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Zoekfilters · Weergeven
Gerelateerde zoekopdrachten

coenwesselvindt dit leuk



L'Osservatore Romano  @oss_romano
Nei Paesi Bassi una maratona religiosa salva dall’espulsione
una famiglia armena - La forza della preghiera
dlvr.it/Qxv4KW

@hayarpi_3
@cdavandaag

Wie te volgen · Vernieuwen · Meer...



Volgen

Be Bonhoeffer @BeBonho…
Volgen







#eenvandaag

Bas Paternotte tweet hierover

Berlijn





U ondermijnt de rechtsstaat zeg ik als CultuurChristen. Daar is wat mij betreft
geen ontzag of begrip voor.
De bijl aan de wortel van de sociale verzorgingsstaat waaraan ook de…

Job Jan Altena en puur tweeten hierover

1.518 Tweets

4

Als antwoord op @elziax @cees_dekker

#gedichtendag

Slob

3

De Nijllatten Nemen #1656 @nijllattennemen

Trends voor jou · Wijzigen

Zeker 29



Roos Schippers @RoosjeXS · 2 u
Als seculier, met enige afschuw van cultuurchristenen, vraag ik me af "wat lult dit
voor onbetamelijks en beledigends, aan het adres van een kerk die de christelijke
norm ter harte nam?" De rechtstaat ondermijnen? Hoe? #kerkasielBethel
#mensenrechten

Bekenden zoeken

#Klimaatspijbelen



Zeger Polhuijs @ZegerPolhuijs · 2 u
'De kracht van het gebed' - nieuws over #kerkasielbethel ook in de Osservatore
Romano, de krant van het Vaticaan:

@betheldenhaag

KerkasielBethel @Kerkasie…



Uitzendingen







1

1



ikran  @ikran · 2 u
This Dutch Church Held A 96-Day Long Nonstop Service To Stop A Refugee
Family From Getting Deported buzzfeednews.com/article/ikrd/d… via @ikran &
@kassy #kerkasielBethel



 Tweet vertalen

DSM Nederland
Enschede
Syrië

9.741 Tweets

#defensie

Hans Damen en Jaap Jansen tweeten hierover

© 2019 Twitter Over Helpcentrum
Voorwaarden Privacybeleid Cookies
Advertentie-informatie

This Dutch Church Held A 96-Day-Long Nonstop Service To Stop A R…
The church took advantage of an obscure Dutch law that forbids police to
interrupt church services.
buzzfeednews.com





9

16



Taco Smit @TacoSmit_nl · 2 u
Zonet de gunstige afloop van het kerkasiel op CNN ('marathon church service'),
met beelden van de dienst. 'Wonderful story that.' #kerkasielBethel







Anja Mekenkamp @AnjaMekenkamp · 3 u
Als antwoord op @HappyWithWater




youtu.be/xrlTAksxONk
Dan kunnen we direct de assielzoekersindustrie afschaffen

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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Foto's

Video's

Nieuws



The Scene met 'Iedereen Is Van De Wereld', live in
Uitzendingen
Werchter in 1994 - fragment uit de datzelfde jaar
verschenen live-video.
youtube.com









EKHN @ekhn_de · 4 u
3 Monate lang haben mehrere hundert Geistliche -nacheinander- in einer Kirche
in Den Haag einen Dauergottesdienst abgehalten, damit eine armenische Familie
nicht abgeschoben wird. Jetzt darf sie bleiben. #KerkasielBethel #Kirchenasyl
ow.ly/z7I730nwF9g

 Tweet vertalen





5



8

19



Hella van der Wijst en 6 anderen hebben geretweet

Hayarpi @hayarpi_3 · 22 u
Hierbij willen we iedereen hartelijk bedanken die bijgedragen heeft aan dit
wonderlijke #kerkasielBethel



We hebben het samen gedragen, met álle vrijwilligers, voorgangers, bezoekers
etc
#kinderpardon

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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32



#kerkasielbethel
107

431




Tweeten

Henk Baars en 3 anderen hebben geretweet



Diaconie Den Haag @DiaconieDenHaag · 30 jan.
Laatste mededeling
#kerkasielBethel
Nieuws
Uitzendingen



12



89

344



Kerkasiel en 3 anderen hebben geretweet

Axel Wicke @elziax · 30 jan.
Na meer dan drie maanden is en blijft de voordeur van het #kerkasielBethel
OPEN!!!



42



81

Walther Burgering en 2 anderen hebben geretweet

510








Theo Hettema @tlhettema · 30 jan.
Na meer dan drie maanden is er een einde gekomen aan #kerkasielBethel . Na
een intens slotuur en persconferentie land ik nu. Blij en dankbaar om de ruimte
voor honderden vluchtelingen gezinnen rondom #kinderpardon. Verdrietig om
iedereen voor wie dit te laat komt of erbuiten valt

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

166



Derk Stegeman - coördinator #kerkasielBethel en 2 anderen hebben geretweet

Stek Den Haag @StekDenHaag · 10 u
Ook internationaal is er aandacht voor het slot van #kerkasielBethel



nytimes.com/2019/01/30/wor…
edition.cnn.com/2019/01/30/eur…
edition.cnn.com/2019/01/30/eur…
cbsnews.com/news/dutch-chu…
washingtonpost.com/amphtml/world/…
elmundo.es/internacional/…
huffingtonpost.com/entry/bethel-c…





11

17



Personen

Meer...

Volg je nu



Volg je nu



Buurt-en-kerkhuis Bethel De…

Derk Stegeman - coördinator…

I.v.m. #kerkasielBethel in
@BethelDenHaag: graag helpen?
kerkasiel@stekdenhaag.nl. Giften: NL83
INGB 0009 5168 45, t.n.v. Stek, Den…

coördinator@#kerkasielBethel
manager@StekDenHaag •
predikant@PKNnl •
directeur@Straatpast070 •…

@BethelDenHaag Volgt jou



@Derk_Stegeman Volgt jou

Esther Kaper en 10 anderen vinden dit leuk



Hans @boekvormgever · 30 jan.
Tot mijn grote genoegen kan ik u meedelen dat ik vrijdag ɴɪᴇᴛ zal voorgaan in de
kapel @BethelDenHaag! Het #kerkasielbethel stopt vanmiddag, want de familie
Tamrazyan mag in Nederland blijven. Wie het bijbelboek Johannes had willen
horen, moet dat nu zelf maar even lezen.



8



9

87



Deze collectie tonen
Stek Den Haag @StekDenHaag · 10 u

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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Nou, de mensen van #kerkasielBethel wel!

Berichten

Tweeten

nrc.nl/nieuws/2019/01…
Foto's



volkskrant.nl/nieuws-achterg…
Nieuws
Uitzendingen

Video's

nd.nl/nieuws/geloof/…
omroepwest.nl/nieuws/3762891…
grootnieuwsradio.nl/k/n663/news/vi…
rd.nl/kerk-religie/d…
denhaagfm.nl/2019/01/30/buu…
kro-ncrv.nl/protestant/nie…









4

11



De Linker Wang en 2 anderen vinden dit leuk

Derk Stegeman - coördinator #kerkasielBethel @Derk_Stegeman · 8 u
Een van de mooiste artikelen bij de beëindiging van het #KerkasielBethel.





9

22

David van Keulen en 2 anderen hebben geretweet

Diaconie Den Haag @DiaconieDenHaag · 30 jan.
Slotdienst in bomvolle kerk.

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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@tlhettema: hoop als innerlijke kwaliteit die wil groeien;
#kerkasielbethel
@ccdominee (RvK) en @ReneDeReuver
(PKN) spreken dankgebed uit; Tweeten
@hayarpi_3: met hoop in ons hart een glans in onze ogen dank wij u allen;
Met een staande ovatie sluiten we #kerkasielBethel af.

Berichten

Video's

Nieuws







5
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38

79



Janneke Stegeman en 3 anderen vinden dit leuk

Diaconie Den Haag @DiaconieDenHaag · 30 jan.
Op woensdag 30 januari is #kerkasielBethel beëindigd. Het doel is bereikt, de
familie Tamrazyan en vele anderen zijn veilig. Grote dank aan iedereen die het
kerkasiel - hoe dan ook - mee gedragen heeft.
Onze reactie het akkoord: protestantsekerkdenhaag.nl/kerkasiel



2



10

38





Marije Karreman en 2 anderen vinden dit leuk



Stek Den Haag @StekDenHaag · 6 u
We evalueren, documenteren en archiveren #kerkasielBethel zo goed mogelijk.
Dus plannen voor een promotieonderzoek zijn welkom! (bijvoorbeeld)
JW Wits @janwillemwits
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?! twitter.com/jacobinetv/sta…







3

6



Marcel van den Akker en 4 anderen vinden dit leuk

Axel Wicke @elziax · 30 jan.
Het licht van de doorlopende viering van het #kerkasielBethel wordt voor de
laatste keer doorgegeven:

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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13
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25

145



Joost Röselaersvindt dit leuk



Axel Wicke @elziax · 11 u
#kerkasielBethel: christelijke naastenliefde en diaconaal helpen hebben vaak een
politieke dimensie!

