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Met open armen

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.

Hier is het goed, hier mag je zijn.

Met open armen word je ontvangen.
Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.

Kom, met je wanhoop en verdriet.

Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.

Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.

Hier word je liefdevol omarmd.

Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.

Met open armen word je ontvangen.

Tekst: Antonie Fountain, Lee Ann Vermeulen
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Voorwoord
Voor u ligt mijn afstudeeronderzoek over een enorm actueel thema: vluchtelingen. In dit
afstudeeronderzoek heb ik in vijf kerken onderzocht wat de gevolgen zijn van hun betrokkenheid bij
vluchtelingen in de noodopvang. Ik heb dit eindproduct geschreven in het kader van mijn afstuderen
aan de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool in Ede en in opdracht
van Kerk in Actie. Van december ‘15 tot en met juni ‘16 ben ik bezig geweest met het onderzoek en
het schrijven hiervan. Het is mijn wens dat dit inspirerend zal werken voor alle kerken in het land
die betrokken zijn of mogelijk nog betrokken gaan raken bij de hulp aan vluchtelingen.
Zonder de medewerking van de predikanten en het kerkelijk kader in deze vijf kerken had dit niet
tot stand kunnen komen. Ik wil hen hartelijk bedanken dat ik een interview heb mogen afnemen en
voor hun inzet en tijdsinvestering om de respons van de enquêtes zo hoog mogelijk te krijgen.
Ook wil ik alle respondenten van de vijf kerken bedanken die meegewerkt hebben aan de enquête.
Zonder hun medewerking had ik het onderzoek niet op deze manier kunnen voltooien.
Ik wil Trinus Hoekstra en Geesje Werkman bedanken voor de gelegenheid om mijn
afstudeeronderzoek voor Kerk in Actie te kunnen doen. Daarnaast hebben ze mij praktische
adviezen gegeven, van literatuur voorzien, meegedacht en mij in contact gebracht met de juiste
personen. Ik wil hen hartelijk bedanken voor hun inzet en het vertrouwen dat ze in mij gesteld
hebben.
Vanuit de Christelijke Hogeschool Ede ben ik begeleid door Jan-Martijn Abrahamse. Ik heb deze
begeleiding als prettig ervaren. Hij heeft mij in een aantal gesprekken, maar vooral digitaal, verder
op weg geholpen en sprak de juiste woorden op het goede moment. Dat heeft mij op positieve wijze
gestimuleerd.
Ik ben dankbaar voor wijze raad en motiverende woorden van mijn familie en een aantal
vriendinnen. Dat heeft me soms net weer de nieuwe energie gegeven die ik nodig had. Als laatste
wil ik in het bijzonder mijn man Jaco & dochters Miriam en Rebecca bedanken. Dankzij jullie
bereidwilligheid mij regelmatig te moeten missen en jullie vertrouwen en geloof in mij, heb ik deze
afstudeeropdracht en mijn studie kunnen voltooien. Baie dankie, love you!

Ik wens u veel leesplezier toe.
Janet Bac
Leerdam, 27 juni 2016

Samenvatting
Dit afstudeeronderzoek is een eerste impressie van de gevolgen in kerken die betrokken zijn bij
vluchtelingen in de noodopvang. Op vijf verschillende plaatsen in het land, te weten Alphen aan den
Rijn, De Meern, Emmen, Valkenswaard en Zaandam heb ik veldonderzoek gedaan in de lokale
Protestantse Gemeenten voor mijn opdrachtgever Kerk in Actie. Deze kerken zijn betrokken
geweest bij de hulp aan vluchtelingen in de plaatselijke noodopvang in de periode tussen oktober
2015 en juni 2016. Ik heb onderzocht op welke wijze de betrokkenheid tot stand is gekomen en op
welke manieren dit praktisch is vormgegeven. Ook heb ik gekeken van welke hulpbronnen men
gebruik heeft gemaakt. Door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek heb ik onderzocht
wat de waardering van deze betrokkenheid is door de vluchtelingen zelf, de predikanten en
kerkelijk kader en door de gemeenteleden. Hiernaast heb ik vanuit literatuur en de Bijbel gekeken
naar aanknopingspunten voor de lokale kerken in het omgaan met vluchtelingen.
Op basis van recente praktijkervaringen heb ik onder andere kunnen concluderen dat kerken een
grote rol vervullen tijden het verblijf van vluchtelingen in de noodopvang. Er zijn betekenisvolle
activiteiten ontplooid, waarin de predikant een bepalende rol kan spelen in het type activiteiten.
Betrokkenheid bij vluchtelingen hebben de vijf kerken in beweging gezet en biedt kansen voor de
kerk naar buiten. Ik sluit het eindproduct af met zeven handreikingen die Kerk in Actie kan doen
aan kerken die betrokkenheid bij vluchtelingen overwegen of nog gaan starten.

