Herbergzaam
Nederland
De praktijk in de
Nederlandse kerkprovincie
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Uitleg kaartje en icoontjes
Vervoeren
		Trasporate

Kleding
		Guardaroba

Vrouwen actief
		 Attivatà di donne

Sport
		Sport

Religieuze activiteiten
		 Attività religiosa

Taal
		Lingua

Informatie
		Informazione

Cultuur
		Cultura

Eten
		 Parti di pasto, mangiare

Klussen
		 Posto di lavoro

Spel
		Giocare

Gesprekken
		Conversazione

Lezing
		Discorsi

Fondsenwerving
		 Raccolta di fondi

Gift
		Doni

Onderdak
		 Fornitura di alloggio

Hulp bij terugkeer
		 L’assistenza il rimpatrio

Uitleg onderdelen
Locatie
		 Plaatsnaam, eventueel parochie/instelling/ werkgroep.

Activiteit
		 Wat is er gedaan?
		Voor en/of met wie: voor vluchtelingen, met vluchtelingen,
		 met scholieren, met pensionados, enz.

Doelgroep
		Aan welke groep mensen heeft de activiteit een bijdrage
geleverd?
		Aan de vluchtelingen (kinderen/scholieren/senioren),
		 aan de omgeving van een opvanglocatie; anders...

Betrokkenen
		Namen en/of functies van initiatiefnemers, contactgegevens.

Bijzonderheden
		Ruimte om zaken op te schrijven waarmee rekening gehouden
zou moeten worden, indien het initiatief wordt overgenomen.
Samenwerking met andere partijen, opleidingen, bijzondere
handelingen, situationele zaken met effect op slagingskans.
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Aan het begin van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, schreven de Nederlandse
bisschoppen in december 2015 een gezamenlijke brief, getiteld ‘Herbergzaam
Nederland’, om aandacht te vragen voor de opvang van vluchtelingen, dichtbij en verder
weg.
Zorg voor vluchtelingen en vreemden is niet een opdracht die we als christenen pas
recent als opdracht zouden hebben gekregen. Reeds in het evangelie staat te lezen,
dat onze Heer Jezus, vlak na zijn geboorte, met Maria en Jozef moest vluchten (Mt. 2,
13-16). Het opvangen van vluchtelingen en vreemden wordt gerekend tot de lichamelijke
werken van barmhartigheid. Jezus zegt: ‘Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen’
(Mt. 25, 35).
Paus Franciscus bezocht in 2013 het eiland Lampedusa om de vluchtelingen en hun
helpers te ontmoeten en te bemoedigen. Het was destijds de eerste reis van de paus
buiten Rome. Bij gelegenheid van de internationale dag voor migranten en vluchtelingen
op 15 januari 2017, vraagt paus Franciscus bijzondere aandacht voor minderjarige
vluchtelingen, met een verwijzing naar woorden van Jezus zelf: ‘Wie een kind als dit
opneemt in mijn Naam, neemt Mij op’ (Mc. 9, 37).
In het licht van het evangelie en op basis van een lange kerkelijke traditie van
barmhartigheid, zijn katholieken op diverse plekken in Nederland vluchtelingen
en vreemden tegemoet getreden met een herbergzaam hart. In vervolg op de brief
‘Herbergzaam Nederland’ zijn de activiteiten in de verschillende Nederlandse
bisdommen als ‘best practices’ verzameld en in kaart gebracht.
Dit boekje is niet bedoeld als een etalage van barmhartigheid, maar om getuigenis af
te leggen en tot bemoediging. Momenteel zijn wereldwijd meer dan 60 miljoen mensen
op de vlucht, het hoogste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. Het is belangrijk om
als christenen niet bij de pakken neer te zitten en niet een hek om ons hart te plaatsen,
wanneer wij vanwege het enorme aantal vluchtelingen ontmoedigd raken of angstig
zouden worden.

Voorwoord
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In Nederland en wereldwijd zijn we als Kerk geroepen om een netwerk van liefde te
zijn, in Jezus’ Naam. Herbergzaam van hart, mogen wij in woord en daad bijdragen aan
een beschaving van liefde. Daarbij hoort ook de voortdurende zorg en aandacht voor
vluchtelingen en vreemden als een werk van barmhartigheid.
Graag bevelen wij dit boekje over geleefde solidariteit met vluchtelingen en vreemden in
Nederland in en vanuit onze Kerk, van harte aan.
Moge de Heer die het goede werk begonnen is, ons blijven aanwakkeren en doen
standhouden op de ingeslagen weg van barmhartigheid.

+ J. van den Hende
Voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie

Foto: Ramon Mangold
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Nasreen en Javed Masih uit Pakistan in Katwijk:

Nasreen en Javed Masih in Katwijk:

Zelfs de kleinste daad van liefde
bouwt een thuis

Niemand behoeftig, dat zou een echt
Jubeljaar zijn!

Javed Masih en zijn vrouw Nasreen
wonen in het vissersdorp Katwijk.
Niet in een twee-onder-een-dak of
een flat, maar in het asielzoekerscentrum. Hun roots liggen in Pakistan. Ze
bieden een blik in het leven van een
vluchtelingengezin in het door paus
Franciscus uitgeroepen Jaar van de
Barmhartigheid.

Javed Masih en zijn vrouw Nasreen
zijn parochianen van de H. Augustinus
parochie. Tot nog niet zo heel lang
geleden woonden zij in Pakistan. Nu
is hun thuis een kamer in het asielzoekerscentrum in Katwijk, samen met
hun kinderen. Het verhaal van Javed
en Nasreen biedt een blik in het leven
van een vluchtelingengezin in het
door paus Franciscus uitgeroepen Jaar
van de Barmhartigheid.

Een parochiaan introduceerde Aroon
bij een cricketclub
Als een klein keerpunt ervaren
ze de ontmoeting met Iwak. ‘Dat
is de Interkerkelijke Werkgroep
Asielzoekerscentrum Katwijk, een
groep vanuit verschillende christelijke
kerken die het kerkelijk werk onder
vluchtelingen in Katwijk vormgeeft.
De werkgroep beheert ook de voormalige kapel van het Marinevliegkamp
Valkenburg. In het gebouw worden
activiteiten georganiseerd en is een
tweedehands kledingwinkeltje, waar
voor een klein prijsje een warme trui
of gemakkelijke broek kan worden
aangeschaft. We zetten ons in als vrijwilliger, helpen in het winkeltje en

Eropuit
In mei 2013 was Javed Masih in
Rome – hij spreekt ook vloeiend
Italiaans – en woonde er een ontmoeting met de paus bij. Daar
hoorde hij paus Franciscus uitleggen dat er geen armoede in deze

Het gezin Masih: v.l.n.r. Javed, dochter Nimra Mary, Nasreen en zoon Aroon. Zij
hebben inmiddels de tijdelijke verblijfstatus verkregen.

‘Dat zou dan in iets concreets handen
en voeten moeten krijgen. Als ik
kijk hier in het AZC, zou het een
idee kunnen zijn dat een leraar of
schooldirecteur uitleg geeft over
het Nederlandse onderwijssysteem.
Kinderen in het AZC gaan naar
school, maar wij hebben weinig begrip
van hoe het Nederlandse onderwijs in
elkaar zit. Als wij daarin iets kunnen
bijdragen aan welke activiteit dan ook
in de Nederlandse samenleving, dan
doen we dat graag. Ik denk bijvoorbeeld ook aan een feest organiseren,
waarin we iets cultureels uitwisselen,
muziek bijvoorbeeld. Of waarbij we
voor elkaar koken.’
‘Afgelopen najaar was ik echt blij iets
te kunnen betekenen voor Missio.
Deze organisatie nodigde mij uit om
in Utrecht te spreken op de opening
van de Wereldmissiemaand, waarbij

projecten in Pakistan centraal stonden.’
‘Het mooiste zou zijn als activiteiten
er komen, met een zekere regelmaat.
Want alleen dan kan er een werkelijk,
levendig wederzijds contact ontstaan.
Wat zou het prachtig zijn als juist dit
Heilig Jaar van de Barmhartigheid de
motor zou zijn van dergelijk contact
en we bruggen kunnen slaan.’
Jolanda de WolF

‘De eerste uitdaging die ons wachtte
toen we in Nederland kwamen, was
de taal. Ook voor onze twee kinderen, nu zestien en achttien jaar oud.
In de parochie en in een winkel
kunnen we gelukkig met Engels uit de
voeten, maar in het asielzoekerscentrum wordt weinig Engels gesproken.

Noodopvang vluchtelingen

van

wereld is, maar wel ongerechtigheid
waar het gaat om de verspreiding
van goederen. En de oproep van
de paus, om naar buiten te treden,
eropuit te gaan, vanuit alle kernen
en gemeenschappen die de Kerk
kent. ‘Het zou mooi zijn als we
aan de oproep van de paus gehoor
geven. Bijvoorbeeld door in onze
katholieke gemeenschappen activiteiten op te zetten die bevorderen
dat de spiritualiteit van barmhartigheid ín ons leeft en tot uiting komt
in ons handelen.’

Diaken Gilion Greeve van de
parochie H. Thomas in Alphen
aan den Rijn: ‘Op verschillende
manieren hebben de Alphense
samenleving en de Alphense
kerken geprobeerd de vluchtelingen te ondersteunen.’ Er waren er
1140. ‘Daarbij zijn mooie activiteiten ontwikkeld. Voor een
kleine groep Eritrese vluchtelingen is in de Jozefzaal bij de
Bonifatiuskerk, tweemaal op
zaterdagmiddag een inloophuis
georganiseerd.’ Vluchtelingen die
statushouder zijn geworden,
daarop willen de kerken zich nu
richten. ‘Vanuit de Raad van
Kerken en het Diaconaal
Platform Alphen is daar een
stichting voor opgericht onder de
naam Nieuwe Alphenaren.’

Lees verder pagina 13

Unieke uitgave voor parochies: Magazine Oosterse Kerken
Bij gelegenheid van de zondag voor de Oosterse kerken is een speciaal magazine uitgegeven,
dat het oosterse christendom extra voor het voetlicht brengt. Mgr. Van den Hende, bisschop van
Rotterdam, is bisschop referent voor Oecumene en Oosterse christenen. Hij nam samen met de
Katholieke Vereniging voor Oecumene het initiatief voor de uitgave. In het voorwoord schrijft de
bisschop: “Het Oosters christendom is in de afgelopen tientallen jaren voor Nederlandse christenen dichterbij gekomen. Op de eerste plaats komen Oosterse christenen via de media meer in
het nieuws. In de tweede plaats maken Oosterse christenen als vluchtelingen steeds meer deel
uit van onze Nederlandse samenleving.”
“Graag spreek ik de hoop uit dat dit magazine gelovigen en parochies zal aansporen om met
overtuiging te bouwen aan waarachtige eenheid met Oosterse christenen door gebed en hulp, en
zal aanzetten tot hartelijke gastvrijheid ten opzichte van Oosterse christenen die als vluchteling
vrijheid en veiligheid zoeken in Nederland,” aldus Mgr. Van den Hende.
Gevarieerde inhoud
Het blad besteedt aandacht aan de actualiteit van de ontmoeting van paus Franciscus en patriarch Kyrill en de campagne ‘Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak’. Verschillende auteurs verleenden hun medewerking en schreven over Oosterse christenen in Nederland: de Syrisch-orthodoxe
Kerk, Oekraïens-katholieke parochies, de Ethiopisch-orthodoxe Kerk.

© PaRochie o.l. vRouw
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Feest van São João
São João is een feest ter ere van Sint Johannes de Doper. Dit feest wordt al 33 jaar georganiseerd door een groep
enthousiaste, Rotterdamse Kaapverdianen. Het is een begrip in de havenstad. Op 25 juni werd het feest gevierd op
het Heemraadsplein dat in 2004 door de stad is omgedoopt tot Pracinha d’Quebrod (vrije vertaling: platzakkenplein).
Dit plein was in de jaren ’60 een ontmoetingsplek voor de Kaapverdiaanse zeemannen. Dit is vandaag de dag nog
dé ontmoetingsplek voor Rotterdammers met een Kaapverdiaanse afkomst. ‘De Portugezen bouwden niet alleen
kapellen en parochies op de vulkanische Kaap Verdiaanse Eilanden diep in de Atlantische Oceaan, maar brachten
ook hun feesten mee. Heel populair werden de junifeesten ter ere van de heiligen Antonius, Johannes oftewel São
João en Petrus en Paulus. Kerkelijke vieringen, bedevaarten en processies gaan spontaan hand in hand met traditionele muziek en een breed aanbod aan cultureel voedsel en drank. In de Portugeestalige parochie van het bisdom
Rotterdam werd al maanden enthousiast gesproken over het feest van São João dat deze keer begon met een
eucharistieviering in de Kathedraal en een processie naar de vele verrassingen op het “Pracinha d’Quebrod” – het
voormalige Heemraadsplein’, aldus pater Th. Wübbels

nummer 3 • 2016
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Zijn leven is momenteel een kwestie
van wachten. De asielaanvraag van
Javed en zijn gezin loopt reeds anderhalf jaar. Misschien is dat wel de
allergrootste uitdaging tot dusver in
Nederland: ‘Hoe wij - vooral de volwassenen - de tijd op een zinvolle manier
kunnen inrichten.’ Javed is dankbaar
een dak boven het hoofd te hebben.
‘Maar wachten hier in het AZC is
voor ons als een grote leegte, zonder
ritme of regelmaat. Vaak overvalt ons
een gevoel van hulpeloosheid’, aldus
Masih.’