Het kerkasiel in de Bethelkapel heeft eerder verbindend gewerkt dan …
De kerkestafette had een politiek doel: een ruimer kinderpardon. Toch viel
de PKN hierdoor niet uit elkaar. Hoe kan dat?
trouw.nl







3

18



Kคяεł T Nσσ¡тgεdคcнt en 1 ander hebben geretweet

Axel Wicke @elziax · 24 u
“Er is weer hoop voor kwetsbare mensen, er is weer glans in onze ogen”.
@hayarpi_3 in de afsluitende viering van het #kerkasielbethel

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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#kerkasielbethel

  

Video's

29

#kerkasielbethel

131



Tweeten

Joost Smit en 13 anderen vinden dit leuk

Jan Wolsheimer @JanWolsheimer · 30 jan.
Theo Hettema: “Toen we begonnen hadden we niets, alleen ons geloof”. Het
bleek ruimschoots voldoende. #KerkasielBethel
Nieuws
Uitzendingen



1



24

101



Derk Stegeman - coördinator #kerkasielBethel @Derk_Stegeman · 30 jan.
Wat heet: pers!
#kerkasielBethel
#kinderpardon





1



7

38

Dekker @DekkerJanszn13 · 30 jan.
Met de afsluitende viering nog in mijn gedachten thuis gekomen na de laatste
dienst in @BethelDenHaag #kerkasielBethel . Na drie maanden is er een
verruimd #kinderpardon. Een bezoekje aan de doorlopende dienst is niet meer
nodig. Blij maar ook mixed feelings over politieke deal



11







Jos de Goedevindt dit leuk











Ruben Schep @rubenschep · 20 u
Hoewel ik zeer gemengde gevoelens heb over de inhoud van het akkoord over
het kinderpardon, ben ik enorm blij dat de actie voor #kerkasielBethel beëindigd
heeft kunnen worden. Ik hoop dat Hayarpi en haar gezin verder in rust hun leven
op kunnen gaan pakken.





2

Stek Den Haag @StekDenHaag · 5 u
Het is even wennen ...

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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#kerkasielbethel

Huibert @Huibertg

Tweeten

The day after; Een lege @BethelDenHaag. Wat een enorme
ervaring was de strijd om het #kinderpardon, en wat is er
bereikt! Gods wegen zijn ondoorgrondelijk! Veel dank aan
alle vrijwilligers @StekDenHaag. en
Uitzendingen



1

8



Riek van Haeringen @RiekvH · 21 u
Het #kerkasielBethel heeft naast de primaire reden om bescherming te bieden
aan de familie Tamrazyan veel meer betekend voor de kerk en voor talloze
mensen in ons land. De hoop en ervaring dat ' de zachte krachten winnen...'




Religie&Filosofie @TrouwRelFil
Het kerkasiel in de Bethelkapel heeft eerder verbindend gewerkt dan splijtend
trouw.nl/religie-en-fil…









3



9

40



Oeds Blok en 1 ander hebben geretweet

Stek Den Haag @StekDenHaag · 30 jan.
Op woensdag 30 januari is #kerkasielBethel beëindigd. Het doel is bereikt, de
familie Tamrazyan en vele anderen zijn veilig. Grote dank aan iedereen die het
kerkasiel - hoe dan ook - mee gedragen heeft.
Onze reactie op het akkoord: protestantsekerkdenhaag.nl/kerkasiel



1



10

25



Kคяεł T Nσσ¡тgεdคcнt en 4 anderen hebben geretweet

Eline Kuijper @E_Kuijper · 30 jan.
@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.



1



27

52







Derk Stegeman - coördinator #kerkasielBethel en 5 anderen vinden dit leuk



Axel Wicke @elziax · 22 u
Wat een dag in deze kerkgemeente! Vanmiddag eindigt het #kerkasielBethel,
een paar uur later hebben wij theoloog des twitterlands @AlainVerheij op bezoek
die boeiend over #GodEnIk vertelt!

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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Florine Kuethe en 1 ander vinden dit leuk



Ivana Gomes Durão @ivanagomesdurao · 19 u
Oogsttijd
Mooi artikel, met verwijzing naar tweet van collega coördinator Annemarie
Gehrels.
Het was een prachtige actie in de Bethelkerk.
#kerkasielBethel #kinderpardon
Annemarie Gehrels @Annemarie_Geh
Wat een mooi artikel in Trouw. De historische verwijzing is ook zo kloppend
voor mij! Bijzonder. “Het kerkasiel in de Bethelkapel heeft eerder verbindend
gewerkt dan splijtend” | TROUW trouw.nl/religie-en-fil…





3

8





Hans @boekvormgever · 11 u
In gehoorzaamheid aan zijn roeping is ds. Kortebroek van Leiden, toch nog
onverwacht, eerder deze week vervroegd met emeritaat gegaan. Hij zal daarom,
tot grote vreugde van velen, morgenmiddag niet in de kapel @BethelDenHaag
voorgaan. #kerkasielbethel
Hans @boekvormgever
Ha!
Als voorganger bij @BethelDenHaag had ik iedere keer hoogstens vijf
mensen in de kerk, maar als ik twitter dat ik niet meer voor zal gaan, levert
dat gelijk tientallen likes op. Ik weet nog niet zeker hoe ik dat nou moet
duiden. #kerkasielbethel twitter.com/boekvormgever/…



1



1

5



Henk van der Velde @VeldeHenk · 22 u
Ontroerd werd #kerkasielBethel afgesloten !



Hayarpi las een nieuw gedicht voor: met hoop in ons hart een glans in onze ogen
danken wij u allen.
Met een staande ovatie voor de familie Tamrazyan sluiten we ontroerd
#kerkasielBethel af. facebook.com/henk.vandervel…







1

4



Edwin Poot en 5 anderen vinden dit leuk

Fred Omvlee @fromvlee · 30 jan.
Wow, ontroerd voor de familie en respect en ontzag voor de organisatoren van
#KerkasielBethel: gefeliciteerd!!

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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Uitzendingen

31



Kees Benard @KeesBenard · 21 u
'Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit' - een Paaservaring in januari!
#kerkasielBethel





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





2

5





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

9



rebecca onderstal heeft geretweet

Inge Vianen @Inge_Vianen · 23 u
Ontroerd door de meer dan 800 voorgangers, vele vrijwilligers en duizenden
bezoekers die uit heel Nederland naar #kerkasielBethel kwamen. Wat een
geloof! Wat een hoop! Wat een liefde! Het #kinderpardon mede dankzij de
enorm moedige inzet van @StekDenHaag @PKNnl @DiaconieDenHaag

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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#kerkasielbethel



9

45

Tweeten





Zeger Polhuijs
@ZegerPolhuijs · 2 u
Nieuws
Uitzendingen
'De kracht van het gebed' - nieuws over #kerkasielbethel ook in de Osservatore
Romano, de krant van het Vaticaan:

Video's





L'Osservatore Romano  @oss_romano
Nei Paesi Bassi una maratona religiosa salva dall’espulsione
una famiglia armena - La forza della preghiera
dlvr.it/Qxv4KW





3

4



Supertopia @SonjaSuper · 24 u
Hoeraaaaa



Quote uit het artikel:
In een bomvolle kerk vierden we het slot van #kerkasielBethel, de viering die 13
weken en 5 dagen doorliep. Veel vrijwilligers, voorgangers en buurtbewoners
waren... facebook.com/story.php?stor…





2



Herman Schuurman @hermansenior · 24 u
Fijn dat het #kerkasielBethel niet meer nodig is! Familie Tamarzyan en vele
anderen eindelijk #definitief_thuis.



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







6



J.A. Berkheijvindt dit leuk



Pieter Bergwerff @pieterbergwerff · 21 u
Ik heb in mijn leven heel veel (house) feestjes georganiseerd. Altijd een hele klus.
Maar dat is pinuts vergeleken bij ruim 2160 uur kerkdienst organiseren.
#kerkasielBethel





2

13





Ria Damhof @RDamhof · 20 u
Prachtig dat jullie dit initiatief hebben gedaan en petje af. Dank aan allen die dit
mogelijk hebben gemaakt, het was zo heel erg nodig.
#kerkasielBethel
Diaconie Den Haag @DiaconieDenHaag
Laatste mededeling #kerkasielBethel





1

3





robin & the squirrels @RobinSquirrels · 30 jan.
Superblij voor familie Tamrazyan! Ze mogen blijven! Voorbeeld van rechtvaardige
politiek bedrijven kabinet Rutte. Blijdschap voor #kerkasielBethel
@BethelDenHaag

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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Aline Kramer @KramerAline · 19 u
‘En het was avond geweest en het wordt, hopenlijk, morgen weer een nieuwe
morgen...!’ Dankbaar voor rust en uitzicht voor de gewortelde kinderen. Dankbaar
voor de moed van de mensen van het #KerkasielBethel Sporen vh Koninkrijk!





1

5





Hans @boekvormgever · 30 jan.
Dankjewel @DiaconieDenHaag en @StekDenHaag voor het #kerkasielbethel. Ik
ben ongelofelijk trots op jullie. #reddenwatjereddenkunt





1



6



Johan vande Minkelis en 1 ander vinden dit leuk



Kees de Kok @KeesdeKok01 · 30 jan.
In Huizen houden we donderdagavond om 22.00 uur een dankdienst in de Goede
Herder Kerk, Piersonlaan 2 #kerkasielBethel @BethelDenHaag @hayarpi_3
Ytje Poppinga @ytjepoppinga
Kerkasiel in Den Haag houdt ermee op nu Armeens gezin in Nederland kan
blijven trouw.nl/religie-en-fil… via @trouw
Chapeau collegae!