In dit afstudeerproduct zullen specifieke termen voorkomen rondom het thema vluchtelingen.
Daarom is vooraf deze begrippenlijst opgesteld.







Vluchteling.
In artikel 1 van het Verdrag van Genève1 staat: “Een vluchteling is iemand die uit gegronde
vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een
bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan
hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit vrees voor
vervolging, niet wil vragen.”
Asielzoeker
Mensen die in Nederland asiel aanvragen, worden ‘asielzoekers’ genoemd.
AZC
Vluchtelingen worden opgevangen in een asielzoekerscentrum, afgekort als AZC.
Er zijn verschillende soorten opvangcentra.2 Waar een asielzoeker woont, hangt af van de
fase in de asielprocedure.
Noodopvang
Vanwege de forse toename van het aantal vluchtelingen zijn de bestaande azc´s in ons land
overvol geraakt. Om mensen toch op te kunnen vangen zijn er op diverse locaties in ons
land noodopvangplekken geopend. Dit kunnen sporthallen, tentenkampen of andere snel
ingerichte locaties zijn. Vluchtelingen worden daar in natura geholpen (bed, bad en brood).
Noodopvang mag maximaal een jaar duren.



Crisisnoodopvang
In de piekperiode was zelfs noodopvang niet genoeg en werd er crisisnoodopvang
georganiseerd binnen gemeenten. Deze opvang is bedoeld voor 72 uur, waarna de
vluchtelingen kunnen doorstromen naar andere vormen van opvang. Crisisnoodopvang vindt
plaats in accommodaties (sporthallen e.d.) die normaal voor incidenten, rampen of crisis
worden gebruikt door bevolkingszorg. Doorstroming wordt gecoördineerd door het COA.
De laatste crisisnoodopvang is gesloten op 29 januari ’16.



COA
Dit is de afkorting van Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Zij zijn verantwoordelijk voor
de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland.

Officieel heet het in 1951 vastgestelde verdrag ´Verdrag betreffende de status van Vluchtelingen´. Het was
eerst alleen bedoeld voor mensen die direct of net na de Tweede Wereldoorlog waren gevlucht. Na een
toevoeging in 1967 is het ook van toepassing op mensen die na die tijd hun land zijn ontvlucht. Bijna 150
landen hebben het verdrag ondertekend.
2
www.coa.nl/opvanglocaties
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5.1.

1. Inleiding

1.1.De aanleiding en context

De beelden in de media van mensen op de vlucht, van gammele bootjes op de Middellandse Zee en
van open en gesloten grenzen in Europa staan bij veel mensen op het netvlies gegrift. Ook bij mij.
Het heeft me enorm geraakt om zoveel mensen en kinderen wanhopig te zien vluchten. Het kwam
nog dichterbij toen de gemeente Leerdam besloot, om in oktober 2015, een maand crisisnoodopvang te verlenen aan 40 vluchtelingen. Ik ben daar als vrijwilliger bij betrokken geweest en
besloot op dat moment dat ik graag wilde afstuderen rondom deze problematiek.
Want hoe reageren kerken ter plaatse op de komst van vluchtelingen in de noodopvang? Raken ze
daarbij betrokken en vanuit welke drijfveer? Hoe raken ze betrokken? Er liggen toch geweldige
kansen! Maar hoe wordt dat gewaardeerd in de kerk, verandert er iets? Zomaar een aantal vragen
die ik mezelf stelde in de periode dat ik zelf betrokken was.
Ik ben daarom op zoek gegaan naar een opdrachtgever en was blij deze al snel gevonden te hebben
in Kerk in Actie, dat deel uitmaakt van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in
Nederland. Mijn wens om af te studeren op dit onderwerp kwam heel mooi samen bij de wens die
er bij Kerk in Actie lag, om onderzoek te doen binnen de kerken, maar waar men vanwege de
drukte nog niet aan toe was gekomen.
Tijdens het schrijven van mijn projectplan3 verbleven er 47.764 mensen in COA-opvang. Op dit
moment4 zijn dat 37.416 mensen. Onderstaande grafiek geeft een beeld van de snelle stijging eind
vorig jaar van het aantal vluchtelingen in ons land, tevens is de gestage afname te zien van de
laatste maanden. Uit de grafiek is verder duidelijk op te maken dat crisisnoodopvang zich heeft
beperkt van de periode oktober ’15 tot en met januari ’16.