Mulken

van

© PeteR

Het is een grote opluchting voor
Javed en Nasreen om zich nuttig te
kunnen maken. ‘Een ieder die er
komt, verwelkomen we hartelijk, welke
achtergrond, cultuur of taal dan ook.
Want zelfs de kleinste daad van liefde
bouwt een thuis op, bouwt de maatschappij op.’
De parochie heeft inmiddels Nasreen
en Javed van fietsen voorzien. Nasreen
heeft leren fietsen, een activiteit die
voor vrouwen in Pakistan niet gebruikelijk is. Links en rechts gesteund
door man en zoon, die steeds een
klein stapje terugdeden in het ondersteunen, is het haar gelukt de fiets
onder controle te krijgen.
‘Dat wij nu als vluchteling moeten
leven, geeft ons een nieuwe blik. Bij de
grote aardbeving in Pakistan in 2005
waren wij beiden hulpverleners. We
waren groepsleiders van een hulpproject vanuit de kerken. Er waren 1200
families in tenten ondergebracht in
het opvangkamp waar wij hulp boden.
Op een dag zei een vrouw tegen ons:
We kijken altijd uit naar jullie komst.
Natuurlijk wachten we op de spullen
die jullie brengen, maar we vinden het
altijd fijn als juist jullie het zijn die het
kampterrein op komen. ‘Wat bedoel
je precies?’, vroegen we. Nu, er zijn
hulpverleners, die delen zo snel mogelijk alle spullen of eten uit. Maar jullie
doen het anders, jullie komen naast
ons zitten en vragen hoe het gaat. We
kunnen dan ons verhaal kwijt.’
‘Nu zijn wij niet de hulpverleners,
maar degenen die hulp vragen. Uit
dit verhaal kunnen we begrijpen dat
de basisbehoefte eten, drinken en een
bed van belang zijn, maar dat daar
bovenuit stijgt, de behoefte aan intermenselijk contact. Aan écht contact.
Aan de boodschap: wij zijn jouw
broers en zussen. Als je die barmhartigheid ontmoet, dan kun je je kruis
dragen.’

Mulken

Fietsen

© Peter

© henRy

de
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In de Tussenbeide van Pinksteren
vertelden Nasreen en Javed over hun
komst naar Nederland en het leven in
het AZC. Heel veel tijd gaat zitten in
wachten. ‘Vaak overvalt ons een gevoel
van hulpeloosheid.’ Maar beetje bij
beetje vindt het gezin – met twee kinderen van zestien en achttien – de weg
in hun nieuwe omgeving. Zij steken
veel tijd in het beheersen van de taal.
‘We voelen in onze ziel wat het is om
een vluchteling te zijn.’

zorgen voor beheer van het gebouw.’

Bestellen
De uitgave kan worden besteld bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene tegen betaling van
€ 1,50 per blad en portokosten (€ 3,00). Losse exemplaren van het katern met informatie over
Oosterse Kerken zijn verkrijgbaar voor € 0,20 per stuk.
T: 073 7370026 E: secretariaat@oecumene.nl
U kunt het magazine ook downloaden via http://www.bisdomrotterdam.nl/Nieuws/
Pages/160418MagazineOosterseKerken.aspx
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Bisdom
Groningen - Leeuwarden

Drachten
Leeuwarden

Groningen

AZC Geeuwenbrug

Wolvega
Frederiksoord
Erica
Diever
Coevorden
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Locatie
Leeuwarden
Parochiële Caritas
Instelling van de
R.-K. Parochie
Titus Brandsma

Activiteit
• Donatie kleding
• Nieuw ondergoed
• Koken voor/met Syrische vluchtelingen
• Voedselbonnen
• Taxivervoer naar ziekenhuis
Doelgroep
COA in Leeuwarden (Syrische vluchtelingen)
Betrokkenen
Parochiële Caritas Instelling Werkgroep vluchtelingen

Locatie
Drachten
Werkgroep Martinus,
R.-K. Kerk
H.Clara van Assisi

Doelgroep
Asielzoekers met
elkaar en met de
omgeving in
verbinding brengen

Activiteit
Voorbeeld 1: Contactpersoon organiseert een kerkelijke viering, met de
volgende elementen:
- Versies in andere talen van het Onze Vader worden door de vluchtelingen gelezen.
-	Buitenlandse vrouwen hebben in hun klederdracht de collecteschaal
opgehaald. Ook een vrouw met hoofddoek nam hier aan deel.
-	Vooraf hebben 8 verschillende vrouwen een minikrediet ontvangen, waarmee
ze aan de slag zijn gegaan om iets lekkers te maken, dat na de viering in de
Nartex genuttigd kon worden of gekocht om mee naar huis te nemen. Hun
kramen waren opgetuigd in de sfeer van het land van herkomst.
Voorbeeld 2: 46 vrouwen van het AZC (verschillende nationaliteiten) zijn
uitgenodigd door een contactpersoon voor een rondrit van een hele dag in
een oude schoolbus door Friesland. Niet ontbrak een leuke rondvaart over
de meren, een kop koffie met gebak in een Skûtsje-museum en later op de
boot een lunch en met elkaar volksdansen op eigen muziek ook aan boord. De
hoofddoeken gingen af en een vertrouwensband was geboren. Iedereen vond
het een heerlijke dag: andere nationaliteiten leren kennen en de ontspanning
van het uitje.
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Voorbeeld 3: Verdiep je in een vluchtelingencultuur door een vluchtelingenland
te bezoeken. Contactpersonen bezochten in 2009 Syrië en ze konden met
eigen ogen de vriendelijkheid van de bevolking (toen nog wel ) waarnemen.
Voorbeeld 4: Er werd gevraagd aan het parochiebestuur om aandacht voor de
“anderen” en eventueel budget voor het integratieprobleem binnen kerk en
maatschappij.
Voorbeeld 5: Organiseer een stamppotmaaltijd voor een gemêleerde groep:
vluchtelingen en geïnteresseerde kerkgangers.
Kan ook een niet-autochtone tapasmaaltijd zijn in elkaar gezet door
vluchtelingen en ex-vluchtelingen.
Voorbeeld 6: Een echtpaar met 2 kinderen dat op eigen gelegenheid het
AZC ontvlucht is vanwege een dreigende uitzetting, zwerft rond op straat.
De Martinusgroep verzoekt het parochiebestuur om een leegstaande
pastoorswoning beschikbaar te stellen als tijdelijke opvang. Parochiebestuur
gaat akkoord.

Activiteit
Door een team van vrijwilligers wordt dagbesteding aangeboden op woensdag
en vrijdag van 9:30u tot 11:30u. Vrouwen, mannen en kinderen gaan uiteen in
groepen om activiteiten te doen, zoals bijvoorbeeld houtbewerking en fietsen
repareren voor de mannen, handwerken en koken voor de vrouwen en spelen
en zingen voor de kinderen.
Bijzonderheden
Er werd tijdens de inventarisatie gevraagd om al pratend de Nederlandse taal
te leren. Veel vluchtelingen hebben moeite met de taallessen. Daarom gaan
wij dit combineren met de dagbestedingsactiviteiten.

Locatie
Drachten
R.-K. Kerk Clara
van Assisi

Doelgroep
Alle vluchtelingen
uit de opvang
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Locatie
AZC Geeuwenbrug
R.-K. Kerk Clara
van Assisi

Activiteit
Parallelle activiteiten in 2 groepen van telkens een uur.
19.30 u. tot 20.30 u. : groep A: Nederlandse praatgroep.
groep B: Creatieve activiteiten of spelletje doen. Van 20.30 u. tot 21.30 u.
wisselen de groepen van activiteit. Wij ontvangen op de donderdagavond met een
team van 9 vrijwilligers uit 4 verschillende kerken, waaronder de Andreaskerk,
per avond, zo’n 60 tot 70 gasten, zowel mannen, vrouwen als kinderen.
Bijzonderheden
Minder gasten kunnen overdag komen door het COA rooster van trainingen
en de Nederlandse les op het AZC. Daarnaast blijft Vledder open en ook deze
gasten willen wij verwelkomen!

Locatie
Diever
R.-K. Kerk Clara
van Assisi Kruiskerk

Activiteit
Ook wij werken mee aan de ontvangst op de donderdagavond van zo’n 60 tot 70
gasten door een team van 9 vrijwilligers uit 4 verschillende kerken.
Betrokkenen
De 7 kartrekkers van ongeveer totaal 35 vrijwilligers en 10 jeugdige vrijwilligers
coördineren de activiteiten. Daarnaast hebben wij een vrijwillige roostermaker
die halen/brengen inplant naast de verdeling van de vrijwilligers per avond voor 2
groepen in verschillende ruimten.
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Activiteit
De parochie participeerde in een interkerkelijk project waarbij
vluchtelingen bij station Emmen werden opgevangen en begeleid
bij hun doorreis naar de Centrale Opvang Asielzoekers (COA) in Ter
Apel (Groningen), waar zij zich officieel moeten aanmelden. Hoe de
vluchtelingen in aanmeldlocatie Ter Apel moesten komen, was voor
deze vermoeide en vaak getraumatiseerde mensen een probleem. De
overheid had daar niets voor geregeld. De kerken namen daarom hun
verantwoordelijkheid.
Betrokkenen
Elke dag stonden er vrijwilligers van de 22 deelnemende kerken in en
om Emmen van 10.00 u tot middernacht klaar om kleding, voedsel en
informatie te geven aan vluchtelingen.
Bijzonderheden
	
In samenwerking met andere			
christelijke kerken in Emmen en omgeving

Locatie
Emmen-Erica
De Goede Herderparochie
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Locatie
Frederiksoord
Petrus en
Paulusparochie

Activiteit
- Mensen uit de gemeenschap verzorgen taallessen
- Er wordt op zondag vervoer van en naar de kerk geregeld
- Er zijn ca 20 fietsen beschikbaar gesteld
- Onderhouden sociale contacten met vluchtelingen
-	Vluchtelingen worden uitgenodigd voor bijzondere activiteiten: voorstellingen,
koffiedrinken in de kerk etc.
-	Als er vluchtelingen in de vieringen zijn, worden ze welkom geheten
-	Er wordt een bijeenkomst belegd tussen enkele vluchtelingen en vormelingen
Bijzonderheden
Vluchtelingen hebben behoefte aan taalonderwijs en dan vooral in de periode dat ze
nog geen status hebben. Daarna worden taallessen aangeboden door het COA. In de
beginperiode die wel 5 - 6 maanden kan duren, is er gebrek aan zinvolle activiteiten.
Andere kerken en mensen uit de lokale gemeenschap doen gelijksoortige activiteiten
en er zijn informele contacten met de lokale Protestantse Kerk Nederland.
De vluchtelingen die lessen volgen, zouden graag bijvoorbeeld praatmomenten willen
hebben om taal te oefenen. Met name de COA zou dit dan kunnen faciliteren door
ruimte beschikbaar te stellen, met de mogelijkheid om koffie of thee te zetten.
Betrokkenen
Al deze activiteiten zijn niet vanuit de kerk georganiseerd. Het zijn mensen zelf die
initiatieven nemen. Als de locatie kan faciliteren zal dat zeker gebeuren.
Doelgroep
Vluchtelingen
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Activiteit
Een school is verbouwd tot opvang voor statushouders. Tot nu toe is er
overleg met de gemeente Weststellingwerf over de opvang. De gemeente is
initiatiefnemer en nodigt de ‘5 Kerken Wolvega’, de Islamitische gemeenschap
en sociale instellingen uit voor overleg.

Locatie
Wolvega
Petrus en
Paulusparochie

Doelgroep
Het betreft ongeveer 12 gezinnen, waaronder een gezin dat naar de PKN kerk gaat.
De andere gezinnen zijn Eritreeërs en gaan naar Rotterdam voor de kerkdienst.
Betrokkenen
Gemeente Weststellingwerf, Islamitische gemeenschap, ‘De 5 kerken Wolvega’

Activiteit
We doen samen de protestantse gemeente Damsterboord activiteiten als de
locatie aan de Ulgersmaweg is bewoond.

