij #Bethelkapel Den Haag. Een warme sfeer. 
Er komen predikanten en andere solidaire mensen uit heel Nederland  
Zwaar onder de indruk 
#kerkasiel 



  2   6  23 

 coenwessel en 6 anderen vinden dit leuk

PGEmmenZuid @PGEmmenZuid · 27 dec. 2018
En de kerkdiensten gaan gewoon door. Er wordt mooi gezongen hier in de 
Bethelkapel  Top. #kerkasielBethel #kinderpardon #kerkasiel 
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  1   14  32 

 Jos de Goede en 1 ander vinden dit leuk

robbie dekker @robbieuitwijk · 29 dec. 2018
Bijna thuis, in het besef dat ik een veilig veilig huis heb om naar terug te keren, na 
een nacht #kerkasiel in de #bethelkerk.





    4  14 

 De Linker Wang en 3 anderen hebben geretweet

Jan Leune @Jan58541694 · 24 dec. 2018
Het #kerkasiel geeft Haagse protestanten ‘nieuw vuur’, schrijft @nrc, maar alle 
christelijke partijen geven vooralsnog geen krimp.  @cdavandaag   @christenunie  
 @SGPJ 

Het kerkasiel geeft Haagse protestanten ‘nieuw vuur’
Marathondienst: In de Bethelkerk laat protestants Den Haag zijn barmhartige
gezicht zien door een Armeens gezin asiel te bieden. Om hun uitzetting te...
nrc.nl





  3   15  25 

Sander Terphuis @Terphuis · 21 dec. 2018
Harbers: Armeens gezin in Haagse kerk moet definitief het land uit. Dit komt extra 
hard aan bij dit christelijk gezin vlak voor kerst, het feest van Gods 
menslievendheid en vrede. Dat @gertjansegers dit laat gebeuren is zeer pijnlijk. 
#kerkasiel #Kerstgedachte #kerst
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  10   39  60 

Alida Groeneveld @AlidaGroeneveld · 14 jan.
Samen met collega Dennis Verboom ben ik vrijdag 18  januari van 7-10 uur in 
@BethelDenHaag omdat er nog steeds geen oplossing is #kinderpardon 
#kerkasiel



    3  13 

 rebecca onderstal en 2 anderen hebben geretweet

Ernst Leeftink @ds_Ernst · 7 jan.
Laten we ook in 2019 niet vergeten wat de reden is waarom het tot #kerkasiel 
voor de fam. #Tamrazyan / @hayarpi_3 moest komen.





Nog even over de familie Tamrazyan en waarom wij als 
kerk doorgaan. We waken omdat we verwachten dat 
rechtvaardigheid uiteindelijk zwaarder weegt dan angst. 
Omdat we verwachten dat humaniteit meer gewicht in…

    12  13 

 Hayarpi en 4 anderen vinden dit leuk

Laura @lalalaulaura · 26 dec. 2018
Vier 3e kerstdag in @BethelDenHaag. M’n vader gaat voor om 17:00-19:00 uur. 
De dienst zal ook daarna nog worden voortgezet. Iedereen is welkom bij het 
#kerkasiel #derdekerstdag #kinderpardon





  2   7  29 

Aaldert van Soest @AaldertvS · 17 jan.
Zaterdag van 16-18u gaan @JolienvZelderen en ik weer voor in 
@BethelDenHaag. Dit keer met @petersneep achter orgel/piano! Welkom! 
#kerkasiel



    4  15 

 Henk Baars en 1 ander hebben geretweet

arjen kapteijns @kapteijns · 22 dec. 2018
Teleurgesteld in mijn regering. Trots op mijn stad en al haar moedige mensen. 
#kerkasiel #bethel





Kerk gaat door met marathondienst voor Armeens gezin - nos.nl/l/2264571

    14  34 

Sander Terphuis @Terphuis · 25 dec. 2018
Hayarpi zit vol ongeloof maar blijft doorvechten. Ondanks positief oordeel van 
rechtbank startte Harbers opnieuw procedures. 
 
Ook met Kerstdagen schuilt dit gezin in de kerk uit angst door de politie te 
worden opgepakt voor uitzetting. 
 
#kerkasiel #kerst



  1   10  11 

Eric van den Berg @isimediaNL · 2 jan.
TERUGBLIK. Hoe het is om uit je eigen comfortzone te stappen en op 
Nieuwjaarsdag nota bene een kerkdienst te leiden.... #kerkasielBethel #kerkasiel 
#kinderpardon  
 



Derk Stegeman - coördinator #kerkasielBethel @Derk_…

Stek Den Haag @StekDenHaag
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facebook.com/photo.php?fbid…

  1   4  11 

Pluk van de Petteflet    @PlukPet · 29 jan.
NÉÉ!! 
Als dit doorgaat zitten we tòch weer vast aan stuwmeer 
#uitvreters/#Armeniërs/#procedurestapelaars/#asieleisers/#asielfraudeurs/#asielt
oeristen. 
Plus ouders, plus #nareizigers, ... 
Èn opent deur VOLGENDE golf... 
#asielzoekers #kinderpardon #kerkasiel 



     1 

 Kคяεł T Nσσ¡тgεdคcнt en 5 anderen hebben geretweet

bettelies westerbeek @bettelies · 6 dec. 2018
#KerkasielBethel gaat haar 1000e uur in.1000 uur bidden, waken en vieren dat 
Gods huis een schuilplaats is waar recht wordt gedaan aan mensen. Deze foto is 
van de 1e nacht, nog geen idee hoe het zou lopen, maar overtuigd dat dit was 
wat ons te doen stond #kinderpardon #kerkasiel 





  1   35  61 

 Ineke Bakker en 4 anderen vinden dit leuk

Margarithe Veen @MargaritheVeen · 14 dec. 2018
Zojuist liturgie voor morgenavond 15.12 #kerkasiel @BethelDenHaag afgerond. 
"In 't Licht van Advent" Prachtig dat pianist uit ander deel land komt om de 
liederen te begeleiden! @Derk_Stegeman @margrietviolet @elziax 
#OpstaanInLichtVanRechtvaardigeVrede @wccpilgrimage @Oikoumene
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    9  26 

 Classispredikant Zuid-Holland NoordJulia van Rijn en 3 anderen vinden dit leuk

Karel Lichtendonk @klichtendonk · 29 dec. 2018
Met studenten @TheologieCHW de nacht in. Zingen, bidden, lezen, 
bespiegelingen - samen delen dat het anders kan, dat het anders moet. 
#kerkasielbethel #kerkasiel 





  1   9  25 

GroenLinks Kampen @groenlinksKMPN · 13 dec. 2018
Op pad met negen mensen. Vanuit #Kampen naar @BethelDenHaag om een 
nacht te waken. De inzet voor #gewortelde kinderen gaat door. #kerkasiel 
#kerkasielBethel



  3   9  33 

Laura @lalalaulaura · 27 dec. 2018
In de donkere dagen van december brandt in  
@BethelDenHaag 
 altijd licht. 24/7 voor het #kerkasielBethel #kinderpardon #kerkasiel 



  2   12  30 
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Margarithe Veen @MargaritheVeen · 28 jan.
Als antwoord op @StekDenHaag @DiaconieDenHaag
Er mag ook nog een stipje/punaise bij Achlum (vlakbij Zurich/Afsluitdijk/Friesland) 
- die zag ik volgens mij nog niet op de grote kaart. :-) 2X #Thnx #kerkasiel 
#kinderpardon @DiaconieDenHaag



  1    4 

 Martin Snaterse en 3 anderen hebben geretweet

Janneke Nijboer @Tjanneke · 8 jan.
Rector Mechteld Jansen van de @PThU_NL roept op tijdens Dies Natalis om inzet 
van voorgangers voor het #kerkasiel in @BethelDenHaag





  1   23  43 

Hella van der Wijst @HellavdWijst · 28 dec. 2018
Gemist in de kerstdrukte? Hier kijk je de repo over #kerkasiel @BethelDenHaag 
terug over de verschillende inzichten mbt wet en geweten van voorgangers 
@PKNnl



Tussen Wet en Geweten - Over het #kerkasiel in Den Haag 
Een onbetekenend kerkje uit Den Haag is al enkele weken wereldnieuws. 
Sinds vrijdag 26 oktober, 13:30 uur, is er een doorlopende kerkdienst aan de 
gang in buurt-en-kerkhuis Bethel. 