Figuur 15
3
4
5

Peildatum 15 februari ’16
Peildatum 21 juni ‘16
Bron: https://www.coa.nl/nl/over-coa/cijfers-en-jaarverslagen/historisch-overzicht-bezetting
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1.2.De onderzoeksvraag

Na overleg met mijn contactpersonen bij Kerk in Actie, Geesje Werkman en Trinus Hoekstra, heb ik
besloten veldonderzoek te doen in vijf kerken in verschillende plaatsen in ons land. Daar zijn
verschillende vormen van noodopvang gevestigd.
De centrale onderzoeksvraag luidt:

Welke handreikingen kan Kerk in Actie doen aan gemeenten die
betrokken zijn bij vluchtelingen in de noodopvang op basis van recente
praktijkervaringen?
1.2.1. Deelvragen

Bovenstaande hoofdvraag wil ik beantwoorden door de volgende deelvragen.

Deelvraag 1: Op welke manieren raken kerken betrokken bij vluchtelingen in de noodopvang?
Ik ga onderzoeken wat de aanleiding is voor het leggen van de contacten tussen de desbetreffende
kerk en de vluchtelingen uit de noodopvang. Wie daarin het initiatief heeft genomen en wie de
besluiten nam. En ook of de predikant en/of kerkelijk kader daarin een rol hebben gespeeld.
Deelvraag 2: Op welke manier wordt die betrokkenheid in de praktijk vormgegeven?
Per plaats wordt in kaart gebracht op welke wijze de betrokkenheid van de kerken wordt
vormgegeven.
Deelvraag 3: Van welke hulpbronnen is door gemeenteleden, kerkelijk kader en/of predikanten
gebruik gemaakt in het kader van de betrokkenheid?
Vervolgens wordt er in het algemeen onderzocht óf en welke hulpbronnen er zijn gebruikt.
Zijdelings evalueer ik bij beide partijen materiaal wat hiervoor door Kerk in Actie is ontwikkeld, is
uitgegeven en gepubliceerd op hun website.
Deelvraag 4: Hoe wordt de betrokkenheid door de vluchtelingen, gemeenteleden en predikanten
en/of kerkelijk kader gewaardeerd?
Van alle drie partijen wordt in kaart gebracht hoe de betrokkenheid van de kerk bij de
vluchtelingen wordt gewaardeerd. Zijn er positieve en/of negatieve gevolgen te ontdekken in de
kerkelijke gemeente? En wat is de rol van het geloof in relatie tot de betrokkenheid?
Deelvraag 5: Wat is er, naar aanleiding van de conclusies uit het veldonderzoek, vanuit de Bijbel
(volgens Jesaja 58:6-12 en Mattheüs 25: 31-46) en/of literatuur te zeggen over de betrokkenheid
van autochtone Nederlandse kerken bij vluchtelingen?
Naast het uitvoeren van het veldonderzoek in vijf kerken, wordt er vanuit een aantal Bijbelgedeelten een verdieping aangebracht. Hoe wordt er daar met vluchtelingen omgegaan en wat
heeft dat in onze hedendaagse situatie te zeggen?
Deelvraag 6: Welke aanbevelingen kunnen er, naar aanleiding van het veld- en
literatuuronderzoek, worden gegeven aan kerken die al betrokken zijn op of in de toekomst
betrokken raken bij vluchtelingen uit de noodopvang of een nieuw te vestigen locatie van een AZC?
In deze deelvraag worden alle voorgaande resultaten en bevindingen bij elkaar gebracht en worden
er handreikingen gegeven voor kerken die nu of in de toekomst betrokken raken bij vluchtelingen.
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2. Afbakening en methode van onderzoek
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag op basis van recente praktijkervaringen heb ik
gegevens verzameld onder vluchtelingen, kerkelijk kader en/of predikanten en gemeenteleden in
vijf Protestantse Gemeenten in ons land, te weten:
 Protestantse Gemeente ‘De Lichtkring’ in Alphen aan den Rijn
 Protestantse Gemeente van de ‘Marekerk’ in De Meern
 Protestantse Gemeente ‘De Opgang’ in Emmen-Zuid
 Protestantse Gemeente van de ‘Ontmoetingskerk’ in Valkenswaard
 Protestantse Gemeente van de ‘Noorderkerk’ in Zaandam
Mijn opdrachtgever heeft enorm veel relaties in het land met kerken die betrokken zijn bij de
vluchtelingen. In eerste instantie heeft zij mij van 5 contactpersonen voorzien die ik zou kunnen
benaderen voor medewerking aan dit onderzoek. Het is niet mijn indruk, maar het zou zomaar
kunnen dat zij mij de gegevens heeft verstrekt van de vijf beste kindjes uit de klas. Ik ben me
hiervan bewust geweest tijdens het uitvoeren van het onderzoek en kom hier bij mijn
verantwoording in hoofdstuk 8 op terug.
In De Meern en Zaandam werd direct positief op mijn verzoek gereageerd. In Emmen ben ik
uiteindelijk bij een andere kerkelijke gemeente terecht gekomen. En de twee andere kerken die
aangereikt waren, konden om diverse redenen niet deelnemen. Ik ben vervolgens zelf op het spoor
gekomen van de kerken in Alphen aan den Rijn en Valkenswaard.
Door het doen van veldonderzoek in vijf verschillende betrokken kerken, kan ik onmogelijk
pretenderen volledig te zijn. Ik zie het onderzoek dan ook als een eerste verkenning over gevolgen
van de betrokkenheid bij de vluchtelingen binnen kerken van de PKN. He schetst geen
representatief beeld van de situatie in het hele land.