1

8





Schaapje
@eevoila · 30 jan.
Het was mooi, het was bijzonder, het was ontroerend, het was magisch. Het was
nodig en kijk wat er gebeurde. Samen sta je sterk lieve mensen #kerkasielBethel







7



Tanja Verkaik en 10 anderen hebben geretweet



Derk Stegeman - coördinator #kerkasielBethel @Derk_Stegeman · 30 jan.
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
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



31



82

203



Deze collectie tonen



Jan Spijk en 2 anderen hebben geretweet



Derk Stegeman - coördinator #kerkasielBethel @Derk_Stegeman · 30 jan.
Afsluitende viering van #kerkasielBethel olv @tlhettema. Afsluiting van een heel
bijzondere periode. Emotioneel. Blij. Bijna niet te bevatten. Geloof, hoop en liefde.

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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25

120



Anja Mekenkamp @AnjaMekenkamp · 30 jan.
Als antwoord op @aklaaz @nijllattennemen en 2 anderen



Amen.
De verschillende Christelijke geloven kunnen heel goed samen werken, als ze het
belangrijk genoeg vinden. #kerkasielBethel is het bewijs.
#ZeZijnAlThuis
Ook mensen die niet (meer) in God gelovenhebben zichzelf ingezet voor een
rechtvaardige samenleving via #EIGELAND







1

7



Jan Kas en 3 anderen hebben geretweet

Diaconie Den Haag @DiaconieDenHaag · 30 jan.
'Eén van de doelstellingen van het kerkasiel is behaald. We zijn ontzettend blij
voor de familie Tamrazyan. De afschaffing van het kinderpardon is echter een
groot verlies.'
Lees heel de officiële reactie van #kerkasielBethel op de website:



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







2



40

35



Janneke Stegemanvindt dit leuk



Jorina van Bergen @jorina01283132 · 30 jan.
Tot tranen geroerd bij de laatste dienst #kerkasielbethel #stek Wat mooidat we
het zo mochten afsluiten! #kinderpardon





2

8



Hans Wilbrink en 3 anderen vinden dit leuk

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

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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4

12




Tweeten

John
@JohnKnappers · 30 jan.
Een annulering die mensen goed doet!
Nieuws
Uitzendingen
@boekvormgever @betheldenhaag #kerkasielBethel. Respect voor jullie allen.

Video's





Hans @boekvormgever
Tot mijn grote genoegen kan ik u meedelen dat ik vrijdag ɴɪᴇᴛ zal voorgaan in
de kapel @BethelDenHaag! Het #kerkasielbethel stopt vanmiddag, want de
familie Tamrazyan mag in Nederland blijven. Wie het bijbelboek Johannes
had willen horen, moet dat nu zelf maar even lezen.
Deze collectie tonen





6





Shervin Nekuee @ShervinNekuee · 30 jan.
Een epische overwinning, ook voor bezielde #kerkasielBethel - laat politici hier
van leren, het verlangen naar een gepassioneerd sociaal elan leeft! Diepe buiging
voor @tlhettema en kerkgemeenschap van Bethel die deze epische missie op zich
hebben genomen
linkedin.com/feed/update/ur…
Theo Hettema @tlhettema
Na meer dan drie maanden is er een einde gekomen aan
#kerkasielBethel . Na een intens slotuur en persconferentie
land ik nu. Blij en dankbaar om de ruimte voor honderden
vluchtelingen gezinnen rondom #kinderpardon. Verdri…







2019

1

9



Hindoestanen in NL en 1 ander hebben geretweet



Buurt-en-kerkhuis Bethel Den Haag @BethelDenHaag · 30 jan.
Zoals de
verwarmende steunbetuigingen, bemoedigingen & hulp in de
afgelopen 3 mnd #KerkasielBethel voor @hayarpi_3 in @BethelDenHaag
overweldigend waren, geldt dat nu ook voor alle
verwarmende reacties bij
beëindiging ervan
! #DANKBAAR



5



19

92





Nederlands Dagblad @ndnl · 11 u
Hayarpi Tamrazyan is opgelucht en vooral ook dankbaar. ‘Het geloof heeft ons op
de been gehouden. Zonder hoop heb je niets.’ #kerkasielBethel

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





3





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



Ad van Nieuwpoortvindt dit leuk

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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Axel Wicke @elziax · 30 jan.
#kerkasielbethel
Mooie, afsluitende samenvatting van het #kerkasielBethel:

#kerkasielbethel



Tweeten

Erik van der Does de Bye @EDB771
Als antwoord op @Derk_Stegeman @kerkasiel en 3 anderen

Top

Meest recent

Personen

Foto's



Het was de
Kerk zoals de Kerk bedoeld is: geen geneuzel over regels, maar
Nieuws
Uitzendingen
handen uit de mouwen en "DOEN". Trots op de Kerk van Christus in ons land
en bovenal dankbaar voor het verhoren van het gebed. Te Deum Laudamus.

Video's



3



8

45





Daniël Gillissen @danielgillissen · 22 u
Hayarpi Tamrazyan is opgelucht en dankbaar dat de voortdurende kerkdienst nu
ten einde is gekomen. Een lied en een bijbelgedeelte kregen voor haar bijzondere
betekenis.
#kerkasielBethel nd.nl/nieuws/geloof/…





3

4





ron becker @reverendronski · 10 u
Ik kan me overigens nog herinneren dat @markharbers de situatie van
@hayarpi_3 en haar gezin in @BethelDenHaag 'uitzichtloos' noemde. Maar ja, dat
was december 2018. #kinderpardon #kerkasielBethel







3



Henk Medema heeft geretweet



Jan Wolsheimer @JanWolsheimer · 30 jan.
Ik kan het nauwelijks geloven, maar ik ben onderweg naar de allerlaatste viering
van #kerkasielBethel. Ik kan nauwelijks uitdrukken wat ik daarbij voel. God
danken past daar helemaal bij. #kinderpardon



2



6

88





berthevansoest @berthevansoest · 30 jan.
Het laatste uur van de kerkdienst van #kerkasielBethel die op 26 oktober begon.





2

13





Annette de Graaf @AnnetteAdeGraaf · 30 jan.
Drie maanden lang heeft @BethelDenHaag het #kerkasielBethel georganiseerd,
in alle rust en zonder noemenswaardige overlast voor omwonenden. Goed
gedaan!
Religie&Filosofie @TrouwRelFil
Kerkasiel in Den Haag houdt ermee op nu Armeens gezin in Nederland kan
blijven trouw.nl/religie-en-fil…







1

4

Hendro Munsterman en 2 anderen hebben geretweet




Eline Kuijper @E_Kuijper · 30 jan.
Slotviering #KerkasielBethel is bomvol, gezang is buiten op straat te horen. Net
een glimp opgevangen van blije gezichten en applaus (pers mag er niet bij zijn).
Straks begint de persconferentie.@ndnl

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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48



Tweeten



Marielle Vavier @marielle_vavier · 30 jan.
Wat moet dat een enorme opluchting zijn @hayarpi_3 Ik wens je een heerlijk vrij
eerste fietsrondje toe met je haren in de wind, een succesvol vervolg van je studie
en veel geluk in een hollandse toekomst voor jou en je familie
#kerkasielBethel
#kinderpardon #zezijninderdaadthuis
Nieuws
Uitzendingen

#kerkasielbethel
Top

9

Video's



Diaconie Den Haag @DiaconieDenHaag
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

9





Miranda Diesch @MirandaDiesch · 30 jan.
Dankbaar en onder de indruk van de afsluitende dienst die we @BethelDenHaag
#kerkasielBethel vanmiddag mochten meemaken. Een gevoel dat we een klein
stukje hebben mogen bijdrage aan de beweging van het goede.







6



Marian Hoek v Dijke en 6 anderen hebben geretweet



Diaconie Den Haag @DiaconieDenHaag · 30 jan.
Vandaag stopt de Protestantse Kerk Den Haag met de doorgaande viering en het
kerkasiel!
13.30 is de afsluitende viering
15.00 de persconferentie
in @BethelDenHaag.
Een dankdienst en feest volgen later.
#kerkasielBethel #kinderpardon
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





13



61

128



Hans Wilbrink en 2 anderen vinden dit leuk

Neo de Bono @NeodeBono · 30 jan.
HOERA! DE(ZE) KERK IS NU GESLOTEN #KerkasielBethel



Diaconie Den Haag @DiaconieDenHaag
Laatste mededeling #kerkasielBethel







9

Dave Ensberg-Kleijkers en 2 anderen vinden dit leuk




Joost Röselaers @Roselaers · 30 jan.
Ontroerend beeld: de voordeur van het #kerkasielBethel gaat na drie maanden
weer open. Grote bewondering voor de organisatoren. Wat een energie,
doorzettingsvermogen en geestkracht!
Axel Wicke @elziax

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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1



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



21



3

84



Nieuws
Uitzendingen
Huibert @Huibertg · 6 u
The day after; Een lege @BethelDenHaag. Wat een enorme ervaring was de strijd
om het #kinderpardon, en wat is er bereikt! Gods wegen zijn ondoorgrondelijk!
Veel dank aan alle vrijwilligers @StekDenHaag. en
@VandijkenE @Derk_Stegeman @tlhettema en alle anderen!
#kerkasielbethel

8









Jan Zwemer @JanZwemer · 30 jan.
Zeeuwen laatsten die voorgaan in Bethelkapel #kerkasielBethel #kinderpardon

Zeeuwen laatsten die voorgaan in Bethelkapel - Geloven in de Delta
DEN HAAG – Vandaag, dinsdag 30 januari, stopt de Protestantse Kerk Den
Haag met de doorgaande viering in de Bethelkapel, die was bedoeld om ...
gelovenindedelta.nl





3



5

17



Ranfar Kouwijzer en 1 ander vinden dit leuk

Jan Wolsheimer @JanWolsheimer · 30 jan.
Er werd gehuild en gelachen. Vol overgave zongen we Gods lof maar nu is het
kerkasiel dan toch echt afgelopen. #kerkasielbethel @ Kerkasiel
instagram.com/p/BtQxbg-jIcU/…