    7  5 

Anne-Marie van Briemen @briemen · 30 jan.
Dit lied van Huub Oosterhuis gezongen door @Trijntje_O past wel bij deze 
bijzondere dag voor alle betrokkenen bij @BethelDenHaag. #kerkasiel 
youtube.com/watch?v=lbjjlg…



Einde kerkasiel! Door politiek akkoord: vanmiddag om 13.30 uur afsluitende 
kerkasieldienst (zonder pers); om 15.00 uur persconferentie.  
Nu debat in de kamer; veel woordvoerders uiten grote waardering voor 
kerkasiel in Bethel!

    1  4 

 Jan Kas en 1 ander hebben geretweet

Diaconie Den Haag @DiaconieDenHaag · 1 dec. 2018
"Moet jij ook niet voorgaan bij het #kerkasiel?" vroeg een collega aan Bert de 
Leede. Hij wikte, schreef zich in en kijkt geraakt terug op zijn bijdrage aan 
#kerkasielBethel  
cw-opinie.nl/deze-editie





    9  13 

Eleonoor @Ele0n00r · 14 dec. 2018
Ik was in Den Haag: internationale stad van vrede en recht. 
Bij #kerkasiel Bethel voelde dat toch anders....



    5  14 

 Paul R. van den Berg en 2 anderen vinden dit leuk

Anne Fleur Dekker  @annefleurdd · 23 dec. 2018
Morgen naar #kerkasiel #kerkasielBethel



 

  2   1  26 

Dr. Adel @Iraqdentist

René de Reuver @ReneDeReuver
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 Tom de Haan en 3 anderen hebben geretweet

Peter-Ben Smit @PeterBenSmit · 11 jan.
Over #Bijbel, #NashvilleVerklaring, #huwelijk, #homoseksualiteit én #kerkasiel - 
een paar gedachten in @trouw voor een inhoudelijk debat

De Nashville-verklaring verraadt haar eigen principes
Net zoals je Plato niet zomaar kunt overnemen in de huidige filosofie kun je
dat niet doen met de Bijbel in de theologie. Maar dat is precies wat in de...
trouw.nl





  9   16  31 

 Tynk E. en 5 anderen vinden dit leuk

Janneke Nijboer @Tjanneke · 29 jan.
Lieve @hayarpi_3 en alle kinderen in spanning voor het #kinderpardon We leven 
met jullie mee. #kerkasiel @BethelDenHaag





  1   11  45 

Martijn Balster @balstermartijn · 29 jan.
Hoop van harte dat dit goed nieuws betekent voor de familie Tamrazyan! Duimen 
dus voor @BethelDenHaag @hayarpi_3 en iedereen die ondersteunt. #kerkasiel 
#kinderpardon



Biedt perspectief voor kinderen die nu slachtoffer zijn van veel te lange 
procedures. Maar besturen is ook kijken naar toekomstige situaties: kinderen 
mogen nooit slachtoffer worden van langdurige juristerij. Er zijn 
kinderrechten, niet voor niets! 

    5  15 

 HarcoPloegman en 2 anderen hebben geretweet

Hilbert Meijer @hilbertmeijer · 16 jan.
De @PKNnl heeft geen 'plan B' als een oplossing voor het Haagse #kerkasiel 





Martijn Balster @balstermartijn
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g p p g g
uitblijft, zegt @ReneDeReuver tijdens een debatavond in Amsterdam. 'De kerk 
heeft alleen plan A: opkomen voor humaniteit.' #NDnl

Deze collectie tonen

  4   20  43 

 Hilde Wendt. en 2 anderen hebben geretweet

NCRV Jacobine @jacobinetv · 26 jan.
Scheidend voorzitter @RuthPeetoom over haar bezoek aan de Bethelkapel: ‘Het 
was geen statement, geen keuze voor een bepaalde positie in dat hele debat, 
maar wel een blijk van betrokkenheid’. #Bethelkapel #kinderpardon #kerkasiel 
#jacobine





  3   17  27 

Dr. Adel @Iraqdentist · 27 dec. 2018
Tussen Wet en Geweten - Over het #kerkasiel in Den Haag 
Een onbetekenend kerkje uit Den Haag is al enkele weken wereldnieuws. Sinds 
vrijdag 26 oktober, 13:30 uur, is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in 
buurt-en-kerkhuis Bethel. 
#kinderpardon

Tussen Wet en Geweten - Over het kerkasiel in Den …
Een onbetekenend kerkje uit Den Haag is al enkele
weken wereldnieuws. Sinds vrijdag 26 oktober, 13:30 uur,
is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in buur...
npostart.nl



    4  12 

 Janneke Stegeman en 2 anderen vinden dit leuk

Noud @NoudTD · 7 jan.
Met dat ik naar buiten liep besefte ik me dat het een privilege is om naar buiten 
te kunnen... #BethelKAPEL #kinderpardon #kerkasiel #KerkasielBethel





  1   11  25 

Nienke van Dijk @nieuwevandijk · 13 jan.
En ook wij zongen dat gisteren, in het #kerkasiel @BethelDenHaag.  
Omdat ook de Samaritaanse vrouw met wie Jezus een theologisch gesprek had
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Omdat ook de Samaritaanse vrouw met wie Jezus een theologisch gesprek had 
bepaald niet aan de eisen van de heren van #Nashville voldeed. 'Vijf mannen had 
u...'  
En zij werd een apostel.

En ook in de viering die wij opluisterden werd het lied 'Ongestraft mag liefde 
bloeien' met tekst van Sytze de Vries gezongen, zoals in vele andere kerken, 
naar aanleiding van 'Nashville'.

    3  12 

Peter RA  Palestina    @PeterTBD · 23 jan.
Als antwoord op @ayse_o79 @elziax
Er is sinds enkele minuten een TweetUp in de maak. Maar het zou ook leuk(er?) 
zijn na al die jaren eens gewoon irl te ontmoeten. 
De 31e ga ik naar Den Haag. 
Na een bezoekje aan het #kerkasiel @BethelDenHaag wil ik Indonesisch eten 
ergens. 
Ideetje voor een persoonlijke ontmoeting?