Activiteit
Oproep voor vrijwilligers in parochieblad
Doelgroep
Eigen parochianen

Locatie
Groningen
Walfriedparochie

Locatie
Coevorden
R.K. Willibrordus
Parochie

Aartsbisdom
Utrecht
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Vriezenveen

Almelo
Raalte
Amersfoort

Enschede

Twello
Apeldoorn

Heeten

Maartensdijk
Haaksbergen

Utrecht
gemeente Utrecht-West

Arnhem
Doetinchem e.o.

Nieuwegein
Bemmel
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Activiteit
Elke maand wordt er een maaltijd met vluchtelingen georganiseerd.
Hieraan kunnen 15 vluchtelingen en 15 anderen deelnemen.
De ontmoeting met elkaar is het belangrijkste. Steeds wordt een andere
vrijwilligersgroep uit de parochie uitgenodigd om mee te eten. Zo kan
dit echt een parochie-activiteit zijn. Aanvankelijk kookten parochianen.
Inmiddels is er al enkele keren gekookt door vluchtelingen (Syrische koks).
Doelgroep
Aan vluchtelingen. Het project draagt ertoe bij dat zij zich welkom voelen en
dat zij mensen in Arnhem leren kennen.
Aan parochianen en anderen die deel willen nemen. Zij leren vluchtelingen en
hun verhalen kennen.
De maaltijden verlopen tot dusver erg goed. Er is veel onderlinge uitwisseling.
Meerdere vluchtelingen hebben inmiddels gevraagd of wij vrijwilligerswerk
voor hen hebben. Waar mogelijk proberen we hen te betrekken.
Betrokkenen
Initiatief is genomen vanuit het Diaconaal Centrum
van de parochie door de pastoraal werkster.
Bijzonderheden
In dit project wordt samengewerkt met de vrijwilligersorganisatie ‘Welkom in Arnhem’ die activiteiten
voor en met vluchtelingen coördineert.

Locatie
Arnhem
Sint Eusebius parochie

18

Locatie
Arnhem
M25 (tienerproject
van de parochie)

Activiteit
Jongeren van M25 (12-18 jaar) organiseren een spelletjesmiddag voor
kinderen in AZC Arnhem-Zuid.
Eens per maand op zondagmiddag is er een internationale eucharistieviering
in het eucharistisch centrum van de Eusebius-Parochie. Voertaal is Engels.
Christelijke vluchtelingen kunnen hieraan deelnemen. Deelnemers worden
actief betrokken. Hen wordt bv. gevraagd iets te lezen.
Doelgroep
Kinderen die in het AZC wonen.
Tieners die betrokken zijn bij M25 en op deze manier kennis maken met de
kinderen, hun leefsituatie zien en iets van hun verhalen horen.
Christelijke vluchtelingen.
Betrokkenen
Coördinator van M25, de pastoraal werkster, de pastoor

Locatie
Haaksbergen
R.-K. pastoraatgroep,
Ds. en gemeente PKN,
Moskee,
Liberale synagoge

Activiteit
Voorlichtingsavond: om beeld te geven van wat vluchtelingen meemaken vanaf
hun vertrek uit hun thuisland tot in Nederland aan toe (70 deelnemers).
Doelgroep
t.b.v. parochianen en gemeenteleden PKN en belangstellenden
Betrokkenen
De voorzitter van de pastoraatgroep
Bijzonderheden
i.s.m. Vluchtelingenwerk Haaksbergen, gemeente Haaksbergen, politie
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Activiteit
Maaltijd. Om contact tussen vluchtelingen en inwoners van Haaksbergen
te bevorderen (120 deelnemers)
Doelgroep
t.b.v. parochianen, gemeenteleden PKN, gemeenschap liberale synagoge
en moskee, vluchtelingen
Betrokkenen
De voorzitter van de pastoraatgroep
Bijzonderheden
i.s.m.:
- PKN-gemeente
- Moskee
- Liberale synagoge
- Gemeentelijke instanties
- 	Vluchtelingenwerk Haaksbergen
- Politie

Arnhem
Sint Eusebius parochie

Locatie
Haaksbergen
R.-K. pastoraatgroep,
Ds. en gemeente PKN,
Moskee,
Liberale synagoge
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Locatie
Haaksbergen-Buurse
Zogenaamde
Wittem-groep:
samenwerking tussen:
R.K.-parochie
PKN-gemeente
K.B.O. Haaksbergen Buurse

Activiteit
Komend seizoen 2016-2017:
Meerdere bezinnende activiteiten rond thema: ‘Dé Nederlander bestaat niet’,
waaronder:
a) Bezoek AZC Azelo (rondleiding en gesprekken)
b) Maaltijd vluchtelingen-autochtonen
c) Muziekavond rond Vietnam (vluchtelingenproblematiek van toen)
d)	Bezoek voedselbank-noodfonds
(waar ook vluchtelingen een beroep op doen)
e) Lezing: ‘Dé Nederlander bestaat niet’.
Doelgroep
a) t.b.v. vluchtelingen én autochtonen
b) t.b.v. vluchtelingen én autochtonen
c) t.b.v. parochianen, gemeenteleden PKN, KBO én belangstellenden
d) t.b.v. parochianen, gemeenteleden PKN, KBO én belangstellenden
e) t.b.v. parochianen, gemeenteleden PKN, KBO én belangstellenden
Betrokkenen
De voorzitter Wittem-groep
Bijzonderheden
i.s.m.:
- PKN-gemeente
- Moskee
- Liberale synagoge
- Gemeentelijke instanties
- Vluchtelingenwerk
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Activiteit
a. U
 itwisselings- en ontmoetingsprogramma in de kerkruimtes van de drie
betrokken kerken in de wijk Jutfaas/Wijkersloot
b. Bezoek van Syrische kinderen aan het Nijntjemuseum in Utrecht
c. D
 eelnemers aan een opstelwedstrijd (georganiseerd vanuit de kerk) laten
kennismaken met jonge vluchtelingen
d. Een intercultureel programma (inclusief maaltijd) met als belangrijkste
doelstelling: een genuanceerde beeldvorming over de vluchtelingen bij de
Nieuwegeinse bevolking
Doelgroep
a. Ongeveer 20 Syriërs
b. 	Kinderen van een opvanglocatie (een voormalig bejaardentehuis vlakbij de
St. Nicolaaskerk, een PKN-kerk en een evangelische kerk)
c. Jongeren
d. 	Met name Syrische statushouders, vertegenwoordigers van kerken,
taalmaatjes,etc
Betrokkenen
Medewerkster werkgroep Diaconie en Caritas en pastoraal werker
Bijzonderheden
Het 1e onderdeel bestond uit culturele bijdragen van Syriërs en Nederlanders,
het 2e uit een gezamenlijke maaltijd, het 3e uit een orgelconcert met toelichting en koffie.
Sport en spel bleek een goede manier om de jongeren met elkaar te laten
kennismaken.
Een aantal islamitische statushouders begrijpt dat ze door een deel van de
Nederlanders worden geïdentificeerd met de islam en dus (voor die Nederlanders) met mogelijke sympathie voor terrorisme.

Locatie
Nieuwegein

interkerkelijke werkgroep
in wijk Jutfaas/Wijkersloot
met drie betrokken
kerken waaronder de St.
Nicolaaskerk i.s.m. enkele
Syrische statushouders
Georganiseerd door de
werkgroep Diaconie
en Caritas van TaborNieuwegein
Bezoek van een aantal
middelbare scholieren
uit Nieuwegein aan
leeftijdsgenoten in het AZC
voor jongeren in Overberg
De ontmoeting op 2 april
heeft geleid tot een initiatief
van Syrische statushouders
om op 10 juli een ontmoeting
te organiseren met alle
Nederlanders met wie ze
tot nu toe te maken hebben
gehad (waaronder uit de
kerken)
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Locatie
Apeldoorn
Emmausparochie

Bijzonderheden
1 Inschrijven van
vluchtelingen bij de
parochie
2 Materiaal voor taalles
van St. Present
3 Kookgelegenheid
bij Restaurant,
4 In kerkgebouw
5 Afstemmen met COA
en gemeente
67 	Alle vluchtelingen
erbij betrekken
en kaarsen laten
aansteken voor
hun land
8 	Inschrijven bij gemeente, bij inburgering, taal het best te
oefenen in een gezin.

Activiteit
1 Contact gemaakt met noodopvang,
2 Bezoek Noodopvang en AZC
3 Taalles 2x per week in pastorie met pensionados
4 Maaltijden, o.a. kerstmaaltijd, Met jongeren
5 Koppeling geregeld met gemeente Apeldoorn
6 Arabische vieringen
7 Gebed voor de vrede 1x p.m.
8 Opvang in huis
Doelgroep
1 Aan vluchtelingen, m.n. Christenen die in de minderheid zijn.
2 Betrokken parochianen
3 Voor vluchtelingen die kort of al langer in onze stad wonen
4 Vluchtelingen en gezinnen van vluchtelingen
5 Statushouders
6 Alle Arabisch sprekende mensen
7 Open voor iedereen
8 Op facebook en in de krant een oproep gedaan om mensen in huis te nemen.
Betrokkenen
1 Pastoor, familie van Syrische vluchtelingen
2 Vrijwilligers
3 Taalvrijwilligers
4 Gemeenschap van Sant’ Egidio kookvrijwilligers. Jongeren die helpen.
5 Taskforce opgericht gemeente Apeldoorn
6 Koster, Arabische priesters
7 Sant’ Egidio
8 Mensen die een vluchteling in huis opnemen met ZZA regeling
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Activiteit
Inzamelingsactie (27 november-20 december 2015)
in oecumenisch verband:
-	130 welkomstdozen met inhoud aangeboden aan nieuwe
vluchtelingen in de Gemeente Voorst.
- 	financiële hulp, € 5.184,- voor vluchtelingen via Stichting
Noodfonds Vluchtelingen-werk Twello
Doelgroep
Vluchtelingen

Activiteit
Bij kortdurende opvang van 100 vluchteling in sporthal naast kerk: gezamenlijk gebedsmoment op vrijdag; uitnodiging voor de zondagsviering
Doelgroep
Vluchtelingen
Betrokkenen
Leo Fijen; hij was op verzoek van de burgemeester ook betrokken bij
informatiebijeenkomst voor de bevolking.

Locatie
Twello,
HH. Franciscus
en Clara parochie,
oecumenische ad
hoc werkgroep
Voorst, Klarenbeek,
Wilp, Twello,
Terwolde, Nijbroek,
Teuge, De Vecht.

Locatie
Maartensdijk
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Locatie
Doetinchem e.o
Parochie Maria
& Laurentius
met Parochiële
Caritas Instelling en
daarnaast verschillende
vrijwilligers, die zich
op diverse manieren
inzetten voor
de vluchtelingen:
in Doetinchem, een
POL, Proces Opvang
Locatie, met 350
bewoners

Activiteit
-	De parochie heeft met Kerstmis een collecte gehouden (opbrengst
	€1.800,-), bestemd voor de stichting die mensen in de opvanglocatie ondersteunt. Met name komt het geld ten goede aan de kledingbank en de handwerkgroep op de locatie.
-	Vluchtelingen zijn genodigd voor de kerstherberg en elke zondag wordt
vervoer aangeboden voor de eucharistieviering. De 4 à 6 personen drinken
nadien koffie en zo ontstaan spontaan contacten.
Doelgroep
De pastoor en de secretaris van het parochiebestuur komen zo nu en dan op
bezoek in het AZC, om met orthodoxe en/of katholieke christenen te spreken
en ze ook uit te nodigen voor de zondagse eucharistieviering.
Betrokkenen
Pastoor, de Parochiële Caritas Instelling van de parochie, secretaris,
vrijwilliger; Zij coördineren chauffeurs en diverse mensen die als vrijwilliger
werkzaam zijn, b.v. in de werkgroep handwerken, als chauffeur enz.
Bijzonderheden
	Met Pasen hebben enkele vluchtelingen via de pastoor van
de Parochiële Caritas Instelling een geldbedrag ontvangen,
als iets extra’s met Pasen, naast “bed, bad en brood”!