2

27



Eeke Anne de Ruig @EAdeRuig · 9 u
Hoe weet jij wat God vindt? Succes @WeGaanZeHalen, #kerkasielBethel:
aandacht voor kwetsbare kinderen en vluchtelingen Griekenland Nee niet

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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aandacht voor kwetsbare kinderen en vluchtelingen Griekenland. Nee, niet
genoeg. Jij, ik, iedereen kunnen
meer doen, oa giften @UHCRC @AzG_nl.Tweeten
#kerkasielbethel
@DanielvdLeeuwen @BethelDenHaag @maaikevhouten @TrouwRelFil



Berichten

#kerkasielbethel



DanielvanderLeeuwen @DanielvdLeeuwen
Als antwoord op @maaikevhouten @trouw

Top

Meest recent

Personen

Foto's



Het kerkasiel
was en is geen succes. Echte vluchtelingen laten wegkwijnen en
Nieuws
Uitzendingen
gezonde illegale vreemdelingen uit veilige landen ”helpen”. Je maakt mij niet
wijs dat God dat een succes vindt. @nos @nieuwsuur @wierdduk @RVeelo
@DonArturito @janeikelboom

Video's







2

5



Kerkasiel en 1 ander hebben geretweet

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



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





4

23



Kees Benard @KeesBenard · 30 jan.
We zijn hier intensief bij betrokken geweest. Van harte meegewerkt aan de
doorlopende viering.
Blij dat het resultaat heeft gehad en dat het nu kan stoppen.
(Minder blij met het politieke 'wisselgeld' overigens) #kerkasielBethel



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



1



2

21



Henk Baars @HenkBaars · 30 jan.
Laatste viering in De Bethel #kerkasielbethel nu begonnen.



https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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6

coenwesselvindt dit leuk

#kerkasielbethel




Tweeten

Maarten Devant @MaartenDevant · 21 u
Afblijven Jesse.



Gewoon niet met de handjes aanraken.
Nieuws
Uitzendingen

Video's



#kerkasielBethel #kerkasiel



Jesse Klaver  @jesseklaver
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



Eline Kuijper en 1 ander hebben geretweet

Derk Stegeman - coördinator #kerkasielBethel @Derk_Stegeman · 30 jan.
Het is zeker een politieke deal met wrange aspecten. Maar voor @hayarpi_3 en
zoveel anderen is dit wel een reden tot vreugde. Verwonderd hoe
#kerkasielBethel hierin een rol kon spelen. Blij dat het bijna voorbij mag zijn.
Straks eerst maar eens naar Tweede Kamer.



5



22

125



hgprins @hgprins · 7 u
Beëindiging #kerkasielBethel ook in internationale media. @elziax
@BethelDenHaag







The Guardian  @guardian
Church service stops after 96 days as asylum family pardoned trib.al/oFf3sy2





1

3



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!





5

14



NIDA Den Haag @Nida_DenHaag · 22 u
Als antwoord op @DiaconieDenHaag





De leden van #NIDA hebben het #kerkasielBethel met spanning om het hart
gevolgd en zijn meermaals individueel op bezoek geweest. Wij danken jullie voor
deze grote inzet voor humaniteit en gerechtigheid!
@NidaRotterdam @NidaZuidHolland



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



2

4



20/49



31-1-2019



Startpagina



Meldingen



Berichten

Meest recent

Personen



2

4
#kerkasielbethel

rob pietersen @robpietersen · 30 jan.




Tweeten

Als antwoord op @DiaconieDenHaag @elziax en 4 anderen

#kerkasielbethel
Top



#kerkasielbethel - Twitter-zoekfunctie

Foto's



In mijn ogen en voor mijn gevoel hebben jullie een doorslaggevende rol
gespeeld. Samen met @debroervanroos. Zo hartverwarmend mooi. Duizendmaal
dank.
#kerkasielBethel #eigeland #zezijnalthuis #kinderpardon
Nieuws
Uitzendingen

Video's





1



1

7



Jan Spijk en 5 anderen vinden dit leuk

Martijn Balster @balstermartijn · 30 jan.
Dik compliment voor alle inzet @BethelDenHaag en alle vrijwilligers
#kerkasielBethel en iedereen die voorging of langs kwam. Den Haag heeft op
een fantastische manier laten zien waar ze voor staat: vrede en kinderrechten.
#kinderpardon





Kerkasiel voor Armeens gezin stopt
Het kerkasiel voor het Armeense gezin Tamrazyan in de Haagse Bethelkerk
wordt vandaag stopgezet. Dat meldt coördinator Derk Stegeman.
ad.nl





5

24



Theo Hettema @tlhettema · 30 jan.
#kerkasielBethel is afgesloten...



2



6

24







Olfertjan Niemeijer
@Olfertjan · 21 u
Respect voor het #kerkasielbethel maar ik vind een kerkdienst vaak na 5 minuten
al verschrikkelijk lang duren. Zou dit als een marteling hebben ervaren



1



2





Sas @Sas99780005 · 28 jan.
's nachts bij #kerkasielBethel tot 02.00 uur een dienst van de PKN. Om 02.00 uur
k
t
i t
k th li k
b d
d
i k th li k
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ook met een priester en katholieken gebeden en daarna een mooie katholieke
mis meegemaakt.
Tweeten
#kerkasielbethel
Bedankt iedereen voor jullie bijdrage aan dit bijzondere kerkasiel.#kinderpardon
@ChristenUnie @cdavandaag
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Jan Kas en 1 ander hebben geretweet



Sjoerd Mouissie @SjoerdMouissie · 30 jan.
Van Ojik (GroenLinks) verwijst onder andere naar het #kerkasielBethel. 'In onze
samenleving loont het je te verzetten tegen onrecht. Het is mooi dat we zo'n
democratie hebben.' #kinderpardon



2



5

17



Margreet @flying_mouse_ · 24 jan.
#kerkasielBethel De kaars blijft branden.





5

14



Sas @Sas99780005 · 25 jan.
Bedankt!!!!!!!!!!!!
Tot vandaag zijn er zoveel mensen gekomen uit deze plekken.
#kinderpardon #KerkasielBethel @ChristenUnie @cdavandaag

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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Sas @Sas99780005 · 26 jan.
Bethel Kapel Den Haag 26 januari om 17.20 uur
Bedankt Meppel
#kerkasielBethel #kinderpardon
@cdavandaag @ChristenUnie







3



10

25





Emma • Doen in Berlijn en 2 anderen vinden dit leuk



Margé Buitinga @Maahtje · 24 jan.
Vanmiddag vertrekken een aantal gevulde auto's richting den Haag, om van 2022u de dienst bij te wonen/ verzorgen. Ik ben een van de 'oosterlingen' die
hiervoor naar het westen gaat. #kerkasielBethel



2



5

19



J.A. Berkheij heeft geretweet

HarcoPloegman @HarcoPloegman · 21 u
Die mededeling op de deur!
#KerkasielBethel #kinderpardon



Diaconie Den Haag @DiaconieDenHaag
Op woensdag 30 januari is #kerkasielBethel beëindigd. Het
doel is bereikt, de familie Tamrazyan en vele anderen zijn
veilig. Grote dank aan iedereen die het kerkasiel - hoe dan
ook - mee gedragen heeft.…





1

9

Annemarie Gehrels @Annemarie_Geh · 19 u
Deze foto zegt alles. #kerkasielBethel

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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5

15

GroenLinks Westland @GroenLinksWL · 30 jan.
Dit doet solidariteit/omzien naar elkaar. Hulde!
@Derk_Stegeman
@StekDenHaag
@BethelDenHaag
#kerkasielBethel
#kinderpardon
#zezijnalthuis
#wldebat



1



8









Miranda Diesch @MirandaDiesch · 8 u
Eigenlijk met mijn hoofd nog bij de indrukwekkende afsluiting van
#kerkasielBethel gister. Maar vandaag de maatjesavond voor @schuldhulpmaat
#Middelburg voorbereiden.





6





Roos Schippers @RoosjeXS · 2 u
Als seculier, met enige afschuw van cultuurchristenen, vraag ik me af "wat lult dit
voor onbetamelijks en beledigends, aan het adres van een kerk die de christelijke
norm ter harte nam?" De rechtstaat ondermijnen? Hoe? #kerkasielBethel
#mensenrechten
De Nijllatten Nemen #1656 @nijllattennemen
Als antwoord op @elziax @cees_dekker
U ondermijnt de rechtsstaat zeg ik als CultuurChristen. Daar is wat mij betreft
geen ontzag of begrip voor.
De bijl aan de wortel van de sociale verzorgingsstaat waaraan ook de…







1

Pieter Grinwis en 2 anderen vinden dit leuk

1




Maaike Harmsen @meharmsen · 30 jan.
Ik heb vanochtend gebruik gemaakt van het Gereformeerd Kerkboek (GKv) in
#KerkasielBethel , en daar het gebed voor de overheid uit gebeden. Een gebed
om wijsheid, gerechtigheid en barmhartigheid voor machthebbers, 'Laat zetels en
posities niet hun eerste zorg zijn'.