  1    1 

 Herman Stomphorst en 1 ander vinden dit leuk

Piece on earth      @Pro_Respect · 3 dec. 2018
In een kerk #kerkasiel #kerkasielBethel in Den Haag worden vluchtelingen 
beschermt die uitgezet dreigen te worden, door continu kerkdiensten te geven. 
De politie mag de kerk dan niet betreden.





This church is holding a service that's over 800 hours long 
to help save a family who are refugees 

  1   6  18 

Dinand Mentink      @dinandmentink · 30 dec. 2018
Enkele weken geleden hebben we als kring een stuk van de #kerkasiel dienst 
gevuld. Daar heb ik erg van genoten, laat ik een paar kanttekeningen delen. 
             

Terugblik: #kerkasiel
Enkele weken geleden hebben we als kring een stuk van de #kerkasiel
dienst gevuld. Daar heb ik erg van genoten, laat ik een paar kanttekening...
dinandmentink.com



    9  16 

Michel Penninga  @MPee · 8 dec. 2018
Net opgegeven, op 23-12 om 12:00 neem ik 1 uur voor m'n rekening in de 
Bethelkerk in Den Haag tbv het #kerkasiel #kerkasielbethel, het is de bedoeling 
om een kinderdienst te houden, van harte welkom om langs te komen en/of mee 
te bidden!



    5  15 

Kes Teab @KesTeab · 28 jan.
Ruzie over kinderpardon nog lang niet ten einde ad.nl/politiek/ruzie… 
 
#KerkasielBethel 
#kinderpardon



Middenkoor Incanto @Incanto_ztm

1:53

NowThis  @nowthisnews
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#kinderpardon 
@markharbers 
#kerkasiel  
#zezijnalthuis

Ruzie over kinderpardon nog lang niet ten einde
Het kabinet heeft nog geen uitweg gevonden in de coalitieruzie over het
kinderpardon. De onderhandelingen gaan vandaag verder, maar zitten n...
ad.nl

    2  1 

Nieke Jansen @NiekeJansen · 24 dec. 2018
Voor wie #kinderpardon steunt en meeleeft met #kerkasiel en @BethelDenHaag 
maar er niet zomaar kan komen:



Kijk naar #kerkasielBethel 
Kerstvieringen 

kerstavond (21.00) 
kerstochtend (10.00), livestream 

    18  29 

zackarylewis @zackarylewis00 · 7 dec. 2018
Als antwoord op @EOS_Updates
Hey Buddy, check out this game, Endless Dice is awesome. You can earn EOS by 
just playing games. I have earned 20 EOS just in one day.@EndlessGameTeam 
@CadeosI



     

Anouk @ProNouk · 30 jan.
“God veranderd mensen. Geloof je dat? Ik heb CDA politici zien veranderen.” 
 
In de @BethelDenHaag #kerkasielBethel #kerkasiel #kinderpardon



    1  3 

 Geloven in Moerwijk en 1 ander hebben geretweet

bettelies westerbeek @bettelies · 19 jan.
Gaat het dan toch gebeuren? Ik hoop het vurig! #kinderpardon #kerkasiel 
#kerkasielbethel

CDA en D66 willen versoepeling kinderpardon
De partijen willen onder meer dat staatssecretaris Harbers opnieuw kijkt
naar de 400 tot 700 zaken die tot nu toe buiten het kinderpardon vielen.
nos.nl





Stek Den Haag @StekDenHaag
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  1   13  38 

Kes Teab @KesTeab · 28 jan.
Segers: ja-woord voor steun aan kabinet telegraaf.nl/t/3071192/ via @telegraaf 
 
#KerkasielBethel 
#kinderpardon 
@markharbers 
#kerkasiel  
#zezijnalthuis

Segers: ja-woord voor steun aan kabinet
De ChristenUnie geeft het ja-woord „om er alles aan te doen om met dit
kabinet door te gaan.” Dat zegt voorman Gert-Jan Segers van de partij di...
telegraaf.nl



    1  

Ruimte voor Helden @leiderschap070 · 26 dec. 2018
Kerkasiel: lichtpunt in de onmacht - Ruimte voor Helden #kerkasiel 
#kerkasielBethel

Kerkasiel: lichtpunt in de onmacht - Ruimte voor Helden
Het kerkasiel is een lichtpunt in een situatie van onmacht. Een spiegel hoe
we in een tijd van regels ons hart kunnen gebruiken om naar een andere ...
ruimtevoorhelden.nl



    13  16 

 David van Keulen en 3 anderen vinden dit leuk

Irene Plas          @limwierde · 13 jan.
Als het #kerkasiel aanhoudt, gaat er vanuit #Heerlen weer een groep naar 
@BethelDenHaag om een hart onder de riem te steken op 28 januari. Ik ben zelf 
dan niet in de gelegenheid. Maar als je meewilt, meld je dan bij de 
#Andreasparochie op de #Heerlerbaan voor meer informatie.

Deze collectie tonen





  6   9  27 

dinymeijer @dinymeijer · 28 jan.
#kerkasiel Bidden en vasten. Een mooi thema waar ik graag dieper op in ga 
tijdens 2 diensten in @BethelDenHaag Met een begaafd pianiste!  Iedereen is van 
harte welkom #kinderpardon #uitzetstop #zezijnalthuis
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 Gerald Bruins en 2 anderen hebben geretweet

Hilbert Meijer @hilbertmeijer · 16 jan.
Burgemeester Jos Wienen Haarlem) vindt #kerkasiel 'oneigenlijk', PKN-scriba 
@ReneDeReuver vindt het 'het hart van de liturgie'. Verslag kerkasieldebat, nu op 
#NDnl

Kerk heeft geen ‘plan B’ voor kerkasiel
Politiek gezien heeft het kerkasiel in het straat-en-buurthuis Bethel maar
weinig losgemaakt. Hoe lang houden ze het vol? ‘Je kunt mensen niet …
nd.nl





  2   8  12 

 Bob M. van Dillen en 4 anderen vinden dit leuk

Jos de Goede @JosDeGoede · 31 dec. 2018
#kerkasiel #kinderpardon Ik lees vandaag in de Bijbel in GT Maleachi 3 vers 5 De 
Heer zal zelf komen; ik straf de mensen die vreemdelingen niet geven waar ze 
recht op hebben. Want al die mensen hebben geen eerbied voor mij. Leest 
@sybrandbuma @cdavandaag en @JoelVoordewind mee?





  8   27  44 

Marga @Margaa77 · 23 jan.
Boven bidden,boven denken!  Prachtige avond met oa @domineevisser 
(bijzonder mooie preek 1 Koningen 19) @BethelDenHaag voor @hayarpi_3 Blij en 
dankbaar voor al die mensen die zich zó inzetten en langs komen! 
@DiaconieDenHaag #Kerkasielbethel #kerkasiel 
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    4  11 

Margarithe Veen @MargaritheVeen · 28 jan.
Als antwoord op @StekDenHaag @DiaconieDenHaag
Het geeft een mooi beeld van alle betrokkenheid in Nederland! Mooi initiatief van 
jullie, tussen alle zorg voor het #kerkasiel door!!! Take care!!



     4 

   Esther        @Esssie31 · 23 jan.
Wat betekent dit voor @hayarpi_3 in @BethelDenHaag ? @elziax ? #kerkasiel 
goed nieuws voor eventjes? 