Utrecht
St. Salvator, St. Ludgerus en St. Martinus
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Activiteit
Financiële bijdrage in huur en levensonderhoud
Doelgroep
Aan een vluchtelingengezin

Locatie
Vriezenveen
H. PancratiusParochie

Betrokkenen
Parochiële Caritas Instelling
H.Pancratiusparochie

Activiteit
1 Hulp bij inburgeringsproces
2 Financiële bijdrage voor extra voorzieningen, kleding etc.
Doelgroep
1 Statushouders
2 Nachtopvang asielzoekers
Betrokkenen
1 Vrijwilligers vanuit de gemeente en buurtbewoners
2 Parochiële Caritas Instelling
Bijzonderheden
1 	Dit wordt niet georganiseerd vanuit de kerk, maar men doet dit wel vanuit de
nabijheid en zorg voor elkaar, het noaberschap.
2 In samenwerking met gemeente

Locatie
Vriezenveen
H. PancratiusParochie
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Locatie
Amersfoort
Parochie OLV
Amersfoort

Activiteit
Werkgroep vluchtelingen opgericht. In samenwerking
met de raad van kerken gebeuren alle activiteiten.
Informatiebijeenkomst voor kerken.
Amersfoort geeft thuis. Maatjes zoeken.
Doelgroep
De werkgroep is ingesteld om snel te kunnen reageren op situaties en daar
publiciteit aan te geven. We participeren in deze werkgroep.
Ten behoeve van de vluchtelingen
Betrokkenen
Profielhouder diaconie. Raad van Kerken. Alle organisaties in Amersfoort die
met vluchtelingen werken i.s.m. Stichting Timon.
Bijzonderheden
Er zijn momenteel weinig vluchtelingen in Amersfoort.
Er waren er 150, die zijn inmiddels naar Zeist.
Nu zijn er enkele tientallen minderjarige vluchtelingen.

Locatie
Bemmel, Parochie
de Levensbron

Doelgroep
Ten behoeve van
de vluchtelingen

Activiteit
Kledinginzameling
Betrokkenen
Protestantse gemeentes samen met de parochie.
Vanuit de parochie was de diaken contactpersoon.
Bijzonderheden
Goede afspraken ter plaatse ten behoeve van de vrijwilligers, korte
periode van inzameling en goede afspraken ten aanzien van het ophalen.
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Activiteit
1 Kledinginzameling
		 2 Netwerkavond
3 Dag met allerlei activiteiten voor de vluchtelingen
4 Incidentele financiële hulpverlening
5 Verzorgen van extra voedsel en drinken
Doelgroep
1 Ten behoeve van de vluchtelingen
2 Ten behoeve van statushouders
3 Ten behoeve van de vluchtelingen die tijdelijk binnen de gemeente verbleven
4 Ten behoeve van vluchtelingen en statushouders
5 Ten behoeve van de vluchtelingen die tijdelijk binnen de gemeente verbleven
Betrokkenen
1 	Initiatief van de protestantse gemeentes in Zetten, parochie heeft medewerking gegeven.
2	Initiatief van de burgerlijke gemeente, parochie participeert hierin, evenals
de Parochiële Caritas Instelling , contactpersoon de diaken.
3	Samen met de protestantse gemeente Elst een middag georganiseerd met
allerlei spellen en activiteiten, contactpersoon de diaken.
4	Parochiële Caritas Instelling parochie de Levensbron en parochie St. Benedictus
5 Parochiële Caritas Instelling parochie St. Benedictus
Bijzonderheden
1 	Goede afspraken ter plaatse ten behoeve van de vrijwilligers, korte periode
van inzameling en goede afspraken ten aanzien van het ophalen.
2 Oecumene was hierin, evenals hierboven van onmisbaar belang.
3	Belangrijk is goed overleg met de protestantse partners en de burgerlijke
gemeente
4 Goede afstemming met de burgerlijke gemeente

Locatie
Bemmel , Parochie
St. Benedictus
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Locatie
Utrecht
Studentenparochie
en Broeders
van St. Jan

Activiteit
Eerst uitgenodigd voor een studentenavond. Later ook naar de kerk gekomen,
naar de Mariakapel voor vieringen. Er zijn gesprekken. Ook een maaltijd met
een gezellige avond erachteraan. Dit is verspreid in ongeveer 2 maanden tijd
gedaan.
Doelgroep
Aan Syrische vluchtelingen met een christelijke achtergrond, uit Utrecht.
Betrokkenen
Iemand van de studentenparochie die samen met één van de broeders naar
een informatie-bijeenkomst over vluchtelingen is geweest.
Bijzonderheden
Deze specifieke groep vluchtelingen is verhuisd. Dit betekent weer opnieuw
proberen een band op te bouwen met een nieuwe groep mensen.

Locatie
Heeten

Activiteit
In Heeten zijn twee adressen met vluchtelingen die statushouder zijn. Deze
worden bijgestaan door een groep van 10 vrijwilligers.
Bijzonderheden
Deze 10 vrijwilligers weten de weg te vinden naar het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling via de plaatselijke werkgroep caritas wanneer er financiële
steun nodig blijkt te zijn.
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Activiteit
Wij slaan als gezamenlijke kerken de handen ineen en bieden aan dat
wij gebedsruimte hebben voor wie dat wil, nevenruimte voor koffie/thee,
ontmoeting en eventueel andere activiteiten, dat er vervoer kan worden
geregeld als mensen naar onze kerken toe willen komen en dat wij groepen
vrijwilligers hebben die zich zouden willen inzetten wanneer er vraag is van
de kant van de vluchtelingen.
Bijzonderheden
Begin 2017 zal er een AZC gevestigd worden in Raalte. Daarvoor zijn de
gemeente Raalte, COA en vluchtelingenwerk in gesprek met meerdere
groepen. De groep waarin wij als kerk betrokken zijn is de zogenaamde
‘Verbindingsgroep’, namelijk de grote groep mensen die zich in wil gaan
zetten om een verbinding te leggen tussen de vluchtelingen enerzijds en de
samenleving anderzijds.

Almelo
Elisaparochie

Locatie
Raalte
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Locatie
Almelo
Elisaparochie

Locatie
Utrecht
St. Salvator,
St. Ludgerus en
St. Martinus

Activiteit
We hebben al vele jaren het meubelproject. We halen goede meubels op. Slaan
die vervolgens op in een hal. Mensen die meubels nodig hebben, kunnen die
uitzoeken. De laatste jaren zijn er vele aanvragen van mensen die hier mogen
blijven en een huis willen inrichten. Via Vluchtelingenwerk komen ze dan bij
ons.
Elk weekend brengen parochianen voedsel mee naar de kerk. We geven het
aan mensen die aan de deur komen en aan mensen, waarvan we weten dat ze
het nodig hebben en wat over is gaat naar de Voedselbank.
Een vluchteling uit Afrika zingt bij ons in het koor. Om werk te vinden is zijn
vrouw een verpleegstersopleiding aan het volgen in Zwitserland (vanwege de
taal). Hij zingt in het koor. Wij betalen de kinderoppas zodat hij naar de repetitie
kan en in het weekend kan meezingen. Zo blijft hij verbonden met de gemeenschap. Zodra zij de opleiding afgerond heeft en werk gevonden heeft in Zwitserland, dan gaan ze daar ook wonen.
We besteden veel aandacht aan de vluchtelingenproblematiek in de verkondiging en hebben een paar keer een deurcollecte gedaan voor de opvang van
vluchtelingen.
Activiteit
In de afgelopen Advent en Veertigdagentijd een inzameling georganiseerd
voor drie organisaties in Utrecht die zich inspannen voor verwerving van de
Nederlandse taal door vreemdelingen: basisschool Mozaiek, Internationale
schakelklassen (jongeren in middelbare schoolleeftijd) en Stichting Taal
Doet Meer (o.a. taalles voor volwassenen en ondersteuning van anderstalige
jongeren in het onderwijs).
Gedurende de Advent en vastentijd hebben vrijwilligers van de begunstigde
organisaties in de meeste Utrechtse kerken verteld over hun werk. De beide
acties hebben in totaal ongeveer 30.000,- Euro opgebracht.
Betrokkenen
De pastoraal werker St. Ludgerusparochie
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Activiteit
Er worden taallessen aangeboden en is een inloop geopend (tweemaal per
week).
Na het sluiten van de opvang in de Jaarbeurs (eind november 2015)
werd de noodopvang verplaatst naar Kanaleneiland. Ook werden toen de
inloopactiviteiten verplaatst naar Kanaleneiland (o.a. Triumfatorkerk ).
Een financiële toezegging op verzoek van de Utrechtse Stedelijke Raad van
Kerken aan de Raad die het haar mogelijk maakt om een parttime coördinator
voor het vluchtelingenwerk in Utrecht aan te stellen.
Betrokkenen
De pastoraal werker, St. Ludgerusparochie
De coördinator begeleidt intussen initiatieven uit verschillende Utrechtse
kerken (inloop, taallessen, fietsenplan).

Locatie
Utrecht-West
De Antoniuskerk en
de Protestantse wijk

Doelgroep
Vluchtelingen

Bijzonderheden
Bij de plannen van de overheid om in de toekomst op meerdere (nieuwe)
plaatsen in Utrecht vluchtelingen te huisvesten zijn enkele parochianen
individueel betrokken (noodopvang in Overvecht en uitbreiding AZC in Oog in Al
tot in totaal ca. 1000 mensen).
Activiteit
Eenvoudige zaken als het wegwijs maken in de stad of eens in de maand
een mogelijkheid tot een creatieve activiteit. Ook huiswerkbegeleiding,
sportactiviteiten, kruipgroepen of game-avonden.
Betrokkenen
Als R.-K. parochie “Sint Jacobus de Meerdere” zijn wij hierbij in oecumenisch
verband betrokken via het Diakonaal Platform Enschede (DPE).

Locatie
Enschede
parochie
Sint Jacobus
de Meerdere

Bisdom
‘s-Hertogenbosch
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Nijmegen
Oss

Tilburg

Helmond
Veldhoven

Eersel
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Activiteit
Werkgroep ter voorbereiding op komst vluchtelingen heeft een
visiestuk ontwikkeld.

Locatie

Activiteit
1 Ontmoetingscentrum
2 22 december Oecumenische Viering
3 Taallessen
4 Verstrekking Bijbels

Locatie

Doelgroep
1 Vluchtelingen in Heumensoord
2 Christelijke vluchtelingen
3 Dagelijks meerdere groepen vluchtelingen
Betrokkenen
2 Syrisch-Orthodoxe aartsbisschop Polycarpus
Bijzonderheden
1 Dagelijks 10.30-13.00 u; >50 vrijwilligers.; dagelijks Arabisch spreken.
4 Christenen hebben behoefte aan christelijke ondersteuning

Nijmegen
Stefanus parochie

Nijmegen
Paters
Sacramentijnen
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Locatie
Nijmegen
diverse locaties
en particulieren

Activiteit
Maaltijdverstrekking aan gemengde groepen van moslims en christenen (totaal 9 keer), collecte in de kerken van Nijmegen voor vluchtelingen in Nijmegen, collecte voor vluchtelingen in Syrië.
Maaltijden thuis met vluchtelingen.
Gezamenlijk eucharistie vieren en informatie verstrekking.
Doelgroep
Vluchtelingen, deels gemengd, deels activiteiten gericht op vluchtelingen
Bijzonderheden
Christenen hebben behoefte aan christelijke ondersteuning, adequate informatie voor bewoners neemt bij hen de angst weg.

Locatie
Veldhoven

Activiteit
Taalcursus
Doelgroep
Engelssprekende vluchtelingen
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Activiteit
1 Pray & play
2 Huisbezoek in 3 AZC’s
3 Dagje uit in Tilburg
4 Maria viering door vluchtelingen

Locatie
Tilburg
Parochie
Goede Herder

Doelgroep
1 Syrische, christelijke kleuters en hun moeders
2 Christelijke vluchtelingen
3 Vluchtelingen, zowel christenen als moslims
4 Voor de parochie
Betrokkenen
Moeders en kinderen uit de parochie
Bijzonderheden
1	Moeders bidden en kinderen spelen. Dit was een bestaande activiteit
waaraan nu vluchtelingmoeders meedoen.
2 “Gaat prima met ID en naam van bewoners.”
3 Met Kruisweg, maaltijd en afsluitende viering
4	In het Arabisch, met vertaal apps ging het goed, levert direct contact op
en parochianen raken betrokken bij vluchtelingen.

Activiteit
Kledinginzameling, campingbedjes, etc.
Doelgroep
Vluchtelingen in crisisnoodopvang

Locatie
Eersel
Willibrordusparochie
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Locatie
Oss
Titus Brandsma
parochie

Activiteit
1 Samenwerking met COA en gemeente
2 Koffiedrinken en samen koken
3 “Vrouwenkamer” beschikbaar
4	Cultuur aanbod: Concertkaartjes beschikbaar gesteld,
Poëzieavond georganiseerd
5 Adventcollecte + vastencollecte voor fietsen
Doelgroep
4 Lokale dichters
Bijzonderheden
1	Ambtenaar van de gemeente heeft gesproken in viering over noodopvang,
COA coördinator is met vluchtelingen naar parochie gekomen.