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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#kerkasielbethel



6

29




Tweeten

Dick ter Steege en 9 anderen vinden dit leuk

De Dartele Dominee @DsMartijn · 28 jan.
Nieuws
Uitzendingen
Iedereen is van de wereld, en de wereld is van iedereen! #kerkasielBethel
#kinderpardon #uitzetstop





11

37









Siewerd de Jong @SiewerdJ · 30 jan.
Volle bak en een sfeer van opluchting bij de laatste dienst van #kerkasielBethel
– bij Bethelkapel





9





Simon Fritschij @SimonFritschij · 30 jan.
Bomvolle Bethelkapel vol van verwondering en van het diepe besef dat zich hier
een wonder heeft voltrokken. 2306 uren lang, elk uur opnieuw. #kerkasielBethel



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



2

8



25/49

31-1-2019

#kerkasielbethel - Twitter-zoekfunctie



Startpagina



Meldingen





#kerkasielbethel
Top

Meest recent

Personen

Foto's





2

8




Tweeten
Veerle Slegers @veerleslegers · 19 u
Enorm respect voor de mensen achter #kerkasielBethel en iedereen die heeft
meegedaan. Naastenliefde, menselijkheid, barmhartigheid en gezond verstand in
praktijk. Jullie zijn een voorbeeld voor de wereld.

Berichten

Video's

Nieuws







#kerkasielbethel





Uitzendingen
Theo Hettema @tlhettema
Na meer dan drie maanden is er een einde gekomen aan
#kerkasielBethel . Na een intens slotuur en persconferentie
land ik nu. Blij en dankbaar om de ruimte voor honderden
vluchtelingen gezinnen rondom #kinderpardon. Verdri…



5

16



Florine Kuethe en 1 ander vinden dit leuk



Diaconie Den Haag @DiaconieDenHaag · 27 jan.
Door gaat #kerkasielBethel met zo-ma o.a. gebed (18.00), Henk Onderstal (0.00),
Haagse Dominicus (5.00), Taizé-groep Krimpen (7.00), St. Andreasparochie & Prot.
Parkstadgemeente Heerlen e.o. (13.00), groep Heiloo-Limmen (15.00), Tieneke van
Lindenhuizen & Jaap vd Vinne (17.00)





9

12



Kerkasiel en 5 anderen vinden dit leuk



Marian Bok @Marian388 · 26 jan.
Met PKN Heusden bijdrage mogen leveren aan dienst van #KerkasielBethel wat
bijzonder! Kerkmuren vallen weg, nu weer bidden voor @hayarpi_3 en alle andere
kinderen #kinderpardon @kerkasiel @heusden_nieuws @gemheusden



2



12

30





J.A. Berkheij @Berkheij · 30 jan.
Als antwoord op @matthijnbuwalda @paulhogeman en 5 anderen

Het klinkt misschien raar, maar ik zal het ook missen. Ik kwam er graag, en is het
is een bemoedigend idee dat bij #kerkasielBethel op elk moment van de dag de
kerkdienst voortduurt.





2

9



Taco Smit @TacoSmit_nl · 2 u
Zonet de gunstige afloop van het kerkasiel op CNN ('marathon church service'),
met beelden van de dienst. 'Wonderful story that.' #kerkasielBethel







Doopsgezind Den Haag (#OpenRuimte
) @DGDenHaag · 28 jan.
Dit korte filmpje
(wederom gemaakt door @JannieNijwening
) is
k ijd
d di
d
i d b d
l ill
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gemaakt tijdens de dienst van onze doopsgezinde broeders Joel Miller & Austin
Tweeten
#kerkasielbethel
Mc Cabe Juhnke uit Ohio tijdens
het #kerkasielBethel in @BethelDenHaag
.
#Weshallovercome
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Uitzendingen
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Sas @Sas99780005 · 28 jan.
Bethel Kapel Den Haag 28 januari om 23.00 uur.#kerkasielBethel



Bedankt Protestantse Kerk Amsterdam .
@ChristenUnie @cdavandaag
#kinderpardon







1

Edwin Poot en 3 anderen vinden dit leuk

12




Annemarie Gehrels @Annemarie_Geh · 27 jan.
De dominee uit Appelscha was een half uur vertraagd. De voorganger uit Meppel
lost het op door langer door te gaan, o.a. hiermee. Zo ontroerend en passend.
#KerkasielBethel

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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10

53

Jorina van Bergen @jorina01283132 · 29 jan.
Live deThomas Schwenckestraat in het journaal
#kinderpardon nu echt een feit?!






#KerkasielBethel



Doopsgezind Den Haag (#OpenRuimte
) @DGDenHaag · 28 jan.
Morgen, di. 29 jan., 13 u, zal @JannieNijwening van de @DGDenHaag weer
voorgaan tijdens het #kerkasielBethel voor @hayarpi_3 in @BethelDenHaag



1



1

2



Irene Plas
@limwierde · 20 u
Als één ding de afgelopen maanden zichtbaar en tastbaar is geweest dan is het
dit wel: dat de kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde in 2018 en ook nu
nog steeds bijzonder (en) relevant is in onze samenleving. #kerkasielBethel
#kinderpardon



1



2

7

irene BaL
@irenebal · 22 jan.
Ik wil zo graag naar #kerkasielBethel
Alleen red ik het niet. Wie wil er mee?



3



16

4





.







Deze collectie tonen
Carla



@Spoetnik61 · 21 u

Als antwoord op @hayarpi_3

Wat ontzettend fijn dat, mede door zoveel steun en inzet van velen, het doel is
bereikt. Ik vond het bijzondere ervaring om een dienst bij te mogen wonen om
op deze manier mijn steun te betuigen. Ik wens jullie een hele mooie toekomst in
Nederland toe! #kerkasielBethel



1



1

3



Erik van der Does de Bye @EDB771 · 28 jan.
Zondag 3 februari voor de vierde en, naar ik hoop, laatste keer organist in het
kader van het #kerkasielBethel.



2



2

12





Deze collectie tonen



Hilde Wendt. heeft geretweet

Sas @Sas99780005 · 27 jan.
Bethel Kapel Den Haag .
Wim Aanen, Dordrecht; Gebed voor komende debat kinderpardon.
#kerkasielBethel #kinderpardon @cdavandaag @ChristenUnie @PvdA
@groenlinks @SPnl @PvdDDenHaag

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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13



Colette @gezinsmanager · 29 jan.
In de @BethelDenHaag komt het kinderpardon-nieuws bitterzoet binnen.
#kerkasielbethel trouw.nl/bitterzoet/~a8…





6

6



Werner @WVrede · 30 jan.
Gisteren kregen we deze binnen: cadeau uit Tjechië. Bijzondere dag.
#kerkasielBethel





2

Sas @Sas99780005 · 25 jan.
Bethel Kapel Den Haag 25 januari om 02.40 uur








Ds Wolter Broekema, Nijverdal
#kinderpardon #KerkasielBethel
@cdavandaag @christenunie

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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Diaconie Den Haag @DiaconieDenHaag · 30 jan.
"Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft ..."
Slotdienst in bomvolle #kerkasielBethel







4

11





Florine Kuethe en 2 anderen vinden dit leuk



Durkje Sikkema @durkje5 · 23 jan.
Zaterdag mag ik samen met mijn vriendinnen Ruth, Tineke en Hubertien een
bijdrage leveren aan het kerkasiel in Bethel. Wij verzorgen het gedeelte van 9 tot
11 's morgens met op het orgel Ben Veldstra. #KerkasielBethel #kinderpardon





5

23





Van de Klimaatdrammerij, Joodse Genderideoloog @gd_ananta · 12 u
Alle eer aan vrijwiligers, voorgangers, bezoekers van #KerkasielBethel Maar dit is
er bereikt: Kinderpardon afgeschaft, Discretionaire bevoegdheid gedepolitiseerd.
Jaarlijks 250 minder UNHCR vluchtelingen in noodsituaties uitgenodigd. "Hoop
voor kwetsbare mensen"
Axel Wicke @elziax
“Er is weer hoop voor kwetsbare mensen, er is weer glans
in onze ogen”. @hayarpi_3 in de afsluitende viering van het
#kerkasielbethel





1



5

5



Kerkasiel heeft geretweet



Neo de Bono @NeodeBono · 30 jan.
Mijn eerste reactie toen aan het einde van de #kerkasielBethel viering de beide
deuren van de Bethelkapel opengingen? Schrikken natuurlijk.
Maar toen ik Theo Hettema naar buiten zag… instagram.com/p/BtQvyZKnaeL/…





1

8



Robert-Jan v. Amstel @Eudokia · 23 u
Kort én krachtig statement aan de deur van de Bethelkapel in Den Haag. Praise
the Lord dat Hij geen bidder laat staan. #kerkasielBethel



Diaconie Den Haag @DiaconieDenHaag
Laatste mededeling #kerkasielBethel


https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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Tweeten
#kerkasielbethel
Marga @Margaa77 · 30 jan.
Intussen blijven we gewoon doorbidden
voor @hayarpi_3 @BethelDenHaag
#KerkasielBethel #kerkasiel #kinderpardon. Tegen hete hoofden en koude
harten in.
Nieuws



2



Uitzendingen



9



Rianne Veenstra @ErjekaRianne · 22 u
Daar ben ik ook heel benieuwd naar. #kerkasielBethel als schoolvoorbeeld van
een casus waarbij het why, het how en het what stevig zichtbaar werd gemaakt.
Met groot resultaat.