‘Puur toeval’ zegt Harbers. Dus kunnen de al uitgezette Shushan (8), Vrej (5), 
Jemma (3) het vergeten? Hardvochtige, onnadenkende willekeur. 
nrc.nl/nieuws/2019/01…

     

Janneke Nijboer @Tjanneke · 1 jan.
Elisabeth Eybers over Geluk in het getijdengebed Wierook en Pepermunt met 
@isimediaNL in @BethelDenHaag #kerkasiel 



  1   5  12 

Miranda Diesch @MirandaDiesch · 29 jan.
Voorbereiden voor mijn bijdrage aan de dienst van #PGOS morgen in 
@BethelDenHaag #kerkasiel #kinderpardon



Margriet Oostveen @Oostveenm

#kerkasiel
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  1   2  5 

 2019     Hindoestanen in NL en 1 ander hebben geretweet

Nieuwsuur  @Nieuwsuur · 1 dec. 2018
Hoe ziet een #kerkdienst van 24 uur er uit? In Den Haag doen ze het voor een 
Armeens gezin. Maar is het een machtsmiddel dat kan rekenen op steun van 
iedereen? (Bekijk de volledige reportage) #kerkasiel #rechtsstaat #kinderpardon 
#Nieuwsuur



 

Armeens gezin krijgt kerkasiel in Den Haag
www.nieuwsuur.nl

  8   20  19 

Huub Oosterhuis @HuubOosterhuis · 24 dec. 2018
Wat een opluchting, die ene regel: waar wij ons best doen voor elkaar, en 
vijandschap kunnen uitbannen, en haat overwinnen, daar is God. 
Zalig Kerstfeest ! 
@BethelDenHaag @vase01 @deduif #kerkasiel #bethel #Kerstmis

Deze collectie tonen



    15  31 

Sander Terphuis @Terphuis · 1 dec. 2018
Gandhi: "Er is een groter gerechtshof dan alle bestaande rechtbanken en dat is 
het gerechtshof van het geweten." #Nieuwsuur #kerkasiel #kinderpardon



  2   20  42 

 Jan Spijk en 3 anderen vinden dit leuk

Esther van Dijken @VandijkenE · 2 jan.
Als antwoord op @TijsvandenBrink @ruthpeetoom
De zaak van de Familie Tamrazyan is 1 jaar geleden in volledige stilte voorgelegd 
aan de Staatsecretaris. Er is in stilte heel hard gewerkt zonder resultaat en 
uitzetting dreigde. Zonder #kerkasiel waren ze uitgezet. Kerkasiel in stilte kan 
niet.  #kinderpardon





    15  37 

 GroenLinks Den Haag en 2 anderen hebben geretweet

arjen kapteijns @kapteijns · 20 jan.
Weer een bezoek gebracht aan de #bethelkerk. De medemenselijkheid blijft 
indrukwekkend, maar tegelijkertijd is de situatie onmenselijk. Laten we hopen dat 
het kabinet écht snel met een oplossing. #kerkasiel #kerkasielBethel
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  2   15  40 

Eric van den Berg @isimediaNL · 29 dec. 2018
Ik ga iets doen  wat ik nooit eerder deed:  Preek van de Leek én voorgaan in de 
allereerste Wierook- en Pepermuntdienst voor #kerkasiel. Met @Tjanneke. 
Nieuwjaarsdag, 21:00u.



  1   4  20 

 Paul Hogeman en 1 ander hebben geretweet

Joost Schelling @Joost1978 · 21 jan.
Passende quote op #MartinLutherKingday voor het coalitieoverleg van 
@cdavandaag @christenunie @D66 en @VVD vanmorgen. Voor recht doen is er 
altijd een goed moment te vinden! #wijsheid #kinderpardon #rechtvoorogen 
#kerkasiel 





  2   9  16 

 Diaconie Den Haag en 5 anderen vinden dit leuk

Karsten Klein @karstenklein · 19 jan.
Een enorm moeilijk onderwerp dat de drang naar menswaardig handelen 
enerzijds en de noodzaak van rechtvaardigheid en gelijkheid anderzijds sterk uit 
elkaar drijft. Onder de indruk van de civil courage van de vrijwilligers van de 
Bethelkerk Den Haag #kerkasielBethel #kerkasiel 





CDA en D66 willen versoepeling kinderpardon nos.nl/l/2268061

  2   2  25 

 Joost Röselaers en 5 anderen vinden dit leuk

Elisabeth IJmker @ElisabethIJmker · 17 jan.
Morgenavond gaan we met een groep van de English Reformed Church het 
nachtprogramma vullen bij @BethelDenHaag Mooi en schrijnend dat 
#kerkasielBethel nog steeds doorgaat #kerkasiel #kinderpardon





Al 82 dagen is in @BethelDenHaag een dienst aan de gang om uitzetting van 
Armeense gezin Tamrazyan en andere gewortelde kinderen te voorkomen. 
Meer dan 700 predikanten zijn afgelopen maanden voorgegaan. En het 
schema voor komende periode is riant gevuld. volkskrant.nl/nieuws-achterg…

  2   15  34 

Marije Karreman @Mijmerij · 15 jan.
Wat een duidelijk signaal! #zezijnalthuis #kinderpardon #kerkasiel 
#kerkasielBethel #eigeland Wanneer komt de politiek in actie? #pleaseretweet 
#retweet @cdavandaag @christenunie @VVD @D66 @2eKamertweets @MinPres



We hadden het bijna over het hoofd gezien: 
 

10.000 kerkgangers …

    11  8 

NOS  @NOS

Sander Terphuis @Terphuis

Stek Den Haag @StekDenHaag
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 Derk Stegeman - coördinator #kerkasielBethel en 1 ander hebben geretweet

Margarithe Veen @MargaritheVeen · 12 jan.
Zichtbare #Oecumene bij #kerkasiel @BethelDenHaag. Vieringen vanuit 
verschillende christelijke tradities en waar mensen in gebed en letterlijk opstaan 
voor een weg van gerechtigheid en vrede voor een ieder. #kinderpardon 
@Derk_Stegeman @margrietviolet @cdavandaag @christenunie





#kerkasielbethel 
zaterdag (12-1)in de vroege morgen van 0-5 uur is Waltraut Stroh in Bethel. 
We lezen de regel van Grandchamp/Taizé, mediteren, praten en zingen. Het  
laatste uur (Grieks) Orthdoxe Liturgie. Weet je welkom. Ga vroeg naar…

  1   10  15 

 Buurt-en-kerkhuis Bethel Den Haag en 1 ander vinden dit leuk

Jolanda @Aantjes70 · 11 jan.
Zaterdag 12-1 tussen 16.00-18.00 mag ik voorgaan in @BethelDenHaag We 
zingen o.a. liederen uit @opwekking en @Liedboek. Lezen Psalmen uit de #HSV, 
zijn stil, luisteren, bidden en mogen zegenen. Vier mee. #kerkasiel





  1   6  13 

 Jos de Goede en 2 anderen vinden dit leuk

Harm van der Gaag @HarmvanderGaag · 4 jan.
Woensdag 23 januari, van 21:00 uur tot middernacht, lezen @marijkegenuit, 
@WSonneveld, @joopberding en ik het volledige Johannesevangelie voor als 
deel van de non-stop-viering in @BethelDenHaag #kerkasiel. Met nabespreking. 
Kom ook een wonder doen! #kinderpardon #zezijnalthuis

Deze collectie tonen





  1   19  28 

 Zingeving en 3 anderen vinden dit leuk

Harm van der Gaag @HarmvanderGaag · 3 jan.
Omdat @MarkHarbers het #kinderpardon vergeten is, of zijn hart, en 
@GertJanSegers zijn geloof, schijnbaar, gaat het #kerkasiel van @hayarpi_3 en 
haar gezinsleden door. Hoe lang zou het duren om in @BethelDenHaag het hele 
Johannesevangelie voor te lezen? Wie helpt mij daarbij?