2.1.Kwalitatief onderzoek

Mijn keuze voor een kwalitatief onderzoek onder de predikanten en het kerkelijk kader is gebaseerd
op de centrale rol die zij hebben in een kerkelijke gemeente. Ik wil daarom graag weten wat de
betekenis is, die de predikanten en diakenen zelf aan de situatie geven.6 Er kan op deze manier
worden gevraagd naar ervaringen in hun situatie en naar achterliggende argumenten en motieven.
In de vijf kerken heb ik half gestructureerde diepte-interviews afgenomen, vier maal met de
predikanten die aan de kerk verbonden zijn en in Valkenswaard met twee leden van de diaconie. Ik
heb voor elk interview dezelfde vragenlijst gebruikt, maar omdat per plaats de situatie rondom de
noodopvang verschilde, was er alle ruimte voor eigen inbreng van de predikant en diakenen. Door
het houden van deze diepte-interviews is veel feitelijke informatie verstrekt wat antwoord geeft op
mijn eerste drie deelvragen. Verder heb ik goed in kaart kunnen brengen wat de visie is van de
predikanten op positieve en negatieve effecten in hun kerk en welke rol hun geloof heeft gespeeld
bij de betrokkenheid.

2.2.Kwantitatief onderzoek

Voor het veldonderzoek onder de gemeenteleden heb ik juist gekozen voor kwantitatief onderzoek.
Het was mijn wens om zoveel mogelijk gemeenteleden in de vijf kerken te bereiken om vanuit hun
perspectief antwoord te krijgen op mijn deelvragen. Hiervoor heb ik een digitale enquête
ontwikkeld, die via verschillende kanalen in de kerken zijn uitgezet. Ik bespreek dat in hoofdstuk 4
per plaats. In drie kerken heb ik naast de digitale enquête een identieke papieren versie uitgedeeld.
Een nadeel van surveyonderzoek, ofwel het uitzetten van een enquête, is dat de context
waarbinnen de antwoorden worden gegeven onbekend blijft.7 Als onderzoeker kun je zo niet
achterhalen wat de beweegreden is om een bepaald antwoord te geven. Ik heb dit nadeel voor lief
Verhoeven, N. (2011). Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs
(4e druk). Den Haag: Boom Lemma uitgevers, p. 30
7
Verhoeven, p. 117
6
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genomen, omdat dit voor mij niet opweegt tegen het feit dat ik op deze manier zo’n groot
mogelijke groep gemeenteleden kan bereiken. Voor verdere verantwoording van de
onderzoeksmethodiek verwijs ik naar hoofdstuk 8.