JW Wits @janwillemwits
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?! twitter.com/jacobinetv/sta…





5



OpaSmurf @johannesmulder · 24 jan.
Als antwoord op @SjvK @jasperklapwijk



Als je daar zo met elkaar bezig bent, is 3uur helemaal niet zo lang.
Teken rustig in voor 3 uur :) #kinderpardon #kerkasielBethel





2

5

Sas @Sas99780005 · 27 jan.
Bethel Kapel Den Haag 27 januari om 15.15 uur .
Bedankt protestantse gemeente Haarlem .
#kerkasielBethel #kinderpardon
@cdavandaag @ChristenUnie

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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Tweeten





Arjan Broers @arjanbroers · 30 jan.
Nieuws
Uitzendingen
Met dank aan en grote bewondering voor de mensen die dit hebben gedragen.
Chapeau! #kerkasielBethel

Video's



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





6





christien @tukkerse · 30 jan.
Dank voor jullie moed en doorzetten, ons daarin voorgaan hoe het hoort gastvrij
te (durven) zijn. #kerkasielBethel
Felicitaties aan fam. Tamrazyan e.a. Welkom thuis







2



Ina Veldhuizenvindt dit leuk

Hanne Bikker @hannebikker · 30 jan.
De deur naar buiten is weer open. @hayarpi_3 #kerkasielBethel





3



PerspectieF @PerspectieF · 30 jan.
En uiteraard hopen we dat hiermee ook snel een einde kan komen aan het
#kerkasielBethel voor @hayarpi_3 en haar familieleden.





1







Deze collectie tonen
Theo Miltenburg @stichtingros · 9 u
ik weet het. Vallen volgens deze regels zelfs de kinderen van #kerkasielBethel
@hayarpi_3 er niet buiten? Ik ga er van uit dat ze binnen zijn. Voor hen een
enorme opluchting. Laten we met elkaar verder gaan voor de anderen die
erbuiten vallen!!!



Defence for Children @DefenceChildren
Als antwoord op @OnsKinderpardon @stichtingros
Volgens de huidige regels mag een kind zich idd niet langer dan 3 maanden
hebben onttrokken aan toezicht van de Rijksoverheid. Het is nog onduidelijk
hoe de nieuwe regelgeving er uit gaat zien. We houden het in de gaten.

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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Tweeten



Veggie in Laarzen
@VeggieInGympies · 29 jan.
Ik laat het nieuws van het #kinderpardon even op me inwerken. Misschien is het
heel goed nieuws voor veel van deze kinderen. Zo’n 90% wellicht. Het kan ook
Nieuws
Uitzendingen
heel goed nieuws
zijn voor de familie Tamrazyan in het Bethelkapel
#kerkasielBethel

Video's



1



3



Martine van Wolfswinkel @Martinevanwolf · 30 jan.
Nu bij #kerkasielBethel. Indrukwekkend volle zaal...





Axel Wicke @elziax
Het licht van de doorlopende viering van het
#kerkasielBethel wordt voor de laatste keer doorgegeven:





1



Hans @boekvormgever · 19 u
Ha!
Als voorganger bij @BethelDenHaag had ik iedere keer hoogstens vijf
mensen in de kerk, maar als ik twitter dat ik niet meer voor zal gaan, levert dat
gelijk tientallen likes op. Ik weet nog niet zeker hoe ik dat nou moet duiden.
#kerkasielbethel



Hans @boekvormgever
Tot mijn grote genoegen kan ik u meedelen dat ik vrijdag ɴɪᴇᴛ zal voorgaan in
de kapel @BethelDenHaag! Het #kerkasielbethel stopt vanmiddag, want de
familie Tamrazyan mag in Nederland blijven. Wie het bijbelboek Johannes
had willen horen, moet dat nu zelf maar even lezen.
Deze collectie tonen



1



1

Veggie in Laarzen

2



@VeggieInGympies · 22 u

Als antwoord op @JeroenvanStrien



Een van de diensten die ik bijwoonde tijdens het #kerkasielBethel had als thema
dat geen mens illegaal is.....







1



2



Florine Kuethe en 2 anderen vinden dit leuk

Kees Benard @KeesBenard · 23 jan.
Er gebeurt van alles in politiek Den Haag, maar ondertussen is er nog geen
veiligheid voor het gezin Tamrazyan. Dus gaat de doorlopende viering door in
buurt- en kerkhuis Bethel.
Donderdag (24-1) zijn wij er weer (20-22 u), met groep uit Wierden.
#kerkasielbethel #kinderpardon





10

David Renkema en 1 ander hebben geretweet

16






Monica van der Perk @MonicaPerk · 24 jan.
Opeens waren de koekjes op. Gelukkig deed een kerkganger snel even
boodschappen en kwam terug met een tas vol. Het gaat snel met koffie, thee en
koekjes. Het #kerkasielBethel kan dus altijd nieuwe voorraad gebruiken

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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Hans Wilbrink en 2 anderen vinden dit leuk

ViaMirella @ViaMirella · 28 jan.
Weer een mooie dienst vanochtend in de #bethelkapel voor #kerkasielBethel.
Boodschap: volhouden, niet opgeven! Zingen: lied 997 #verwarmend





4

17







Miranda Diesch @MirandaDiesch · 30 jan.
Onze afvaardiging uit #oostsouburg heeft de eer om zo de laatste dienst van 12
tot 14.30 te verzorgen #kerkasielBethel
Derk Stegeman - coördinator #kerkasielBethel @Derk_Stegeman
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





3





Neo de Bono @NeodeBono · 30 jan.
Als het even kan graag met het OV naar de laatste #kerkasielBethel viering van
13:30 uur komen. Halte Fahrenheitstraat van HTM tram 12 en Randstad Rail 3 is
om de hoek ;-)
Adres voor route:
Thomas Schwenckestraat 30 Den Fnv Schoonmaak Den Haag —...
facebook.com/503442643/post…





Stek Den Haag @StekDenHaag · 29 jan.
KIJKTIPS
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#kinderpardon en #kerkasielBethel op tv:
#kerkasielbethel
22.00 Nieuwsuur
22.30 Hart van Nederland

Nieuws



1

Tweeten



Uitzendingen



8

12



Jolanda @Aantjes70 · 29 jan.
Als antwoord op @Kcsmouter



Klopt. Voor mij voelde niets doen ook niet meer als een optie. Vandaar mijn
meedoen aan het #KerkasielBethel





1





Diaconie Den Haag @DiaconieDenHaag · 27 jan.
Geloof, hoop en liefde. Daar draait #kerkasielBethel om. Deze
paarskaars kregen we van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht, door een
gemeentelid beschilderd met de symbolen van geloof, hoop en liefde. Dank voor
dit mooie cadeau!
#kinderpardon #uitzetstop @BethelDenHaag





5

24



Hans Wilbrink @wilbrink_j · 29 jan.
Als antwoord op @tlhettema



Het lijkt goed te komen, Theo. Wat gun ik het jullie allemaal! #kerkasielBethel





2



Mother Mount Carmel

@RaphaelTausch · 30 jan.

Als antwoord op @Derk_Stegeman @jjvpeperstraten @BethelDenHaag



Wanneer gaan jullie diensten doen voor de Nederlandse daklozen,die buiten in
de kou liggen, en waarvan de huizen niet naar hun toegaan, maar naar de
vluchtelingen die jullie wel innig omarmen? #kerkasielBethel @BethelDenHaag
of moet ik triest constateren dat jullie daklozen laten

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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1



Anja Mekenkamp @AnjaMekenkamp · 3 u
Als antwoord op @HappyWithWater



youtu.be/xrlTAksxONk
Dan kunnen we direct de assielzoekersindustrie afschaffen.
#ZeZijnAlThuis
#kerkasielBethel
#EIGELAND







Professioneel levenskunstenaar @VDMHaKaWee · 28 jan.
En ja, het is nog steeds gaande #kerkasielBethel .



Media blijven stil........
De Dartele Dominee @DsMartijn
Iedereen is van de wereld, en de wereld is van iedereen!
#kerkasielBethel #kinderpardon #uitzetstop





1



Hans Wilbrink @wilbrink_j · 28 jan.
Als antwoord op @veerleslegers @paulhogeman



Een hele goede morgen en hoe zit het met de rest van de dag. Komt er dan ook
nog wat uit jullie handen? @cdavandaag zoals algemeen onmiddellijk
kinderpardon, #KerkasielBethel etc. Goeiemorge, wat duurt dat lang!







1

1



Jan Spijk en 2 anderen vinden dit leuk



Stek Den Haag @StekDenHaag · 29 jan.
Terwijl de coalitie vergadert over het #kinderpardon gaat de @debroervanroos op
bezoek bij @hayarpi_3 in @BethelDenHaag over #kerkasielBethel.
Even doorscrollen naar 3.10 voor de start.
youtu.be/V3VyZY3YngE



1



7



Hermen de Graaf @hermendegraaf · 23 jan.
In buurt- en kerkhuis Bethel, met Arida van Oudenallen als voorgangers vanuit
@doopsgezinden Aalsmeer bij #kerkasielBethel. Kees van Oudenallen
verzorgde begeleiding op saxofoon

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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Johan
@jgh_johan · 30 jan.
Nieuws
Uitzendingen
Zou toch heel mooi zijn!!
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk!!
Laten we bidden dat de familie onder het nieuwe akkoord valt
#kerkasielBethel

Video's





Theo Hettema @tlhettema
Coalitiepartijen bereiken akkoord over kinderpardon - nos.nl/l/2269669
Nu spannend of alle vier de coalitiefracties zich erin vinden.
En voor #kerkasielBethel of de Tamrazyans onder de afspraken van vallen.





1



Hans Wilbrink @wilbrink_j · 29 jan.
Als antwoord op @WilHogeman @hayarpi_3 en 5 anderen



Ook ik heb de gevolgen van trauma’s gezien in mijn werk als conrector in het
voortgezet onderwijs. We zijn daardoor a fortiori betrokken. Ik sta op de ‘kooklijst’
van #kerkasielBethel maar hopelijk is het niet meer nodig! Nog even definitief
uitsluitsel afwachten.