Deze collectie tonen





  4   15  30 

Bas Plaisier @basplaisier · 30 dec. 2018
Uitstekende en glasheldere uiteenzetting met een dringend appel op de politiek 
van collega Jan de Visser over de stellingname v 750 dominees tav #kerkasiel 
#bethelkapel Het gaat om rechtvaardigheid en daarom om een nw regelgeving 
over het #kinderpardon

Rechtvaardigheid is voor deze dominees belangrijker dan scheiding t…
Dat zoveel predikanten meedoen met de asielkerk is omdat het
vreemdelingenbeleid onrechtvaardig is en tegenstrijdig, schrijft Jan de Vi...
trouw.nl



    15  20 

 J.A. Berkheij heeft geretweet

Marieke @Mariek68 · 30 dec. 2018
leidschdagblad.nl/cnt/dmf2018122… Stemmen jullie ook op dominee van 
@GKVKatwijk ?? Genomineerd voor Man van het Jaar vanwege zijn betrokkenheid 
bij fam Tamrazyan #kerkasiel @BethelDenHaag





margriet quarles @margrietviolet

#kerkasiel
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bij fam.Tamrazyan #kerkasiel @BethelDenHaag

Kandidaat m/v/ Folkert Rinkema: ’Ik schaamde mij voor de overheid’
Katwijkers staan snel klaar met hun mening, heeft Folkert Rinkema gemerkt
in de vier jaar dat hij er predikant is in de vrijgemaakt gereformeerde kerk. ...
leidschdagblad.nl

  1   9  15 

 Florine Kuethe en 1 ander vinden dit leuk

Hella van der Wijst @HellavdWijst · 26 dec. 2018
Vanuit  @BethelDenHaag wenst @hayarpi_3 iedereen een gezegende #kerst   
Hoe verder met het #kerkasielBethel staat centraal in de reportage 
#Tussenwetengeweten vanavond @NPO2 23.30 u @EOnl  
#kinderpardon #kerkasiel 





  2   7  9 

 Kerkasiel heeft geretweet

Buurt-en-kerkhuis Bethel Den Haag @BethelDenHaag · 25 dec. 2018
Nog steeds duikt mbt ‘t #kerkasielBethel  voor @hayarpi de naam BethelKERK 
regelmatig op. Beste @NOS , @nrc , @trouw , @ADDenHaag (enz)  het 
#kerkasiel is écht écht in @BethelDenHaag aan Th. Schwenckestr 30 in ‘t 
Valkenboskwartier . #naamsverwarring





  2   13  23 

John    @JohnKnappers · 24 dec. 2018
Mooi. Het is kerst.  
En @BethelDenHaag haalt het #CNN nieuws. 
Een #kerstgedachte die we mogen koesteren. #zezijnhieral #vluchtelingen 
#kerkasiel #kerkasielBethel



A church service in the Netherlands, aimed at stopping an Armenian family 
from being deported, has been going around the clock since October 26. 
Under Dutch law, police officers are not permitted to enter a church while a 

CNN International  @cnni

#kerkasiel
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p p
religious service is taking place. cnn.it/2Cw46dE

    13  18 

 Pieter Grinwis en 6 anderen vinden dit leuk

PerspectieF @PerspectieF · 24 dec. 2018
Nu de kerken in Nederland even vol zitten, laten we dan denken aan het gezin 
dat al twee maanden in een kerk moet zitten en hen meenemen in ons gebed. 
#kerstavond #kerkasiel 

Met kerkasiel toont kerk recht en barmhartigheid
Meer dan acht weken zijn inmiddels verstreken sinds de
start van de permanente kerkdienst in de Bethelkapel in
Den Haag. Met het voortdurend in stand houden van g...
perspectief.nu





  1   12  29 

 Hans Wilbrink en 7 anderen vinden dit leuk

Joost Schelling @Joost1978 · 24 dec. 2018
Kerstboodschap @cdavandaag #Buma: Mooie woorden #DeKorte erin: grofheid 
en lompheid zijn besmettelijk. Onvrede niet negeren, daarom het vriendelijke 
verzoek het #kerkasiel en #kinderpardon niet meer te negeren! Ook zonder geel 
hesje is er onvrede over! view.s7.exacttarget.com/?qs=c2567e477e…





    6  22 

 De Dartele Dominee en 2 anderen vinden dit leuk

VluchtelingenWerk Nederland  @VluchtelingWerk · 11 dec. 2018
Waarom het huidige #Kinderpardon niet werkt, en een beter Kinderpardon zo 
belangrijk is  #eigeland #kerkasiel 
 

Kinderpardonregeling: waarom werkt het niet en w…
Meer dan 250.000 Nederlanders tekenden in de
afgelopen weken het burgerinitiatief voor een
‘Kinderpardon dat wél werkt’ van presentator Tim Hofm...
vluchtelingenwerk.nl



 

  1   30  41 

ProtestantsAmsterdam @protestants020 · 10 dec. 2018
Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft 
dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen.  
Dietrich Bonhoeffer #kinderpardon #kerkasiel #kerkasielBethel 
aftellennaarkerst.nl/10dec.php 
twitter.com/Derk_Stegeman/…
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 Tynk E. en 2 anderen vinden dit leuk

Margarithe Veen @MargaritheVeen · 7 dec. 2018
"It daget yn it easten." Vanavond vindt het maandelijks #GebedomVrede plaats in 
onze kleine kerk in Achlum-Hitzum. Onze gebeden zullen blijven klinken om licht 
& hoop @hayarpi_3 #Kerkasiel @BethelDenHaag #kinderpardon 
@Derk_Stegeman We lezen uit Jesaja 9.





    6  14 

 Diaconaal Steunpunt en 2 anderen vinden dit leuk

Bob M. van Dillen @BobvDillen · 3 dec. 2018
Net dit mooie interview met Derk Stegeman over #kerkasiel en #kinderpardon 
terug gekeken.  @HetVermoeden

Derk Stegeman gemist? Start met kijken op NPO St…
Derk Stegeman is predikant en afdelingsmanager bij
STEK (Stichting voor Stad en Kerk) in Den Haag. STEK
heeft de organisatie in handen van het #kerkasielBethel.
npostart.nl





  1   6  9 

 Kคяεł T Nσσ¡тgεdคcнt en 3 anderen hebben geretweet

Nieuwsuur  @Nieuwsuur · 1 dec. 2018
#kerkasiel als drukmiddel, de meningen erover zijn verdeeld. Maar de actie is 
inmiddels wel #wereldnieuws. nos.nl/nieuwsuur/arti… #Nieuwsuur 
#kerkasielBethel

Kerkasiel in Den Haag is inmiddels wereldnieuws
Een estafettedienst in Den Haag duurt al ruim een maand en gaat ook 's
nachts door. Honderden voorgangers en vrijwilligers werken mee aan het
nos.nl



 