2.3.Theoretisch kader

Naast het veldonderzoek in de vijf kerken, beschrijf ik vanuit de literatuur over vluchtelingen en
vreemdelingen wat dit te zeggen heeft in de hedendaagse situatie. Ook onderzoek ik de positie van
de vreemdeling in de Bijbel en zoom ik in op 2 Bijbelgedeelten die specifiek over vreemdelingen
gaan, namelijk het Bijbelboek Ruth en het slot van Mattheüs 25.
Alle geciteerde Bijbelteksten in dit document zijn afkomstig uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

3. Theoretisch kader
Ik wil in dit hoofdstuk onderzoeken wat er vanuit literatuur en de Bijbel te zeggen is over de
betrokkenheid van autochtone Nederlandse kerken bij vluchtelingen, zoals te lezen is in de schets in
paragraaf 2.3. Ook bekijk ik op welke manier dit aan kan sluiten bij de praktijk van de vijf kerken
die ik heb onderzocht. Op deze manier beantwoord ik deelvraag 5.

3.1.Inleiding

Migratie is zo oud als de mensheid zelf. Vluchtelingen, vreemdelingen, ze zijn er altijd geweest.
Maar nog nooit is het aantal zo hoog geweest als nu. Voor het eerst passeerde het aantal
vluchtelingen in de wereld de grens van 60 miljoen, zo maakte de VN vluchtelingenorganisatie
UNHCR bekend op Wereldvluchtelingendag.8 Een recordaantal mensen van 65,3 miljoen is ontheemd
door oorlog of vervolging. Het overgrote deel van de vluchtelingen bevindt zich buiten Europa, maar
van elke 113 mensen op aarde is er één een internationale vluchteling, asielzoeker of in eigen land
verdreven.9 En wie van buiten Nederland binnenkomt, om daar wellicht voortaan te gaan wonen en
leven, heeft een bewogen leven. Letterlijk, omdat men zich heeft bewogen van daar naar hier.
Figuurlijk, omdat emigratie en immigratie het hele bestaan sociaal, emotioneel en religieus op zijn
kop zet. Immigratie betekent vervreemding en verlies volgens Miedema10. In wezen zoekt de
vreemdeling naar wat in het Hebreeuws met ‘shalom’ wordt bedoeld: geluk, gerechtigheid,
geborgenheid en vrede ineen. Soms weet iemand zich welkom, vaak ook niet. Uit ervaring weet ik
hoe fijn het is om in een vreemd land mensen tegen te komen die je wegwijs willen maken en hun
hart en huis voor je willen openstellen. Die beoefening van gastvrijheid aan een vreemde, heb ik zo
aan den lijve ondervonden. In de meeste godsdiensten en culturen is gastvrijheid een deugd die
hoog aangeschreven staat. Christelijke gastvrijheid houdt echter meer in dan gezellig samenzijn
met vrienden en familie. Het is ook en vooral ook, gastvrijheid aan vreemdelingen en vervreemden.
Deze nadruk op de ander en de vreemdeling maakt christelijke vrijheid zo moeilijk en vaak
pijnlijk.11 Maar dat is precies ook wat christelijke gastvrijheid ‘christelijk’ maakt. Het is een
provocatie tegen het onkritische gebruik van ‘wij’ en ‘zij’. Is zo’n cultuur van gastvrijheid terug te
vinden in de kerk? Stoppels meent dat kerken zich vaak meer kenmerken door ‘kom-structuren’ dan
door ‘ga-structuren’.12 Hij wil daarmee zeggen dat het accent vaker ligt op beschikbaarheid en
aanwezigheid (op een bepaalde plek) dan op het opzoeken van mensen waar ze zijn. Werkelijke
gastvrijheid vraagt om een uitgaande beweging, om het actief opzoeken van mensen in hun eigen
situatie. Zo’n levenshouding geeft wel een richting die als alternatief kan dienen voor de logica van
20 juni 2016
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uitsluiting. Dat betekent dat we de ander niet als bedreiging zien, maar als een geschenk om te
verwelkomen.13 Die verwelkoming betekent dan ook dat we de pijnlijke weg willen gaan om tijd en
plaats te maken voor de ander.
Geldt dat echter ook voor de duizenden vluchtelingen die ons land momenteel bereikt hebben en