Locatie
Helmond
Lambertusparochie

Activiteit
Ondersteuning van uitgeprocedeerde asielzoekers via Stichting Vluchtelingen
als Naaste. Men geeft taalles, psychische en juridische begeleiding. De parochie is voornemens een gebouw ter beschikking te stellen voor bed, bad en
brood.
Doelgroep
Uitgeprocedeerde asielzoekers
Bijzonderheden
Parochianen vullen het bestuur in en vormen de vrijwilligers. Afhankelijk van
de gemeente waar de uitgeprocedeerde zich bevindt, wordt ondersteuning
verleend bij aangifte van geboorte en overlijden (deze mensen zouden niet
“bestaan”) en ten aanzien van huisvesting.
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Bisdom
Haarlem - Amsterdam

Heerhugowaard
Koggenland
Bakkum

Limmen

Castricum

Purmerend

Haarlem
Vijfhuizen
Hoofddorp

Amsterdam Oud West

Schalkwijk
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Locatie
Amsterdam
Oud West
Emmausparochie

Activiteit
- Maaltijd
- Financiële steun aan Psychiaters zonder Grenzen
Doelgroep
Statushouders en bewonersorganisatie
Betrokkenen
De pastoraal werker
Bijzonderheden
I.s.m. buurtbewoners

Locatie
Bakkum
Parochie
De Goede Herder

Activiteit
Opvang in Antoniushuis door parochievrijwilligers en bewoners
Doelgroep
Statushouders
Betrokkenen
De pastoraal werker

Locatie
Castricum
Parochie
De Goede herder

Activiteit
Welkomstactie voor statushouders
Doelgroep
Statushouders
Betrokkenen
De pastoor
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Activiteit
Eetproject
Doelgroep
Asielzoekers en bewoners

Locatie
Haarlem
Caritas Haarlem

Betrokkenen
De diaken
Bijzonderheden
I.s.m. gemeente en buurtbewoners/organisaties

Activiteit
Ontvangst asielzoekers
Kledinginzameling
Kerk opvang
Doelgroep
Asielzoekers
Syrische christenen
Betrokkenen
De diaken
Bijzonderheden
I.s.m. gemeente, bewoners en kerken in Schalkwijk

Locatie
Haarlem Schalkwijk
Par. Gemeenschap
Schalkwijk
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Locatie
Heerhugowaard
Par H. Dionisius

Activiteit
Opvang vluchtelingen
Kledingactie
Ontvangst in kerk
Doelgroep
Asielzoekers
Betrokkenen
De diaken i.s.m. gemeente en bewoners

Locatie
Hoofddorp
Par H. Joannes
de Doper

Activiteit
Protestacties
Doelgroep
Vluchtelingen in detentie
Betrokkenen
De pastoraal werker i.s.m. oecumene

Locatie
Koggenland
R.-K. Regio Waterkant,
Parociële
Caritas Instelling

Activiteit
Financiële steun aan Vluchtelingenwerk
Doelgroep
Vluchtelingenwerk
Betrokkenen
De pastoraal werker i.s.m. oecumene
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Activiteit
Limmen Helpt! - Inloop en vrijwilligerswerk in kerk - Belangenbehartiging
- Appartement in voormalige pastorie voor vluchteling

Locatie
Limmen
Par H. Cornelius

Doelgroep
Statushouders
Betrokkenen
De pastoraal werker i.s.m. gemeente en bewoners

Activiteit
Steun en opvang, Protestacties
Doelgroep
Vluchtelingen

Locatie
Purmerend
Parochie Maria
Moeder van God

Betrokkenen
De diaken i.s.m. andere kerken

Activiteit
Welkomstactie
Doelgroep
Statushouders
Betrokkenen
De pastoraal werker i.s.m. gemeente en bewoners
De diaken i.s.m. andere kerken

Locatie
Vijfhuizen
Par H.Augustinus

Bisdom
Rotterdam
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Leiden

Vlaardingen

Hillegersberg
Schiebroek-Overschie
Rotterdam
Rotterdam
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Activiteit
In Schiebroek zijn 22 Eritrese vluchtelingen, meisjes, gestationeerd in De
Wilgenborgh, Adriaan Kluitstraat in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. Ze worden
daar opgevangen en begeleid door Timon. 12 meisjes hebben dag en nacht
begeleiding. 10 meisjes van 16-18 jaar hebben 7 uur per dag begeleiding en
zorgen verder voor zichzelf. Allen gaan naar school op het Carré College in de
Schakelklassen
Doelgroep
De Protestantse Kerk in Nederland en de R.-K. Kerk hebben zich het lot van
deze meisjes aangetrokken. Vrijwilligers helpen met het leveren van reservefietsen voor deze meisjes, hebben kennis met hen gemaakt. Helpen met
activiteiten en ondersteunen en daarmee de professionals van Timon.
We organiseren een gezellige avond om kennis te maken met elkaar. Parochianen, gemeenteleden en de meisjes onderzoeken of gezinnen eventueel
maatje kunnen worden voor de meisjes. Vooral de 18-jarigen hebben behoefte
aan contact, omdat ze met 18 jaar voor zichzelf moeten gaan zorgen.
Betrokkenen
De leden van de MOV-groep.
Enkele vrijwilligers van beide kerken. Ook hebben we als tolk een vrouw van
vluchtelingenwerk in Ommoord. (Eritrese maatschappelijk werkster)
Stichting Mara denkt met ons mee.
Bijzonderheden
Dit doen we vooral vanuit deze twee kerken in Schiebroek, maar ook de
parochies van de rechter Maasoever worden erin betrokken.
We hopen zo met de meisjes op te trekken, dat ze een nieuw leven mogen
beginnen en zich een beetje gaan thuis voelen in de wijk.
Eritreeërs zijn erg op zichzelf en integreren moeilijk.
Ook door hun traumatische vluchttocht is het moeilijk voor de meisjes om
weer vertrouwen op te bouwen.

Locatie
Rotterdam
MOV Parochie
Bernadette,
Hillegersberg,
SchiebroekOverschie
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Locatie
Rotterdam,
St Christoffelparochie,
locatie Open Hof,
Rotterdam
Ommoord-Zevenkamp
Werkgroep
Vluchtelingenopvang
Ommoord-Zevenkamp
(VOZ)

Betrokkenen
Een coördinator

Activiteit
Vluchtelingenopvang Ommoord-Zevenkamp biedt sinds 1994 ondersteuning aan
vluchtelingen in de wijk door het bieden van een luisterend oor, hen wegwijs te
maken in de wijk en waar mogelijk praktische hulp te geven.
Concreet kunnen vluchtelingen bij Vluchtelingenopvang Ommoord-Zevenkamp
terecht voor:
• Uitleg van brieven, regels en gewoonten
•	Informatie over het werk van instellingen zoals sociale dienst, huisvesting of
zorgverzekering
• Problemen met instellingen
Elke woensdagochtend houdt VOZ spreekuur van 10 -12 uur.
Drie tot vier keer per jaar organiseert VOZ groepsactiviteiten, zoals uitstapjes voor
kinderen, bowlen voor jongeren of voorlichtingsbijeenkomsten. In schrijnende
gevallen stimuleert VOZ acties voor individuele vluchtelingen.
Doelgroep
Vluchtelingen die met een verblijfsvergunning een huis toegewezen hebben
gekregen in Ommoord en Zevenkamp. Vluchtelingenopvang OmmoordZevenkamp is opgericht vanuit twee protestantse kerkgemeenschappen en
de R.-K. gemeenschap van het vicariaat Ommoord (sinds 2016 onderdeel
Christoffelparochie). Vanaf het begin in 1994 zijn de achterbannen betrokken
bij het werk, via artikelen, oproepen voor spullen en financiële middelen voor
noodsituaties. Zij financieren ook de organisatiekosten. Enige keren per jaar
organiseert VOZ vieringen waarin aan de hand van schriftteksten de problemen van
vluchtelingen aan de orde worden gesteld.
Bijzonderheden
De werkgroep Vluchtelingenopvang Ommoord-Zevenkamp was in 2015 winnaar
van de Diaconieprijs Brood en Rozen van het bisdom Rotterdam in de categorie
‘Diaconie dichtbij’. Opvallend is, dat sommige vluchtelingen na geholpen te zijn
door VOZ tegenwoordig meewerken als vrijwilliger, b.v. bij het tolken. Zie ook het
portret van deze werkgroep in het Pinksternummer van Tussenbeide.
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Activiteit
Vluchtelingenopvang Het Lage Land helpt vluchtelingen uit de wijk
op weg in de Nederlandse samenleving.
We doen dat op een heel praktische manier. We helpen o.a. bij:
• uitleg van brieven
•	informatie over het werk van instellingen zoals de sociale dienst,
woningbouwcoöperaties of ziektekostenverzekeraars
• hulp bij moeilijkheden met instellingen
Elke donderdag van 10.00 - 11.30 uur hebben wij spreekuur-op-afspraak.
Doelgroep
Aan mensen die de vluchtelingenstatus hebben en wonen in het
pastoraatsgebied van de Caeciliakerk
Betrokkenen
De coördinator Diaconie.
Op verzoek en initiatief Vluchtelingenopvang Ommoord/ Zevenkamp is begin
2015 gestart met vluchtelingenopvang in Het Lage Land.

De Bakkerij Leiden - P 46
Foto Peter van Mulken

Locatie
Rotterdam,
St. Christoffelparochie,
locatie
St. Caeciliakerk,
Vluchtelingenopvang
Het Lage Land
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Locatie
Leiden
Diaconaal centrum
de Bakkerij thuisplek
van de Diaconie
Protestantse
Gemeente Leiden
en de RoomsKatholieke Diaconie
Leiden

Activiteit
Aan de Wassenaarseweg in Leiden is sinds najaar 2015 een Noodopvang voor
250 vluchtelingen gevestigd. Ze hebben een dak boven hun hoofd, kleding en
voedsel, maar meer ook niet. In contact met hen heeft de Bakkerij de volgende
activiteiten opgezet:
-	Nederlandse les, samen met de stichting Thuis in Taal, ook gevestigd in de
Bakkerij. (15 taalbuddies)
-	Samen koken en eten (In de Noodopvang worden alleen
magnetronmaaltijden verstrekt)
-	Multicultikookavond
-	Inzamelingsacties voor koffers, zomerkleding en schoenen
Doelgroep
250 bewoners van de Noodopvang
Betrokkenen
De diaconaal werker R.-K., diaconaal werker Protestantse Gemeente Leiden.
info@debakkerijleiden.nl
Bijzonderheden
Activiteiten zijn opgezet op verzoek van de vluchtelingen. Taalles stond bovenaan het wensenlijstje. Een keer zelf kunnen koken met verse en vertrouwde
ingrediënten scoorde ook hoog. Daarom stelt de Bakkerij wekelijks haar keuken beschikbaar aan een groep vluchtelingen. Zij kopen zelf in en koken voor
de groep vluchtelingen én andere aanwezigen in de Bakkerij. Onder het koken,
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Activiteit
Voorstelling Vlucht, theater, dialoog & ontmoeting met vluchtelingen in Leiden.
In de voorstelling van ongeveer 20 minuten raken een Irakese vluchteling en een
Nederlandse vrouw in gesprek in de wachtkamer van een woningbouworganisatie.
Beiden krijgen zo een kijkje in elkaars wereld.
De voorstelling wordt idealiter gevolgd door een gesprek met het aanwezige
publiek (30 minuten) en een informele ontmoeting.
Doelgroep
De Bakkerij heeft deze voorstelling ontwikkeld met M25 Leiden en Mobiel Theater
Geurend Hooi om op een creatieve manier de discussie óver vluchtelingen om te
vormen tot een dialoog mét deze mensen. Het begon als een eenmalige activiteit
voor de Nieuwjaarsbijeenkomst op 22 januari. Dankzij steun van diverse fondsen kon de productie wat ruimer worden opgezet en aangeboden op scholen, in
kerken, buurtcentra en publieke manifestaties in Leiden en Den Haag. Begin april
hadden al ruim 1000 mensen een voorstelling bijgewoond. De aanvragen staan
niet stil. ‘Vlucht’ neemt een vlucht. Tijdens de Projectentocht van het Diaconaal
Centrum en het bisdom Rotterdam op 11 juni zal Vlucht ook vertoond worden.