  13   16  11 

 Natasha Cloutiervindt dit leuk

Floor Boon @NLFloor · 30 jan.
Het kerkasiel voor de familie Tamrazyan stopt vanmiddag, om 13.30 laatste dienst. 
De familie heeft van meerdere coalitiepartijen bevestiging dat zij ook onder de 
nieuwe regels vallen #kerkasiel

Deze collectie tonen
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 Zingeving en 3 anderen hebben geretweet
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Ernst Leeftink @ds_Ernst · 28 jan.
Vandaag verscheen mijn 'open brief aan @klaasdijkhoff' en aan de @VVD over 
het #kerkasiel van de fam. #Tamrazyan in buurt- en kerkhuis @BethelDenHaag in 
het Dagblad van het Noorden: dvhn.nl/Meningen/Opini…. @hayarpi_3 
@Derk_Stegeman

Deze collectie tonen



  3   21  25 

 Hans Wilbrinkvindt dit leuk

Paul Hogeman @paulhogeman · 27 jan.
Als antwoord op @IneNagelmaeker @rkkerk
Bij deze een oproep aan Mgr de Jong van @BisdomRoermond om een dienst 
voor te gaan in @BethelDenHaag #kerkasiel #kinderpardon.





    1  7 

 bettelies westerbeek heeft geretweet

Kerkasiel @kerkasiel · 27 jan.
Help de #PKNnl het #kerkasiel in de #BethelKAPEL = #kerkasielBethel 
Betheldenhaag voor #Hayarpi en haar familie gaande te houden. Praktisch hier: 
bit.ly/BethelHelpen Financieel hier: bit.ly/BethelDoneren #kinderpardon #denhaag 
#RT

Welkom
Van harte welkom bij de Protestantse Kerk Den Haag. In
onze stad willen we present zijn en mensen iets laten
zien van ons geloof, onze bezieling en ons werken aan...
protestantsekerkdenhaag.nl





    8  2 

 Jos de Goedevindt dit leuk

Paul Hogeman @paulhogeman · 26 jan.
Als antwoord op @sybrandbuma
@sybrandbuma, komt u zelf namens @cdavandaag langs #kerkasiel 
@BethelDenHaag om de familie #Tamrazyan @hayarpi_3 en alle vrijwilligers 'een 
hele goede morgen' te wensen.  
Het is maar 16 minuten fietsen of openbaar vervoer voor u 
#kinderpardon #zijzijnalthuis
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 Buurt-en-kerkhuis Bethel Den Haagvindt dit leuk

Marga @Margaa77 · 25 jan.
 #weekvangebed #gebedalsademtochtvanderziel #lezingschrijven  voor 

@hayarpi_3  in @BethelDenHaag @DiaconieDenHaag @StekDenHaag #kerkasiel 
#kerkasielBethel #gebed





    4  9 

 saskia van meggelen heeft geretweet

Pauline van der Vorm @paulinevdvorm · 25 jan.
Met studievrienden naar kerkdienst #kerkasiel van @KerkasielB geweest o.l.v 
@saskiameggel. Over hoe het beter met zn tweeën is dan alleen. Want als één 
valt helpt de ander haar weer overeind.





    2  6 

 Diaconie Den Haagvindt dit leuk

HarcoPloegman @HarcoPloegman · 25 jan.
.@hayarpi_3 nu live op @NPORadio1  in #hetoog over #kerkasiel 
#KerkasielBethel #kinderpardon





  1   4  8 

Elly den Herder-Michielsen @EllyMichielsen · 25 jan.
Bijzonder om vanmiddag een viering met muziek en poezie te mogen doen in de 
Bethelkapel. 
Wat een verrassing dat er gemeenteleden en muziekvrienden uit Voorschoten 
kwamen om dit te ondersteunen! 
#bethelkapel #kerkasiel



    3  13 

 Paul Hogeman en 1 ander hebben geretweet

Derk Stegeman - coördinator #kerkasielBethel @Derk_Stegeman · 25 jan.
1/2 Voor #kerkasiel en #kinderpardon zijn het hele spannende dagen. De 
urgentie van het kerkasiel is onverminderd groot (zie tekstje). We hopen dat de 
@VVD zicht krijgt op de urgentie van de situatie: de kerken vinden die inhumaan 
en onrechtvaardig.





  5   22  25 

 Top2000kerkdienstvindt dit leuk

Zin in Weekend! @zininweekend · 25 jan.
De politiek draait bij, maar waar ligt de grens? En wat vinden onze Beschouwers 
Jan Offringa en @anton_de_wit eigenlijk?  #kinderpardon #kerkasiel 
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Durkje Sikkema @durkje5 · 25 jan.
Dan mag u daarna het stokje aan mij doorgeven. Tot morgen in @BethelDenHaag 
voor het #kerkasiel. 



Morgenochtend mag ik @limwierde assisteren bij de dienst in 
@BethelDenHaag voor het #kerkkasiel. Muziek en woorden van hoop. Van 
7.00 tot 9.00

  1    3 

Derk Stegeman - coördinator #kerkasielBethel @Derk_Stegeman · 24 jan.
Bemoedigende beschouwingen over het @cdavandaag in @nrc. #kinderpardon  
#kerkasiel  

Oude bekenden en hun rol in deze crisis
Achter elke politieke crisis gaan adviseurs schuil, en als je hoort waarom het
CDA ging bewegen over het kinderpardon kom je terecht bij een wereldje v...
nrc.nl



    6  7 

 Derk Stegeman - coördinator #kerkasielBethel heeft geretweet

Nieke Jansen @NiekeJansen · 23 jan.
In @BethelDenHaag, vandaag voor overleg. Goed om ook even als kerkganger 
mee te doen.  
#kerkasiel #kinderpardon #stopdeuitzettingen





    6  15 

 Theo Brand    en 1 ander hebben geretweet

Oosterkerk Zwolle    @Oosterkerk038 · 23 jan.
Bijdrage vanuit #Zwolle aan de doorgaande viering #kerkasiel in





Esdor van Elten @EsdorvanElten
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Bijdrage vanuit #Zwolle aan de doorgaande viering #kerkasiel in 
@BethelDenHaag gericht op een ruimhartig #Kinderpardon 
oosterkerk.nl/2019/01/23/oos… @weblogzwolle @ds_Zwolle @CDAZwolle 
@GLZwolle @D66Zwolle @PvdAZwolle @CUZwolle @depeperbus 
@DeSwollenaer

  1   6  17 

 J.A. Berkheij en 1 ander hebben geretweet

David Heek @DavidHeek · 23 jan.
Welke politicus van de @vvd is al eens op bezoek geweest bij #kerkasiel 
@BethelDenHaag? Gewoon, als medemens, uit medeleven, omdat daar burgers 
uit ons koninkrijk leven?  
 
Raak de wonden aan, en je eigen hart en je eigen gelijk zal ontdooien. Verrijkend 
en leerzaam.