1



3



Ina Veldhuizen en 2 anderen hebben geretweet



Monica van der Perk @MonicaPerk · 23 jan.
Overal vandaan voor het #Kerkasielbethel
Wie #adopteer1nacht ?
Hermen de Graaf @hermendegraaf
Zo, Kudelstaart staat erbij, op de landkaart met de
plaatsen, waar de > 800 voorgangers in de
#kerkasielBethel vandaan komen. Kerkgangers zijn welkom
#kinderpardon. Dienst duurt al vanaf 26 oktober





8

10



Ben Koppenens @bkoppenens · 30 jan.
Als antwoord op @elziax



Ik hoop dat #kerkasielBethel een inspiratie is om compassie & barmhartigheid
terug te brengen in beleid van Chr. partijen (en anderen).Samen kan je veel
bereiken, met acties en druk van onderen. Ik geloof dat mensen veel liefdevoller
kunnen zijn dan hun stemgedrag doet vermoeden.





3



RHaster @RHaster · 30 jan.
Een vers bij een foto, waarop het licht van de doorlopende viering van het
#kerkasielBethel wordt voor de laatste keer doorgegeven ....







Monica van der Perk @MonicaPerk · 26 jan.
Drie volle maanden #kerkasielBethel , heel veel dank aan alle vrijwilligers





En volhouden alsjeblieft!
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Stek Den Haag @StekDenHaag · 29 jan.
Steeds meer duidelijkheid over de afspraken in het akkoord over het
#kinderpardon
Hoop voor de familie Tamrazyan bij #kerkasielBethel!
nos.nl/l/2269669

1



15

20





Esther Kaper en 4 anderen vinden dit leuk



Tweeten

Drie volle maanden #kerkasielBethel voor een rechtvaardig
#kinderpardon en een verblijfsvergunning voor de
Tamrazyans.…

#kerkasielbethel
Top







Tynk E. en 2 anderen vinden dit leuk



marijke genuit @marijkegenuit · 25 jan.
Afgelopen woensdag was ik een avond en nacht in de Bethelkapel, om het
#kerkasielBethel te steunen. Ik schreef er een stukje over:
Muiderkerk - Kerkasiel: een nacht in de Bethelkapel muiderkerk.nl/18-actueel/330
…



1



5

9



Miranda Diesch @MirandaDiesch · 30 jan.
Door de sneeuw onderweg naar @BethelDenHaag #kerkasielBethel
#kinderpardon. De stemming is opgetogen.



1



2

dico van vliet @dicovanvliet · 30 jan.
Hoed af #kerkasielbethel












Hermen de Graaf @hermendegraaf · 26 jan.
De betrokkenheid van Aalsmeerders bij #kerkasielBethel en het #kinderpardon:
aalsmeervandaag.nl/waarom-aalsmee… @Derk_Stegeman @elziax





5

9



Yvonne @Yv_Hiemstra · 29 jan.
Als antwoord op @elziax



Ik sta op het rooster voor een dienst #kerkasielBethel . Zou het van harte doen,
maar als het om deze reden overgaat dan spring ik een gat in de lucht!
#kinderpardon



1



7



Anja Mekenkamp @AnjaMekenkamp · 30 jan.
Als antwoord op @nijllattennemen @elziax @cees_dekker



Grenzen van de wet opzoeken is het recht van iedereen. Dat de kerk marginaler
wordt is een feit, er zijn steeds minder kerken, de kans dat er ergens een kerkasiel
georganiseert wordt, wordt daardoor ook steeds kleiner. Ik ben blij dat
#kerkasielBethel succesvol was.



3



1

Peter Doorakkers @PeterDoorakkers · 10 u

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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#kerkasielbethel
@andrevanaarle en Walther Burgering meededen? @Dijkstra_Doen vroeg het hen
- lees hun antwoord hier
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Katholiek Nieuwsblad @KNieuwsblad
Foto's

Video's
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4

4



Gerald Bruins en 3 anderen vinden dit leuk

Eline Kuijper @E_Kuijper · 30 jan.
Nieuws: #KerkasielBethel komt vanmiddag ten einde met een afsluitende
viering. @ndnl #kinderpardon





Marathonkerkdienst voor Armeens gezin voorbij: priester
Uitzendingen
@jjvpeperstraten en twee diakens vertelden eerder in
@KNieuwsblad waarom ze deelnamen:
tinyurl.com/y9g6jsc7



8

23





Derk Stegeman - coördinator #kerkasielBethel heeft geretweet



Diaconie Den Haag @DiaconieDenHaag · 29 jan.
De coalitie vergadert door en #kerkasielBethel viert door met di-wo o.a. Raad
van Kerken Culemborg (19.00), Verenigde Protestantse Kerk Leuven - België
(2.00-6.00), @meharmsen (9.00), Carina Kapteijn e.a. (10.00), @MirandaDiesch en
#PGOS (12.00), priester uit Antwerpen (17.00). pic.twitter.com/2L5J1iTLIg



3



14

32



Zingeving en 8 anderen hebben geretweet

Stek Den Haag @StekDenHaag · 28 jan.
Oplossing voor de ruzie over kinderpardon?
Zo'n 870 voorgangers uit heel Nederland en 11.500 kerkgangers bij
#kerkasielBethel weten wel wat: een #uitzetstop en een rechtvaardig
#kinderpardon!
ad.nl/politiek/ruzie…



3



51

Walther Burgering en 2 anderen hebben geretweet

78






Stefka @stefkamusic · 28 jan.
Fijn om gisteravond met onze muziek bij te dragen aan #kerkasielBethel
@BethelDenHaag en de familie Tamrazyan @hayarpi_3 te ontmoeten. Bezoek als
het je lukt deze bijzondere en liefdevolle plek, of help een handje en
#adopteer1nacht! #zeziinalthuis #kinderpardon 13 weken

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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3



#kerkasielbethel
16

30




Tweeten

Jos de Goede en 3 anderen vinden dit leuk

Diaconie Den Haag @DiaconieDenHaag · 28 jan.
Bidden en zingen
bij #kerkasielBethel met ma-di o.a. @taize070 (19.00),
Nieuws
Uitzendingen
@DsMartijn & koor (21.00), Martin Koster (23.00), @berthevansoest (2.00-6.00),
Arend van Baarsen (8.00), @JannieNijwening (13.00), Leger des Heils (15.00),
groep uit Westkapelle (17.00).
#kinderpardon



4



7

20







Deze collectie tonen



Buurt-en-kerkhuis Bethel Den Haag heeft geretweet



Stek Den Haag @StekDenHaag · 28 jan.
Wat een trouwe steunbetuiging.
Voor de start van #kerkasielBethel verbleven @hayarpi_3 en haar gezin in 'hun'
kerk in Katwijk. En de mensen uit Katwijk zijn nu zeer regelmatige gasten in
@BethelDenHaag. Fantastisch!
Katwijkers vullen deel 24/7-dienst in asielkerk
Een groep gemeenteleden van de Hervormde PKN
gemeente Katwijk vullen regelmatig een kerkdienstblok
van twee uur in het rooster van de Bethel-asielkerk in D...
allesoverkatwijk.nl









1



10

46



Diaconie Den Haag en 1 ander hebben geretweet



Monica van der Perk @MonicaPerk · 28 jan.
De koekjes zijn alweer op in @BethelDenHaag, appt een van coördinatoren.
Misschien ben je bang dat koekjes breken in je rugtas, maar bij #kerkasielBethel
zijn ze blij met alles #allekoekjeszijnwelkom
#kinderpardon



1



18

29



De Linker Wang en 9 anderen hebben geretweet

Derk Stegeman - coördinator #kerkasielBethel @Derk_Stegeman · 27 jan.
Laat dit het weekend van het #kinderpardon zijn!
Stop hoe dan ook met deportaties van kinderen, als de knoop later wordt
doorgehakt. #UITZETSTOP
En zorg dat ons land eerst zelf de zaken op orde krijgt bij de IND. Beëindig
kafkaeske procedures. Amen! #kerkasielBethel



2



59

86

Marian Hoek v Dijke en 4 anderen hebben geretweet







Diaconie Den Haag @DiaconieDenHaag · 27 jan.
De update van week 13 #kerkasielBethel staat online. 3 maanden, 870
voorgangers, 11.500 kerkgangers en een reëel poilitiek perspectief. Lees meer op:
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

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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Tweeten

Paul Hogeman en 1 ander vinden dit leuk



Sas @Sas99780005 · 26 jan.
Bethel Kapel Den Haag .
Nieuws
Uitzendingen
Bedankt! PKN Apellscha.



#kinderpardon #kerkasielBethel @cdavandaag @christenunie









3

15



TINKEBELL. en 4 anderen hebben geretweet

Stek Den Haag @StekDenHaag · 26 jan.
Over het onterechte verwijt dat ouders procedures rekken en de onredelijkheid
van de regels: "Je moet vertrekken om in aanmerking te komen voor het
kinderpardon". Luister @oogopmorgen terug met @hayarpi_3 en
@Derk_Stegeman. #kinderpardon #kerkasielbethel
bit.ly/2RNsQYd



3



26

42





Geloven in Moerwijk en 4 anderen vinden dit leuk



Diaconie Den Haag @DiaconieDenHaag · 26 jan.
Heel bijzonder dat er vandaag twee kerkgangers uit het buitenland zijn, die
speciaal voor het #kerkasielBethel hier zijn gekomen. Eén uit Vancouver, Canada
en één uit Californië, USA die in Beirut woont. Een wereldwijde
gebedsgemeenschap bidt met ons mee!