Activiteit
Bij aanvang van de Vredesweek 2016 kregen alle nieuwe vluchtelingen een
feestelijk ontspannen welkom, met aanbieding van het boekje “Welkom in
Vlaardingen”, verzorgd door MOV/ZWO – PAX Ambassadestad van Vrede en
VluchtelingenWerk. Twee parochianen geven huisvesting/hulp aan een afgewezen katholiek vluchtelingenechtpaar uit Pakistan.
Doelgroep
Alle vluchtelingen
Betrokkenen
Zie onder activiteit Werkgroep MOV/ZWO

Locatie
Leiden
Diaconaal centrum de
Bakkerij thuisplek van
de Diaconie Protestantse
Gemeente Leiden en
de Rooms-Katholieke
Diaconie Leiden

Betrokkenen
De diaconaal werker
R.-K. diaconaal werker
PgL.
info@debakkerijleiden.nl

Locatie
Vlaardingen
Parochie De
Goede Herder,
deelgemeenschap
H. Willibrord
(Lucaskerk en
Pax Christikerk)
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Locatie
Vlaardingen
Parochie
De Goede Herder,
deelgemeenschap
H. Willibrord
(Lucaskerk en Pax
Christikerk)
i.s.m. PAX Ambassadestad van Vrede
en diaconie PKN
Betrokkenen
Werkgroep MOV/ZWO

Locatie
Vlaardingen
Parochie
De Goede Herder,
deelgemeenschap
H. Willibrord
(Lucaskerk en Pax
Christikerk)

Activiteit
-	Elk kwartaal is er een ontmoetingsmaaltijd door vrijwilligers, (Lucas Cooking)
bereid voor groepen vluchtelingen (oud- en nieuwkomers) uit een bepaald land.
Organisatie: werkgroep MOV/ZWO – PAX Ambassadestad van Vrede.
- 	Elke maandag wordt met een busje in de wijk huisraad opgehaald en bij
vluchtelingen afgeleverd. (i.s.m diaconie PKN)
- 	Nu en dan is er een informatieavond waarop een vluchteling zijn/haar verhaal komt doen.
Doelgroep
Groepen vluchtelingen en individuele vluchtelingen.
Bijzonderheden
Het belangrijkste is de motivatie: waar een wil is, is een weg!
Alle aandacht, hulp, hoe weinig en van welke aard ook heeft effect.
Een bepaalde opleiding, is niet per se nodig.

Activiteit
Van tijd tot tijd wordt ontmoetingsruimte beschikbaar gesteld:
-	voor een groep Ethiopische en Eritrese orthodoxe vluchtelingen ten behoeve
van catechese (Om de 6 à 8 weken);
-	voor onderlinge ontmoeting van groepen nieuwe vluchtelingen: Eritrese
(om de twee maanden) en Syrisch – Palestijns (wisselend, onregelmatig).
Doelgroep
Ethiopische, Eritrese, Syrische en Palestijnse vluchtelingen
Betrokkenen
Zie onder activiteit

Bisdom
Breda
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Walcheren

Etten-Leur
Prinsenbeek
Bergen op Zoom
Breda
Woudrichem

Rijen en Molenschot
Alphen
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Locatie
Alphen met de
Heuvel als centrum

Activiteit
Samen hapjes eten, wafels bakken, schminken kinderen, bloemschikken door
Vrouwen van Nu
Doelgroep
Statushouders, vooral ouders met kinderen
Betrokkenen
Medewerkers en Vrijwilligers Vluchtelingenwerk, Leden Vrouwen van Nu, Caritasbesturen omliggende parochies.
Bijzonderheden
Eerst contact zoeken met vluchtelingenwerk en gemeente om doublures
te voorkomen. Op laag instapniveau beginnen en door samen te eten komt
gesprek op gang. Wel tolken nodig evenals gebruik islamitische eetgewoonten,
opletten met vleesproducten. Nagaan wie doelgroepen zijn en hierop inspelen,
ook vluchtelingen betrekken in voorbereidingen.

Locatie
Walcheren
Caritas
H. Mariaparochie

Activiteit
In samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland hebben
leerlingen van de basisschool een rugzakje gegeven aan de kinderen
van het AZC in Middelburg. Baby’s en peuters kregen een luierpakket en
verzorgingsproducten in september 2015.
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Activiteit
Begeleiding twee groepen christelijke vluchtelingen (noodopvang 3 dagen)
naar kerkdienst op zondagochtenden. Vervolgens regelmatig contact opgezocht bij opvanglocatie. Individuele hulp aan statushouders (extra giften in
kader van kerstactie)

Locatie
Bergen op Zoom
Caritas

Doelgroep
Asielzoekers in noodopvang en Statushouders

Betrokkenen
Bestuursleden Caritas en
vrijwilligers parochie

Bijzonderheden
Contact met COA loopt niet altijd even soepel. Hebben “Refugium“
100 euro gegeven, zij zijn betrokken bij gezinsherenigingen.
Wilden 250 euro beschikbaar stellen voor buitenmateriaal kinderopvang.
Dit is niet doorgegaan vanwege wisselingen contactpersonen.

Activiteit
Twee actiest 1. inzamelen paraplu’s en nieuwe schoenen en 2. inzamelen
financiële middelen. Eerste ging heel goed, tweede beperkte opbrengst.
Gedaan op verzoek van welkomstcomité Breda in alle kerken in Breda
Doelgroep
Aan de vluchtelingen van met name in de Boschpoort in Breda (400 personen)
Betrokkenen
Welkomstcomité Breda; deze had overleg met COA Breda en de pastoor
Bijzonderheden
Draagvlak creëren naar alle parochies; op tijd meedelen i.v.m. voorbereidingen
alle parochies in stad of dorp. Regelen wanneer en waar precies paraplu’s en
schoenen heen moesten (afspraken met secretariaten/recepties betrokken
parochies)

Locatie
Breda,
Parochie
Breda Centrum
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Locatie
Breda, Bisdom

Doelgroep
Kinderen in de
Boschpoort
Locatie
Breda
Michaëlkerk

Activiteit
Twee of drie spelletjesmiddagen voor kinderen in Boschpoort
Betrokkenen
De diaconie
Bijzonderheden
Continuïteit van aanbod van drie vrijwilligers
Activiteit
Nederlandse taalles
Betrokkenen
Diaken c.s.
Doelgroep
Vluchtelingen e.a.

Locatie
Etten-Leur
H. Mariaparochie

Doelgroep
Vluchtelingen,
verblijfsgerechtigden,
nieuwkomers, mensen
die wachten op een
oproep voor inburgering

Activiteit
‘Sociaal” taal, voor mensen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Als extra ondersteuning. Praktische taallessen gericht op integratie in de lokale samenleving. De lessen
worden gegeven door vrijwilligers, parochianen die in het onderwijs hebben gewerkt.
Betrokkenen
Coördinator Sociaal Taal, vicevoorzitter en secretaris Parochiële Caritas Instelling
Bijzonderheden
Zorg dat docenten affiniteit hebben met doelgroep. Ruimte creëren voor groepslessen en individuele lessen of kleinere groepen indien noodzakelijk. Niet schromen om ook studenten deelnemers in te zetten voor vertaling/bijles etc. Zorgen
voor goed contact met plaatselijke overheid, vluchtelingenwerk, vluchtelingenopvang en ondersteuning via sociale zaken.
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Activiteit
Financiële ondersteuning bij gezinshereniging
Betrokkenen
Parochiële Caritas Instelling secretaris
Bijzonderheden
Samenwerking met Protestantse Gemeente om samen de juiste
beslissingen te nemen en samen de lasten te dragen

Locatie
Etten Leur
Parochiële Caritas
Instelling
H. Mariaparochie
en Protestantse
Gem. de Baai

Doelgroep
Statushouder
Activiteit
In april 2016 is een brief gestuurd naar College met daarin een dringend
verzoek om mee te werken aan noodopvang voor vluchtelingen in Etten-Leur
en de vraag hoe e.e.a. te realiseren.
Bijzonderheden
Etten-Leur gaat 200 vluchtelingen opvangen voor tenminste 5 jaar.

Activiteit
Individueel pastoraat aan nieuwkomers
Betrokkenen
Pastoraal team H. Mariaparochie
Bijzonderheden
Verzoek kwam binnen via vluchtelingenopvang

Locatie
Etten Leur
H. Mariaparochie
en college van
diakens de Baai
Betrokkenen
Pastoor en vicevoorzitter van de parochie
Locatie
Etten Leur
H. Mariaparochie

Doelgroep
Asielzoekers en
statushouders
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Locatie
Etten Leur
H. Mariaparochie
en KSE
Doelgroep
Statushouders

Locatie
Prinsenbeek
O.L. Vrouw ten
Hemelopneming,
Nazareth-Parochie
en Protestantse Kerk

Locatie
Woudrichem

Activiteit
Maatschappelijke stage
Betrokkenen
Studenten KSE bezoeken in het kader van hun maatschappelijke stage
vluchtelingen thuis, ze verlenen hand- en spandiensten en ondersteunen
met problemen met de taal. De pastoraal werker.
Bijzonderheden
Doel is de sociale interactie. Opzetten van het contact vergt investering.

Activiteit
Initiatief om 12 statushouders sociaal op gang te helpen door bv. helpen bij leren
van de taal, meenemen naar een vereniging, samen boodschappen te doen
Doelgroep
12 statushouders afkomstig uit Syrië die zich binnenkort in Prinsenbeek zullen vestigen.
Bijzonderheden
Project is in opstartfase

Activiteit
Er wordt mentale opvang, huisraad en werk verschaft.
Doelgroep
Vluchtelingengezinnen
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Activiteit
Themavieringen voor vluchtelingen
Betrokkenen
Werkgroep Diaconie en Liturgie
Bijzonderheden
Communicatie en PR

Activiteit
Expositie van kunstwerken Stichting Vrolijkheid
Betrokkenen
Werkgroep Voedsel voor de Ziel en Werkgroep Diakonie

Locatie
Rijen en Molenschot
Werkgroep Diakonie

Doelgroep
Caritas Jordanië
Locatie
Rijen en Molenschot

Doelgroep
Collecte Stichting Vrolijkheid, bezoekers kerk
in kader van openstelling op Rijen Ruikt

Bijzonderheden
Communicatie en PR

Activiteit
Gespreksavond over Vluchtelingen

Locatie

Betrokkenen
Werkgroep Voedsel voor de Ziel en Werkgroep Diakonie
Bijzonderheden
Communicatie en PR

Rijen

Doelgroep
Inwoners

Bisdom
Roermond
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Venray

Venlo
Weert

Roermond

Sittard-Geleen
Horst

Brunssum
Landgraaf
Heerlen

Meersen
Maastricht
Eijsden/Gronsveld
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Activiteit
Oprichting Sjelter, een voorziening waarbinnen ‘bed-bad-brood’ wordt aangeboden
Betrokkenen
Een samenwerking tussen St. Vlot (Lokale organisatie die actief is in de opvang van
(uitgeprocedeerde) asielzoekers), Leger des Heils en Dienst Kerk en Samenleving

Locatie
Bisdom Roermond

Doelgroep
Uitgeprocedeerde asielzoekers
Activiteit
Medewerking aan “Wereldwijd Eckelrade”, organisatie die mensen
begeleidt in hun terugkeer naar het land van herkomst.

Locatie
Bisdom Roermond

Doelgroep
Asielzoekers die wensen terug te keren naar land van herkomst.

Activiteit
Verklaring en overleg over opvang van vluchtelingen in de Euregio.
Uitwisselen van ervaringen en werkzaamheden. Het opstellen van een
manifest en onlangs een nieuw Appel aan de politici in onze landen, maar
m.n. ook op Europees niveau.
Betrokkenen
Internationale samenwerking van gemeenten rondom het drielandenpunt
Nederland, België en Duitsland.
Bijzonderheden
Het manifest (2014) en het Appel (2016) zijn ook door de kerkleiders in de
Euregio ondertekend.

Locatie
Bisdom Roermond
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Locatie
Bisdom Roermond

Activiteit
Project “Vluchtelingenmaatjes”; Enerzijds hebben parochies bij de
noodopvang in het najaar van 2015 in verschillende gemeentes hun
medewerking verleend aan de noodopvang in de sporthallen van
verschillende gemeentes. Samen met andere maatschappelijke
organisaties zijn ook vrijwilligers vanuit de kerken geworven om te helpen
bij deze noodopvang. Per gemeente was de inzet verschillend.
Bijzonderheden
Enkele voorbeelden:
Gemeente Beesel, aan alle organisaties in de gemeente is de vraag gesteld
om hulp te verlenen. Ook vanuit de kerken zijn mensen ontvangen en
welkom geheten. Vervolgens hebben vrijwilligers mensen in de sporthal
opgezocht en - voor zover daar behoefte aan was - begeleid naar een
moskee, maar ook naar christelijke kerken, in de nabijheid. Eveneens
zijn mensen meegenomen naar andere festiviteiten (sportwedstrijden en
bijeenkomsten) in het dorp.
In Voerendaal is vanuit de kerken een welkomwinkel ingericht. Kerk heeft
haar deuren geopend voor inloop en ontmoeting.
In Simpelveld/Bocholtz vindt begeleiding van mensen plaats mede vanuit
de kerken. In deze gemeente zie je nu ook duidelijke groepen komen die
statushouders begeleiden in hun gemeente

Locatie
Maastricht
Studentenpastoraat

Activiteit
Activiteiten met en bezoek aan bewoners AZC
Doelgroep
Asielzoekers
Betrokkenen
150 vrijwilligers
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Activiteit
“Repair-groep”; repareren van oude fietsen
Doelgroep
Door vrijwilligers en asielzoekers, voor asielzoekers

Locatie
Meersen

Bijzonderheden
Het mooie aan dit project is, dat asielzoekers ook ervaren dat ze
iets terug kunnen doen voor hun omgeving.