    11  23 

Leendert Bos @Leendert_Bos · 22 jan.
ff gekke vraag: als 3 coalitiepartijen onmiddellijk #uitzetstop willen en daar ook 
een kamermeerderheid voor is, dan moet clubje @vvd toch gewoon bakzeil 
halen? Motie met meerderheid #kinderpardon #dtv #kerkasiel



  1   2  6 

Marga @Margaa77 · 22 jan.
Vanavond (22-1) van 23.00 uur -24.00 uur viering met als thema “Vertrouwen” uit 
Psalm 115 met prachtige muzikale omlijsting en zang. Iedereen van harte 
welkom! @BethelDenHaag @hayarpi_3 #kerkasiel #kerkasielbethel 
#kinderpardon #metkoffietheekeelsnoepjes



  1   3  10 
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Jet Weigand-Timmer @jetweigand · 22 jan.
Ik hoop en bid dat het niet meer nodig is, maar zonodig ga ik op dinsdag 5 
februari van 20:00-22:00 weer voor in bij #kerkasiel #BethelDenHaag met 
muzikale medewerking van Elly en Frank Den Herder. Jullie zijn van harte welkom. 
Meerijden vanuit Ermelo mogelijk. pic.twitter.com/6y31htd5fI

Deze media bevatten mogelijk gevoelig materiaal. Je
media-instellingen zijn zo ingesteld dat je wordt geïnformeerd
wanneer materiaal mogelijk gevoelig is.

Bekijk
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Ingrid Glorie @IngridGlorie · 30 jan.
voertaal.nu/akkoord-over-k… #kinderpardon #kerkasiel @hayarpi_3

Akkoord over kinderpardon geeft nieuwe hoop - Voertaal
"Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben dinsdagavond
een akkoord bereikt over het zogenaamde 'kinderpardon'. Zo’n negentig
voertaal.nu



     

Ria Hazenberg @riahazenberg · 30 jan.
#kerkasiel anno 2018/2019;  nu.nl/den-haag/57131… via @NUnl

Tweet vertalen

Bethelkerk gaat door met actie uitgeprocedeerd Armeens gezin
De Bethelkerk in Den Haag gaat door met de doorlopende kerkdienst
waarmee uitzetting van een uitgeprocedeerd Armeens gezin wordt voorko...
nu.nl





     

Kes Teab @KesTeab · 29 jan.
#KerkasielBethel 
#kinderpardon 
@markharbers 
#kerkasiel  
#zezijnalthuis



Waar komt toch die achterdocht vandaan, en gebrek aan compassie, dat 
kinderen helpen wordt gezien als een enorm offer? Zoveel afgunst dat je zo 
moet schipperen of je mensen wilt helpen... #kinderpardon #vvd 
#kerkasielBethel

     3 

Ben Koppenens @bkoppenens

#kerkasiel
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Kes Teab @KesTeab · 29 jan.
Getraumatiseerd meisje van 8 dreigt maandag uitgezet te worden 
defenceforchildren.nl/actueel/nieuws… 
 
#KerkasielBethel 
#kinderpardon 
@markharbers 
#kerkasiel  
#zezijnalthuis

Getraumatiseerd meisje van 8 dreigt maandag uitg…
Een getraumatiseerd meisje van 8 dreigt samen met haar
broertje (5), zusje (3) en ouders maandag uitgezet te
worden naar Armenië.
defenceforchildren.nl



  2   1  

Pluk van de Petteflet    @PlukPet · 29 jan.
NEE-NEE-NEE, doe het NIET! 
WEG met die #procedurestapelaars/#asieleisers/#asielfraudeurs/#asieltoeristen! 
Houd je poot stijf @KlaasDijkhoff @MarkHarbers @VVD! 
#Armeniers #asielzoekers #kinderpardon #kerkasiel 
#KlaasDijkhoff #MarkHarbers #VVD

Coalitie moet vandaag oplossing vinden voor het kinderpardon
Morgen is er een Kamerdebat en de vier partijen moeten voorkomen dat ze
dan tegen elkaar worden uitgespeeld, zegt Xander van der wulp
nos.nl



     1 

 Diaconie Den Haag heeft geretweet

BAG Asyl in der Kirche @kirchenasyl · 28 jan.
Am 7.2. feiern wir als @kirchenasyl für einige Stunden den  Dauergottesdienst 
#kerkasiel @BethelDenHaag mit. Gebete und gute Wünsche für @hayarpi_3 gern 
an uns!

Tweet vertalen
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BAG Asyl in der Kirche @kirchenasyl · 28 jan.
back to the roots. #Kirchenasyl in den Niederlanden 1979, also lang bevor 1983 
das "erste" Kirchenasyl in Berlin/Deutschland ausgesprochen wurde.  
#kerkasiel #Sanctuary

Tweet vertalen



Kijk nou wat ik lees in Het Aanzien van 1979! #kerkasiel 



    2  5 

 Jos de Goedevindt dit leuk

Kerkasiel @kerkasiel · 26 jan.
Help de #PKNnl het #kerkasiel in de #BethelKAPEL = #kerkasielBethel 
Betheldenhaag voor #Hayarpi en haar familie gaande te houden. Praktisch hier: 
bit l /B th lH l Fi i l hi bit l /B th lD #ki d d #d h





WANDA.    @wandadijkstra

#kerkasiel
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bit.ly/BethelHelpen Financieel hier: bit.ly/BethelDoneren #kinderpardon #denhaag 
#RT

Welkom
Van harte welkom bij de Protestantse Kerk Den Haag. In
onze stad willen we present zijn en mensen iets laten
zien van ons geloof, onze bezieling en ons werken aan...
protestantsekerkdenhaag.nl

    6  2 

Gracelandfestival @gracelandfest · 25 jan.
We willen dit graag onder de aandacht bij jullie brengen. Zijn er nog Gracelanders 
die de nachtdienst op zich willen nemen? #doen #gracelandoveral #kerkasiel  

Gezocht: (Leken)voorgangers voor kerkasiel (zsm, …
De politiek lijkt in beweging te komen inzake het
kinderpardon. Het kerkasiel in de Haagse Bethelkapel
gaat door. Tot nu toe is het altijd gelukt om het kerkasi...
reliwerk.nl



     

David Heek @DavidHeek · 25 jan.
Hersteltweet. Ook de haakjes doen ertoe. 
 
Welke politicus (van de @vvd) is al eens op bezoek geweest bij #kerkasiel 
@BethelDenHaag? Gewoon, als medemens, uit medeleven, omdat daar burgers 
uit ons koninkrijk leven?  
 
Raak de wonden aan, en je hart en je ratio zal ontdooien.



     3 

Liefde voor Holland @tw_LvH · 24 jan.
Wat ontzettend mooi! Letten we op #kerkasielbethel #kerkasiel @hayarpi_3 ?