1



26

63





Diaconie Den Haag @DiaconieDenHaag · 26 jan.
Hoop en vier #kerkasielBethel za-zo met o.a. Janos Schellevis (18.00), PG
Warnsveld (0.00), Klaas Koffeman (3.00), @taize070 (5.00 nachtwake; 7.00 viering),
Ekklesia (11.00), @saphirApie (13.00), @peterbreure (14.00), PG
Haarlem/Spaarndam (15.00), Eelco van der Burg (17.00).

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

41/49

31-1-2019

#kerkasielbethel - Twitter-zoekfunctie



Startpagina



Meldingen





Berichten



#kerkasielbethel

Tweeten

#kerkasielbethel
Top

Meest recent

Personen

Foto's

Video's

Nieuws







Uitzendingen



8

9



Martin Jans en 7 anderen vinden dit leuk

Theo Hettema @tlhettema · 26 jan.
Drie volle maanden #kerkasielBethel voor een rechtvaardig #kinderpardon en
een verblijfsvergunning voor de Tamrazyans.



Een tussenbalans: facebook.com/photo.php?fbid…



1



19

34



Sas @Sas99780005 · 26 jan.
Bethel Kapel Den Haag
26 januari om 14.30 uur



Bedankt!!! Baptistengemeent Katwijk, Rijnsburg, Noordwijk, Valkenburg
#kerkasielbethel #kinderpardon @cdavandaag @ChristenUnie

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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Veggie in Laarzen
@VeggieInGympies · 26 jan.
Ik zit in de trein op weg naar #kerkasielBethel en ik heb ongevraagd thee en
koekjes meegenomen. Ik ga al voor de derde keer dus ik weet dat dat wel op
komt.



3



4

38







Derk Stegeman - coördinator #kerkasielBethel @Derk_Stegeman · 26 jan.
@bas1hoorn van de @VVD ziet relatie tussen lange procedures en noodzaak van
verruiming #kinderpardon #kerkasielBethel


https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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Derk Stegeman - coördinator #kerkasielBethel @Derk_Stegeman · 26 Tweeten
jan.
Ook @fransweisglas @VVD heeft het moeilijk met het #kinderpardon en is voir
verruiming ervan. #KerkasielBethel

Nieuws





Hans Wilbrink en 3 anderen vinden dit leuk
#kerkasielbethel





Uitzendingen



12

16



Gerald Bruins en 2 anderen hebben geretweet

Derk Stegeman - coördinator #kerkasielBethel @Derk_Stegeman · 26 jan.
Goed stuk in @ndnl door @AaldertvS en @GeraldBruinsND over asielbeleid en
#kinderpardon. #KerkasielBethel





18

24



Paul Hogeman en 2 anderen hebben geretweet

Derk Stegeman - coördinator #kerkasielBethel @Derk_Stegeman · 21 jan.
Joel Miller uit Columbus, Ohio (USA) neemt de dienst in #kerkasielBethel over
van Iemke Epema uit Zwolle. #Sanctuary



3



16

J.A. Berkheij en 5 anderen hebben geretweet

Hayarpi @hayarpi 3 · 19 jan.

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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2

M van Toorenburg  @MvanToorenburg
Overlastgevende asielzoekers kunnen nauwelijks worden
Uitzendingen
opgesloten en uitgezet. Gezinnen met kwetsbare kinderen
overkomt dat wel. Dat is niet uit te leggen. Zeker niet nu
rechterlijke uitspraken aanleiding vormen kritisch te…



23

86





Derk Stegeman - coördinator #kerkasielBethel en 2 anderen hebben geretweet

Stek Den Haag @StekDenHaag · 19 jan.
'Gezin Tamrazyan koestert weer hoop.' Het #kerkasielBethel gaat door, met
nieuwe moed.
Je bent en blijft welkom als voorganger en kerkganger.



Armeens gezin Tamrazyan koestert weer hoop
‘Oh happy day’, klinkt het blijmoedig uit de kelen van het groepje
kerkgangers vanmorgen in de buurt- en kerkhuis Bethel in Den Haag. En e...
ad.nl







1
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50



rebecca onderstal en 2 anderen hebben geretweet



Nynke Sietsma @NynkeSirene · 19 jan.
Grote buiging voor #kerkasielBethel. Roepende in de woestijn. David Goliath. En
maar volhouden. Wat een daadkracht van een gemeenschap in een doodgewoon
Haags straatje. Hoe dwarsheid de wereld kan verbeteren
#kinderpardon



5



25

bettelies westerbeek en 9 anderen vinden dit leuk

111





Esther van Dijken @VandijkenE · 19 jan.
Maandenlang ging ik bijna dagelijks naar de @BethelDenHaag om @hayarpi_3 en
haar familie bij te staan. Nu weer en met zoveel meer hoop op een oplossing, ook
voor alle andere gewortelde kinderen. #kinderpardon #kerkasielBethel

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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Tweeten

Diaconie Den Haag heeft geretweet



Hayarpi @hayarpi_3
· 18 jan.
Nieuws
Uitzendingen
Heerlijk zingen in een volle #Bethelkapel



#kerkasielBethel #kinderpardon





3

2019



28

136



Hindoestanen in NL en 6 anderen hebben geretweet

Florine Kuethe @FKuethe · 17 jan.
Maandenlang moeten schuilen in een kerk omdat het de enige plek is die
veiligheid biedt na bijna 9 jaar in Nederland. Om je kapot te schamen dat
Nederland op deze manier het wereldnieuws haalt. #kinderpardon
#kerkasielBethel
volkskrant.nl/ts-b7a9216a via @volkskrant



Hoe de voortdurende kerkdienst voor het Armeense gezin Tamrazyan…
Al 82 dagen is in het Haagse kerkhuis Bethel een dienst aan de gang, om de
uitzetting van het Armeense gezin Tamrazyan te voorkomen. Die missie is ...
volkskrant.nl





5



91

Zingeving en 3 anderen hebben geretweet

104




ProtestantsAmsterdam @protestants020 · 16 jan.
Oud-staatsseceretaris @JobCohen van #vreemdelingenzaken wil wel bemiddelen
bij de impasse van de kwestie van het #kerkasielbethel bv door de instelling van
een commissie om tot een oplossing te komen. Dat zei hij op een bijeenkomst
over asiel en #kinderpardon in @waalsekerk1012

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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42



Janneke Stegeman en 1 ander hebben geretweet

Axel Wicke @elziax · 11 jan.
Het #kerkasielBethel zal de druk op staatssecretaris @markharbers, de
@christenunie en het @cdavandaag opvoeren. De Protestantse Kerk Den Haag
zal haar „boosheid over de kafkaëske procedures en de beleidsmatige
kindermishandeling” breder gaan ventileren:



Kerk voert druk op Harbers op inzake Armeens gezin Tamrazyan
Redactie binnenland
rd.nl





3



49

Tjaard de Vries en 3 anderen vinden dit leuk

82




Axel Wicke @elziax · 11 jan.
Hartelijke dank, @PeterBenSmit voor dit stuk in @trouw over de juiste omgang
met de Bijbel: de #NashevilleVerklaring heeft idd met de Bijbel niets van doen en
“verspert de toegang tot de Bijbel hoe die eigenlijk is”!
Hoe dan wel? Kijk naar het #kerkasielBethel.

https://twitter.com/search?q=%23kerkasielbethel&src=tyah&lang=nl
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Jacobine en 3 anderen hebben geretweet
 Nieuws
Uitzendingen

Tweeten



Henk Baars @HenkBaars · 11 jan.
In mijn omgeving merk ik dat een aantal gelovige CDA ers aan het afhaken zijn
omdat ze niet kunnen geloven dat een Kinderpardon niet mogelijk
is.#kerkasielBethel









14



42

91







Walther Burgering en 1 ander hebben geretweet



Enis Odaci @EnisOdaci · 28 dec. 2018
En, heren Buma, Segers en Van der Staaij... heeft het verhaal van de Heer Jezus
Christus, tussen de goed gedekte tafels en de zangkoren door, u nieuwe inzichten
gegeven over de 400 kinderen die u in naam van de Rechtvaardigheid wenst te
deporteren? #kinderpardon #kerkasielBethel



6
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121



Kerkasiel en 3 anderen hebben geretweet



Defence for Children @DefenceChildren · 25 dec. 2018
Ook tijdens de kerst zit de 21-jarige Hayarpi met haar ouders, broertje en zussen
in de Haagse Bethelkerk om niet het land uit te worden gezet. Nu al meer dan 2
maanden. #kerkasielBethel #kinderpardon #kinderrechten #fijnekerst



5



60

48



Florine Kuethe en 7 anderen vinden dit leuk

Kees van Egmond @KeesvE · 25 dec. 2018
Gezien het aantal CDA'ers in mijn tl dat #kerkasielBethel een warm hart
toedraagt kan dit nooit lang meer duren



Jos de Goede @JosDeGoede
Waarom begrijpt @sybrandbuma niet dat hij de sleutel heeft? Sta op Buma;
de vlag van de #VVD is niet jouw vlag....; #kinderpardon Het CDA staat toch
voor christelijke ethiek? stop dus met het uitzetten van in NL gewortelde
kinderen; ook jij hebt je eigen verantwoordelijkheid jij? …
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50

Herman Stomphorst en 4 anderen hebben geretweet




dinymeijer @dinymeijer · 25 dec. 2018
In ons hart en in onze gedachten zijn we bij allen die onze steun en liefde nodig
hebben, dichtbij en veraf #kerkasielBethel #WeGaanZeHalen

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