Activiteit
Pastoriehuis is ter beschikking gesteld aan statushouders
Doelgroep
Statushouders

Activiteit
Begeleiding van mensen die willen terugkeren
Doelgroep
Uitgeprocedeerde asielzoekers

Locatie
Parochie Meersen

Locatie
Eijsden/Gronsveld

Betrokkenen
De werkgroep
Wereldwijd
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Locatie
Heerlen

Locatie
Heerlen Zuid
(Andreasparochie)

Activiteit
In de regio zijn zo’n 12 mensen opgevangen en begeleid.
Doelgroep
Uitgeprocedeerde asielzoekers

Activiteit
Parochie bezoekt mensen in het AZC. Organiseert samen met de St. de Vrolijkheid activiteiten voor kinderen en jongeren in het AZC, er zijn doordeweekse
inloopmomenten in het kerkelijk centrum.
Doelgroep
Asielzoekers, kinderen en jongeren.
Bijzonderheden
Er zijn nauwe contacten met het AZC in Heerlen (al vanaf het begin van dit AZC
in de jaren 90).

Locatie
Landgraaf

Activiteit
Het diaconale project ‘Harteklop’ dat uitdrukkelijk haar deuren openstelt voor
de statushouders die in deze gemeente zijn komen wonen.
Doelgroep
Statushouders die in de gemeente zijn komen wonen.
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Activiteit
Rondom het AZC is vanuit parochie en in samenwerking met de gemeente en diverse maatschappelijke organisaties een groot netwerk
opgezet om mensen in het AZC en statushouders te begeleiden.
Betrokkenen
Gemeente en maatschappelijke organisaties

Activiteit
Parochies zijn nauw betrokken bij het AZC in Sweikhuizen. Bezoeken van
mensen. Hier loopt een project “Maatje voor statushouder”.
Doelgroep
Asielzoekers en statushouders
Bijzonderheden
AZC Sweikhuizen wordt samen met AZC Azelo een pilot-locatie voor COA.
Het idee is om de asielzoekers in een vroeg stadium in contact te laten
komen met de diversiteit van de Nederlandse samenleving en dilemma’s
te bespreken, die vluchtelingen ervaren in de overgang van de eigen
samenleving naar de Nederlandse.
Activiteit
Parochies die hun deuren voor inloop en begeleiding openstellen.
Daarnaast nauwe contacten met het AZC in Venlo.
Doelgroep
Asielzoekers

Locatie
Brunssum

Doelgroep
Asielzoekers /
statushouders
Locatie
Sittard-Geleen

Betrokkenen
Inwoners van de
gemeente
Sittard-Geleen

Locatie
Venlo
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Locatie
Horst
Doelgroep
Statushouders
Betrokkenen
Omwonenden

Locatie
Weert

Activiteit
Opvang van statushouders die in de gemeente zijn komen te wonen vanuit
‘Diaconie NU’. Je ziet dat daar mensen zelf ook aan vrijwilligerswerk gaan
meedoen in het project.
Bijzonderheden
Bij de paaswake heeft de pastoor/deken van de parochie de paaskaars
naar binnen laten brengen door een asielzoeker/statushouder die net in
Horst was komen wonen.

Activiteit
Vanuit de parochies van Stramproy is er een nauwe samenwerking met
Vluchtelingenwerk Weert.

Doelgroep
Statushouders
en individuele
vluchtelingen

Betrokkenen
De pastoor. Hij is zelf een tijdlang vrijwilliger geweest bij Vluchtelingenwerk en heeft mensen, met name statushouders begeleid in de opvang.

Locatie

Activiteit
Vanuit parochies/dekenaat is voortouw genomen voor de opvang/begeleiding van vluchtelingen die komen te wonen in een nieuw AZC en voor
de statushouders die in de gemeente komen te wonen.

Venray
Doelgroep
Asielzoekers en
statushouders

Bijzonderheden
Contacten met AZC zijn moeizamer.

Betrokkenen
Gemeente en parochies
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Activiteit
In het najaar hebben we aan alle parochies/dekenaten in Limburg
bericht, dat m.n. Mgr. Wiertz belang hecht aan opvang en ondersteuning
van mensen die in Limburg onderdak en asiel zoeken. In de advent brief
heeft de bisschop uitdrukkelijk gewezen op de diaconale opdracht om
‘om te zien’ naar de vluchtelingen in onze samenleving.

Locatie
Bisdom Roermond
Dienst Kerk
en Samenleving

Betrokkenen
Dienst Kerk en Samenleving van het Bisdom. Inmiddels bij zo’n 25
gemeentes betrokken bij de opvang. Inzet is per gemeente verschillend,
van gesprek met wethouder/ambtenaar tot nauwe betrokkenheid bij het
gehele proces.
Bijzonderheden
Vanuit Dienst Kerk en Samenleving bieden we o.a. een cursus aan voor
alle vrijwilligers en intervisie voor mensen in hun werk als vrijwilliger.

Activiteit
De Dienst Kerk en Samenleving organiseert een oecumenische conferentie.
Bijzonderheden
De burgemeester van Beesel heeft aangegeven waarom zij, als gemeente
onderdak wil geven aan vluchtelingen en statushouders. Waar ze in die
opvang tegenaan liep, welke reacties er kwamen en hoe zij ook met
mensen die tegen waren in gesprek ging, maar uiteindelijk een groot
draagvlak heeft gekregen in haar gemeente. Tijdens deze oecumenische
conferentie ging prof. dr. Y. de Maaseneer (Leuven) in op de angstgevoelens
die bij mensen leven en hoe we hiermee kunnen omgaan.
Betrokkenen
Overheid en kerken gezamenlijk

Locatie
Bisdom Roermond
Dienst Kerk
en Samenleving

Doelgroep
Parochies en
protestants
christelijke
gemeenten
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HERBERGZAAM
NEDERLAND
Brief van de
R.-K. bisschoppen
van Nederland
over de opvang
van vluchtelingen

Christenen vieren in deze decembermaand
Advent. Wij leven met verwachting toe naar
Kerstmis, het geboortefeest van onze Heer.
God is in Jezus Christus voor ons mens geworden om ons bestaan te delen. Hij deed
dat in een kwetsbaar kind, waarvoor geen
plaats was in de herberg. Een kind dat
moest vluchten naar een ver vreemd land
om te ontkomen aan de moordenaarshand
van Herodes.
Als wij nadenken over de komst van vluchtelingen naar ons land, staat ons deze ervaring van het Christuskind met Maria en
Jozef voor ogen. In iedere vluchteling zien
wij het gelaat van Christus die ons zegt: “Ik
was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen (Matt. 25, 35). In iedere mens in nood
komt de Heer zelf tot ons en doet Hij een
beroep op onze bereidheid om zorg en hulp
te verlenen. Hij vraagt ons om barmhartig
te zijn zoals Hij.
Op 8 december 2015, het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen, heeft paus Franciscus een ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’ geopend. Het barmhartige gelaat van
God zal oplichten wanneer wij de mensen
herbergen die tot ons komen, omdat zij in
hun eigen land niet veilig zijn, verdrukt en
vervolgd worden en geen toekomst hebben
voor henzelf en hun kinderen.

Een blik op de actuele situatie
Wereldwijd zijn er nu ongeveer 60 miljoen
vluchtelingen en ontheemden. Dat is het
hoogste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. Zij vluchten voor oorlog, geweld,
discriminatie en vervolging, extreme armoede of klimaatverandering. De overgrote meerderheid zoekt bescherming in
eigen land of in een buurland. De omstandigheden in opvanglocaties zijn slecht en
de kampen zijn overbelast door het hoge
aantal vluchtelingen.
Om aan deze uitzichtloze situatie te ontsnappen kiest een deel van de vluchtelingen ervoor om naar Europa te reizen.
Legale en veilige wegen om Europa te bereiken zijn er nauwelijks. Nietsontziende
mensensmokkelaars spelen hierop in.
Uiteindelijk zijn zeer risicovolle reizen de
enige mogelijkheid om naar Europa te komen. Tot nu toe zijn naar schatting van de
VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR meer
dan 800.000 vluchtelingen de Middellandse
Zee overgestoken. En de gevolgen daarvan
kunnen we iedere dag in de media zien.
Duizenden mannen, vrouwen en kinderen
hebben die reis niet overleefd. Voor hen
die de reis wel overleven, zijn de moeilijkheden en angsten vaak niet voorbij. In de
ontvangende landen van Europa ontbreekt
helaas nog altijd een helder en consistent
beleid voor de opvang en begeleiding van
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vluchtelingen. Lange procedures, onzekerheid over toekomstig verblijf en weerstand
in de samenleving tegen de nieuwkomers
zijn lastig te nemen barrières.
In Europa en dus ook in Nederland is de
komst van vele nieuwe vluchtelingen inmiddels een dagelijkse realiteit, dichtbij
huis. Dit blijft de belangrijkste uitdaging
voor onze samenleving in de komende jaren. Er wordt gesproken over een “vluchtelingencrisis”. De situatie waarin de vluchtelingen verkeren en de vragen rond opvang
en integratie, houden ook ons bisschoppen
volop bezig. Wanneer wij luisteren naar de
ervaringen van vluchtelingen, van mensen
die met en voor hen werken, binnen en in
de nabijheid van onze bisdommen en parochies, beseffen wij dat er op veel vragen
niet altijd pasklare antwoorden zijn. Juist
daarom is het van belang de waarden en
normen voor ogen te houden die noodzakelijk zijn voor “goed samenleven”.
Wij leggen in deze brief een aantal overwegingen voor aan alle medeburgers, en
in het bijzonder aan parochies en plaatselijke geloofsgemeenschappen, vanuit onze
opdracht om Christus en zijn Evangelie te
verkondigen. Het opkomen voor gerechtigheid voor ieder mens is daar onlosmakelijk
mee verbonden. Leidende principes daarbij

zijn de menselijke waardigheid, solidariteit
en naastenliefde.
Goed samenleven
In de samenleving zien wij twee reacties
op de komst van de nieuwe vluchtelingen:
enerzijds de stelling dat iedere vluchteling
welkom moet zijn; anderzijds het pleidooi
voor het sluiten van de grenzen. Ook binnen onze eigen katholieke geloofsgemeenschap leven verschillende en niet zelden
aan elkaar tegengestelde meningen en gevoelens. Daarbij constateren wij een grote
bereidheid om vluchtelingen de helpende
hand toe te steken. Wij zien een positieve
instelling bij duizenden vrijwilligers die zich
melden bij opvangcentra en asielzoekerscentra; zij nemen initiatieven om vluchtelingen in de lokale gemeenschap te verwelkomen. Tegelijkertijd leeft er angst en
onzekerheid over de impact die deze groep
op onze samenleving zal hebben. Er heerst
economische en sociale onzekerheid, er is
een vertrouwenscrisis in de relatie tussen
burgers en de politiek. De toegang tot de
arbeidsmarkt, huisvesting en tot sociale
voorzieningen staat al onder druk.
Mensen stellen vragen bij het draagvlak
van onze solidariteit. Kunnen en willen al
deze vluchtelingen zich wel inpassen in
onze Westerse cultuur?
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Deze begrijpelijke zorgen en onzekerheden vragen om een realistisch antwoord
van hen die politieke verantwoordelijkheid
dragen, van de kerken en van maatschappelijke organisaties. Samen dragen wij
verantwoordelijkheid voor goed samenleven en voor het algemeen welzijn. Dat is
het welzijn van ons allemaal, afzonderlijke
personen, gezinnen en kleinere groepen,
die zich verenigen tot een sociale gemeenschap, een organisch geheel dat veel meer
is dan de optelsom van de samenstellende
delen.
Wij maken ons zorgen over de toon van het
vluchtelingen- en asieldebat in ons land.
Slogans en generaliserende oordelen helpen ons niet verder. Intimidatie en geweld
zijn onaanvaardbaar. Vanuit het gegeven
dat de mens geroepen is tot goed samenleven, klinkt het appèl om gezamenlijk te
zoeken naar oplossingen met respect voor
mensen met een andere religie, culturele
achtergrond of levensovertuiging.
Wij verzetten ons tegen elke vorm van discriminatie en vreemdelingenhaat, omdat
daardoor de diepste waardigheid van elke
mens wordt miskend en geschonden. Het is
tegelijkertijd ook nodig ervoor te waken dat
achter elke angst, onenigheid of discussie
meteen racisme en discriminatie worden
vermoed. De ontmoeting tussen verschillende culturen leidt er toe dat waarden en