Geghard Monastery 
One of Armenia's most popular tourist attractions and a 
UNESCO world heritage site, this medieval monastery is 
partially carved out of the adjacent mountainside and…

    3  

Hermen de Graaf @hermendegraaf · 23 jan.
Op naar #Kerkasiel, waar we met 3 voorgangers vanuit @doopsgezinden  uit 
Aalsmeer een dienst leiden



    1  3 

 Paul Hogeman heeft geretweet

Eeke Anne de Ruig @EAdeRuig · 23 jan.
Kerkasiel Bethel belangrijke rol bij gesprek kinderpardon coalitie. Compassie bij 
@cdavandaag, nog niet bij landelijke @vvd en @markharbers. Thx 
@BethelDenHaag, @StekDenHaag! 
#kerkasielBethel 
#kerkasiel trouw.nl/democratie/cda… 
Via @trouw

CDA-prominenten misten compassie bij Kamerfractie
Ook het CDA is nu voor versoepeling van het kinderpardon De fractie staat





Armenia @ArmeniaPic

#kerkasiel
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Ook het CDA is nu voor versoepeling van het kinderpardon. De fractie staat
onder forse druk van prominente leden.
trouw.nl

    6  7 

Wil Hogeman-Weijers @WilHogeman · 22 jan.
Als antwoord op @Iraqdentist
Ben bang dat @markharbers @VVD woensdag zijn brief m tekst en uitleg 
presenteert die hij eind zomer 2018 uit zijn hoofd geleerd heeft.Wellicht dat hij 
enke data heeft aanpast.#repeteerwekker met “zoals ik al eerder gezegd heb”. 
#Kinderpardon #zezijnalthuis #veiligthuis #kerkasiel



    3  3 

Hermen de Graaf @hermendegraaf · 22 jan.
We zijn hoopvol en bezorgd... dat is mijn thema dan ook in de dienst morgen in 
de Bethelkerk #kinderpardon #Kerkasiel 



We hebben als asielwoordvoerders van de coalitie vandaag in goede sfeer, 
samen met staatsecretaris Harbers een eerste inventarisatieronde gemaakt, 
waar iedereen nu staat mbt het kinderpardon. Donderdag praten we verder.  
dvhn.nl/binnenland/CDA…

     

Chris Zeevenhooven @chriszeeven · 22 jan.
Als antwoord op @ajboekestijn
Ik denk dat we niet met elkaar moeten soebatten over 100 en gevallen, dat leidt 
af van de grote vraagstukken die er echt toe doen. Terwijl wij ruzie maken worden 
elders de besluiten genomen. Gun het @ChristenUnie hun succes (#kerkasiel).



    1  1 

Eric van den Berg @isimediaNL · 22 jan.
@volkskrant PLUS de 10.000+ bezoekers en 800+ voorgangers die zich 
maandenlang inspannen voor het #kinderpardon tijdens het #kerkasielBethel in 
Den Haag #kerkasiel  

De mensen die het CDA hielpen draaien naar een ruimer kinderpardon
Ineens keerde het CDA zich dit weekend tegen een gevoelige passage uit
het regeerakkoord. Het kinderpardon moet verruimd worden, zodat de naa...
volkskrant.nl



     

Menso Bosma @mensobosma · 19 jan.
Hulde voor @CDA en @christenunie!! # kinderpardon #kerkasiel #kerkasielBethel



Geweldig nieuws voor deze kinderen! En een dappere stap van deze partijen. 
ad.nl/politiek/cda-e…

  3   6  5 

 Buurt-en-kerkhuis Bethel Den Haag en 3 anderen vinden dit leuk

Sabine @sherenius · 30 dec. 2018
Het is gedaan! Wat een mooi avontuur om samen met @waterschrijver 2 uur voor 
te gaan @BethelDenHaag ihkv #kerkasiel. Voor ons allebei 2 eerste keer! Het was 
spannend, intiem, verrassend, verbindend en verrijkend. Mooie nazit ook gehad 





Joël Voordewind @JoelVoordewind

Jesse Klaver  @jesseklaver

#kerkasiel
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p j g
met lieve dames. Ik voel me #dankbaar!

Voeg je zaterdag tijdens #kerkasielBethel o.a. bij de kerken 
van Hoofddorp (20.00-0.00 - zie groepsfoto), PKN 
Culemborg  (0.00-7.00), @taize070 (7.00), @sherenius en 
@waterschrijver (10.00), Sity Smedinga (12.00), PKN…

  2   7  19 

 David van Keulen en 1 ander vinden dit leuk

Lazarus @volglazarus · 2 dec. 2018
. @El_Reinders verliet de kerk, maar #kerkasiel trekt haar toch weer over de 
drempel. Ze vertelt waarom... #kerkasielBethel lzrs.eu/2FNpmiE
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 Hans Wilbrinkvindt dit leuk

Kerkasiel @kerkasiel · 28 jan.
Help de #PKNnl het #kerkasiel in de #BethelKAPEL = #kerkasielBethel 
Betheldenhaag voor #Hayarpi en haar familie gaande te houden. Praktisch hier: 
bit.ly/BethelHelpen Financieel hier: bit.ly/BethelDoneren #kinderpardon #denhaag 
#RT

Welkom
Van harte welkom bij de Protestantse Kerk Den Haag. In
onze stad willen we present zijn en mensen iets laten
zien van ons geloof, onze bezieling en ons werken aan...
protestantsekerkdenhaag.nl





    5  3 

 Jos de Goedevindt dit leuk

Kes Teab @KesTeab · 25 jan.
#KerkasielBethel 
#kinderpardon 
@markharbers 
#kerkasiel  
#zezijnalthuis





Kinderen als wisselgeld. Rechten van kinderen zouden geen koopwaar 
moeten zijn. Het is een kwestie van goed bestuur, menselijke waardigheid en 
humaniteit. #kinderpardon 
#kinderrechten…

    4  6 

Supertopia @SonjaSuper · 22 jan.
#gitaar  
#kinderpardon 
#kerkasiel #kerkasielBethel



Op vrijdagochtend tussen 7 en 9 sta ik ingeroosterd voor doorgaande 
eredienst in de @BethelDenHaag. Wie in de buurt is bereid om een gitaar uit 
te lenen?

Diaconie Den Haag @DiaconieDenHaag

Esther van Dijken @VandijkenE

Irene Plas          @limwierde

#kerkasiel
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 Herman Stomphorst en 1 ander vinden dit leuk

Joost Röselaers @Roselaers · 19 jan.
Heel blij met dit plan van CDA en D66. Het #kerkasiel is dus niet tevergeefs! 
#kinderpardon

CDA en D66 komen met plan voor versoepeling kinderpardon
Het betekent een omslag van het CDA, dat eerder nog tegen een verruiming
van het pardon was.
nrc.nl
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 Kคяεł T Nσσ¡тgεdคcнt heeft geretweet

Marianne Cramer @MarianneCramer · 21 dec. 2018
#KerkasielBethel #kerkasiel #kinderpardon Kerk gaat door met marathondienst 
voor Armeens gezin nos.nl/l/t/2264571 via @NOS

Kerk gaat door met marathondienst voor Armeens gezin
De Armeniërs mogen in de kerk blijven en de diensten gaan gewoon door,
zegt het bestuur in een reactie op het besluit van staatssecretaris Harbers ...
nos.nl
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 Diaconie Den Haag en 1 ander hebben geretweet

Frank Koen @JFKoen · 7 dec. 2018
Vanavond in de Haagse #Bethelkapel het gebed gaande gehouden voor 
uitgeprocedeerd Armeens gezin. #kerkasiel #kinderpardon  @willemroskam   
 @CiskaStark   @luxmundi7 
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 Zingeving en 4 anderen vinden dit leuk

Ron Wessels @Ron_Wessels · 2 dec. 2018
Net prachtig gesprek in Het Vermoeden met @Derk_Stegeman, coördinator van 
#kerkasielBethel teruggekeken. 
Over achtergronden vh #kerkasiel, die veel verder gaan dan alleen het gezin 
Tamrazyan en dan ihb over starre, zielloze uitvoering vh het #kinderpardon

Derk Stegeman gemist? Start met kijken op NPO St…
Derk Stegeman is predikant en afdelingsmanager bij
STEK (Stichting voor Stad en Kerk) in Den Haag. STEK
heeft de organisatie in handen van het #kerkasielBethel.
npostart.nl
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