normen over en weer ter discussie worden
gesteld. Dat gesprek, in al zijn diversiteit,
moet in alle openheid gevoerd kunnen worden.
Wij christenen mogen ons bij de ervaring
van angst of onzekerheid laten leiden door
het geloof dat de Heer met ons is als degene die in deze stormachtige tijden tot ons
spreekt: “Weest gerust. Ik ben het. Vreest
niet” (Mc. 6, 50). Door Christus kunnen we
onze angst overwinnen en met vertrouwen
openstaan voor de ontmoeting met de ander en ons daarbij laten leiden door liefde
en geduld. Wij zijn geroepen om, voorbij alle
angst, een christelijk - sociaal antwoord te
vinden op de uitdagingen waarvoor we ons
gesteld zien.
Wij pleiten voor een principiële én realistische houding: mensen in nood moeten
worden geholpen en tegelijkertijd moet
onze kostbare en kwetsbare vrijheid worden beschermd. Wij hebben als mens en
christen de plicht om vluchtelingen, medemensen in nood, de helpende hand toe te
steken. Van vluchtelingen mag worden gevraagd eraan mee te werken dat door hun
komst onze samenleving niet ontwricht
raakt, maar een veilige plek blijft voor allen,
Nederlanders en migranten. Ook vluchtelingen hebben de plicht om minderheden
en mensen met andere religies en levensbeschouwingen te respecteren. Goed sa-
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menleven is een verantwoordelijkheid van
ons allemaal. Wij èn de vluchtelingen hebben verplichtingen tegenover elkaar. Om in
de vervulling van deze wederzijdse plichten
vruchtbaar met elkaar op te trekken, dienen we de weg van de dialoog te bewandelen. Vanuit onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor zo’n dialoog kunnen
we op zoek gaan naar goede oplossingen
met respect voor iedere medemens.
Het is de taak van de overheid om een
rechtvaardig asielbeleid te ontwikkelen en
te handhaven dat het algemeen welzijn, in
het bijzonder de cohesie in onze samenleving, dient en bevordert. Wij vragen van de
overheid in het bijzonder er op toe te zien
dat mensen die vanwege discriminatie zijn
gevlucht, hier niet het risico lopen opnieuw
gediscrimineerd te worden, maar dat zij
zich hier veilig weten.
De nood van vluchtelingen beantwoorden
Het Evangelie vraagt van ons om gerechtigheid te doen en liefde te betonen in onze
omgang met vluchtelingen. Hoe gerechtigheid en liefde zich tot elkaar verhouden,
legde paus Benedictus XVI uit in zijn Encycliek Caritas in veritate: “De liefde overstijgt
de gerechtigheid, want liefhebben is geven,
de ander geven van datgene wat “van mij”
is; maar het ontbreekt de liefde nooit aan
gerechtigheid, die mij ertoe brengt de an-

der te geven wat “van hem” is, wat hem
op grond van zijn bestaan en zijn werken
toekomt. Ik kan de ander niets “schenken”
van wat van mij is, zonder hem op de eerste
plaats gegeven te hebben wat hem rechtmatig toekomt. Wie de ander met naastenliefde tegemoet treedt, is allereerst rechtvaardig jegens hem.” (nr. 6)
Voorts komen we in het spreken van de
Kerk over sociale vraagstukken steeds drie
principes tegen: menselijke waardigheid,
solidariteit en naastenliefde. De universele
menselijke waardigheid vloeit voort uit het
feit dat God ons heeft geschapen naar Zijn
beeld en gelijkenis. Op basis daarvan heeft
ieder mens een onvervreemdbaar recht op
leven en op bescherming van dat leven. Solidariteit, vervolgens, is voor de Kerk niet
een beroep op het gevoel of sentiment van
mededogen of medelijden, maar berust
op het besef van de wezenlijke wederzijdse afhankelijkheid van alle mensen en de
herkenning van onszelf in de ander. Omdat
ieder mens onze naaste is, mag niemand
worden buitengesloten. Voor discriminatie
of nationalisme is in het Evangelie geen
plaats.
In zijn boodschap voor de Werelddag voor
Migranten en Vluchtelingen op 17 januari
2016 wijst paus Franciscus op het Evangelie van Barmhartigheid dat ons geweten
aanspreekt en ons belet om de ellende van
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anderen als vanzelfsprekend te beschouwen. Hij roept ons op om, geïnspireerd door
de goddelijke deugden van geloof, hoop en
liefde, de nood van vluchtelingen te beantwoorden met werken van geestelijke en lichamelijke barmhartigheid. De paus wijst
er op dat de Bijbelse openbaring ons oproept de vreemdeling te ontvangen en zo de
deuren voor God te openen. In het gezicht
van de anderen ontwaren we immers het
gezicht van Jezus Christus zelf. De paus is
niet blind voor de discussies rond opvang
van vluchtelingen en migranten, maar bepleit barmhartigheid en geeft aan dat ieder
verantwoordelijk is voor zijn en haar broeder of zuster.
In het maatschappelijke debat over de opvang van vluchtelingen dreigt het belang
van de handhaving van mensenrechten ondergesneeuwd te raken. Asielzoekers zijn
geen dossiers, maar mensen met rechten en een onvervreemdbare menselijke
waardigheid. De mensenrechten moeten
centraal blijven staan in het migratiebeleid.
Vluchtelingen zijn als menselijke personen geen probleem, maar wat hen overkomt is een probleem, een symptoom van
het onrecht in de wereld. Zij laten ons zien
dat er iets grondig mis is in onze wereld.
Het Westen heeft, actief of passief, bijgedragen aan de destabilisatie van de landen
waar vluchtelingen vandaan komen. De

economische en politieke beslissingen van
Westerse landen hebben mede geleid tot
een ontwrichting van het thuisland van de
vluchtelingen, hetgeen voor hen het motief
was om huis en haard te verlaten. Er rust
een grote verantwoordelijkheid op de internationale gemeenschap om de vrede en de
mondiale sociale gerechtigheid te herstellen en te handhaven.
Hoe kan onze geloofsgemeenschap
helpen?
Paus Franciscus heeft op zondag 6 september jl. een oproep gedaan aan katholieke parochies en kloosters overal ter wereld
om onderdak te bieden aan vluchtelingen.
In een reactie daarop schreven wij op 8
september jl. dat we daar gehoor aan willen geven. Wij zijn ons ten diepste bewust
van onze taak in dezen. Wij voelen ook de
noodzaak om hierin met de andere kerken
en met organisaties uit het maatschappelijk middenveld samen te werken.
In de verschillende bisdommen wordt al
langer nagedacht over de problematiek
rondom vluchtelingen en over de vraag
hoe de Rooms-Katholieke Kerk hierin kan
helpen. We zijn blij dat de paus wereldwijd
deze problematiek nogmaals nadrukkelijk
op de agenda plaatst en we zoeken in onze
bisdommen contact met regionale organisaties en lokale overheden om te kijken
wat nodig is, wat er concreet gedaan kan
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worden en hoe dit kan aansluiten op al bestaande initiatieven.
In CIO-verband (het Interkerkelijk Contact
in Overheidszaken) neemt de Bisschoppenconferentie deel aan het overleg over
de vraag of en zo ja op welke wijze de kerken een bijdrage kunnen leveren aan het
bieden van onderdak aan vluchtelingen.
Op lokaal niveau gebeurt al heel veel. Wij
kennen tal van stimulerende voorbeelden van vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld in
asielzoekerscentra, waar onder de vluchtelingen vaak behoefte is aan mensen die
kunnen helpen de weg te vinden bij Nederlandse instanties. Zo kan het voor christelijke vluchtelingen van grote waarde zijn om
met een geloofsgenoot uit Nederland op te
trekken en opgenomen te worden in een
parochiegemeenschap. Gastvrijheid kan op
vele manieren worden getoond, door mensen eens uit te nodigen voor een kop koffie, een maaltijd, een viering of een andere
gezamenlijke activiteit. Waar kleding wordt
ingezameld, zie je contact ontstaan. Waar
samen wordt gesport en kinderen samen
spelen, zie je verbinding ontstaan. Waar les
wordt gegeven, zie je verbanden ontstaan
tussen leerkrachten en leerlingen. Waar
mensen geen vreemden meer zijn, groeit
de gemeenschap. Het is overigens belangrijk om in het vrijwilligerswerk rekening te
houden met adviezen van professionele or-

ganisaties met betrekking tot wat er nodig is.
Wij willen het vele goede werk dat door
mensen uit onze geloofsgemeenschappen
voor vluchtelingen wordt gedaan, blijven
ondersteunen en bevorderen. Vanuit die
betrokkenheid zullen wij daarom zoeken
naar adequate wegen om tussen parochies, religieuzen en andere geloofsgemeenschappen de uitwisseling te bevorderen van ideeën en praktijkervaringen die
kunnen bijdragen aan de hulp aan vluchtelingen.
Tot besluit
Wij zijn dankbaar en hebben grote waardering voor de inzet van velen binnen en buiten onze geloofsgemeenschap, beroepskrachten en vrijwilligers, die zich iedere
dag onvermoeid inspannen voor een menswaardige opvang van mensen in nood!
Maar zeker zo belangrijk is het wegnemen
van de oorzaken voor de vluchtelingenstroom. De oplossing is niet dat we meer
en hogere hekken plaatsen om vluchtelingen tegen te houden.
De oplossing ligt in een gemeenschappelijke inzet - op de eerste plaats van internationale organisaties en westerse landen
- voor een menswaardige en veilige wereld
voor iedereen.
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Voor Jezus, Maria en Jozef was er in de
herberg van Bethlehem geen plaats. Dit
terwijl de Heilige Schrift op vele plaatsen
indringend spreekt over het gebod om
herbergzaam te zijn voor de medemens in
nood die aan onze deur klopt. Het Bijbelse
appèl herbergzaam te zijn voor de vluchtelingen in ons midden klinkt in onze tijd zo
indringend dat geen christen daarvoor de
oren mag en kan sluiten.
Zoals hierboven al is gezegd: in deze Advent
heeft paus Franciscus in Rome het Heilig
Jaar van de Barmhartigheid (8 december
2015 - 20 november 2016) geopend, mede
met het doel dat wij door Jezus na te volgen

in deze wereld het gelaat van Gods barmhartigheid weerspiegelen, dat Hij in Persoon is.
Wij spreken de wens uit dat het respect
voor de menselijke waardigheid en de
barmhartigheid voor ieder mens, waartoe
paus Franciscus met dit bijzonder Heilig
Jaar heel de mensheid oproept, leidend
beginsel mag zijn voor de leiders van de
volkeren en voor ons allen.
Utrecht, Kerstmis 2015
De R.K. Bisschoppen
van Nederland
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Dit is een speciale, eenmalige uitgave van
het Secretariaat van het Rooms-Katholiek
Kerkgenootschap in opdracht van de
Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Deze uitgave wordt gratis beschikbaar
gesteld aan de bisdommen, de parochies
en bij gelegenheid van de Nederlandse
dag op 15 november 2016 in Rome, ter
gelegenheid van de afsluiting van het Heilig
Foto’s en informatie via de zeven Jaar van de Barmhartigheid, aangeboden
Nederlandse bisdommen. Met dank aan aan paus Franciscus.
Dirk Hol, Ramon Mangold (p. 4, 6, 70, 72),
Eveline Zuurbier (sintludgernu.nl), Ellie
Smeekens, Ronald Dashorst, Peter van
Mulken en vele anderen.
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Werelddag
voor
Migranten
en
Vluchtelingen

Wereldwijd geeft de R.-K. Kerk aandacht aan migranten en vluchtelingen
tijdens de jaarlijkse Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen.
Achtereenvolgende pausen hebben in de loop van de jaren een veelheid
aan pauselijke boodschappen uitgebracht die allerlei aspecten van
migratie belichten, kansen en uitdagingen en ook de moeilijkheden die
personen ervaren die op de vlucht zijn vanwege oorlog en geweld. De
Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen vindt in 2017 plaats op 15
januari. In zijn boodschap voor deze dag vraagt paus Franciscus met name
aandacht voor de kwetsbare positie van kinderen die op de vlucht zijn.