nog steeds binnenkomen? In het hedendaagse debat zijn de meningen daarover flink verdeeld. Ik
noteer een aantal, door christenen geschreven, tegenstrijdige berichten. Een bekende ZuidAfrikaanse theoloog, Peter Hammond zegt daar het volgende over:
‘It is naturel that Christians want to help those in a crisis. We seek to be good Samaritans,
to reach out to those in need. However, there are some well-informed people warning us
that what we are facing is not a refugee crisis, but a Hijrah. Hijrah (jihad by emigration) is
to move to a new land in order to take Islam there. If we let this happen, Europe would lose
almost all the things which make others want to live here’. 14
Een geluid uit een totaal andere hoek komt van de Rooms Katholieke bisschoppen. Zij schrijven dat
de nieuwe wereld op een andere manier in de steigers staat. Het bestaat niet uit angst voor een
overname door de Islam, maar is een visioen van een wereld van gerechtigheid en vrede voor
iedereen. Om dat te bereiken is het volgens hen wel belangrijk om je niet te verschuilen in de
zelfgenoegzaamheid van je eigen cultuur. ‘Maar alle inspanningen zullen evenmin vruchtbaar zijn
als er geen respect is voor de eigen culturen en overtuigingen en zonder de bereidheid om elkaar
aan te spreken op ieders verantwoordelijkheid’. 15 Deze spanning tussen gastvrijheid en de waarde
van de eigen cultuur is terug te lezen in het verslag van Jeremy Weber, journalist bij Christianity
Today. 16 Hij bezoekt Griekenland en ziet ook daar worsteling én gastvrijheid van kerken. Fortis
Romeos17 verwoordt het zo:
‘Refugee ministry is not new for us. What is new is the pace. Refugees are people, not a
caste. We can serve them in what they need right now. We look at these people as longterm residents of Europe and we try to focus on being the best hosts at the entrance.’
Is het die gastvrijheid die de kerken in Nederland moeten tonen om zo hun verantwoordelijkheid te
nemen?
Er wordt ook al lang en vaak over migratie geschreven. Over autochtone Nederlanders die na de
Tweede wereldoorlog naar Canada en Nieuw-Zeeland trokken om een economisch betere toekomst
te zoeken. Over gastarbeiders die werden aangetrokken in de periode van wederopbouw van
Nederland. Over politieke vluchtelingen die de toevlucht hebben gezocht tot ons land. Tot over
Anwar, een Syrische vluchteling die een week voor de krant bijhield hoe zijn kennismaking met
Nederland verloopt.18
Ruim 20 jaar geleden werden er in het oecumenische blad Oikos19 tien mythen over vluchtelingen en
migranten weergegeven. En tegelijk werd daar informatie verschaft over de werkelijkheid. De
eerste mythe luidde als volgt: ‘Nederland heeft nog nooit zoveel vluchtelingen per inwoner gehad
als tegenwoordig’. Het commentaar dat daarop luidde: ‘In de 16e en 17e eeuw waren er tien tot
twintig keer zoveel vluchtelingen op elke Nederlander. Nu (1993) is er ongeveer één vluchteling op
vijfhonderd inwoners van ons land, toen één op de vijfentwintig à vijftig Nederlanders.20 Dat is een
duidelijke ontkrachting van de mythe en gedachte die ongetwijfeld veel voorkwam en nog
voorkomt. Op dit moment liggen de verhoudingen weer anders, op het hoogtepunt van de
Vosloo, p. 29
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migratiestroom eind 2015 waren er 47.76421 vluchtelingen in de opvang opgenomen. Dat komt neer
op één vluchteling op 300 inwoners van ons land.22 En opnieuw is er veel media aandacht, er wordt
vaak gesproken over een vluchtelingenstroom. Maar het zijn gewoon vluchtelingen, vreemdelingen.
Er wordt gesproken over duizenden, tienduizenden mensen. Duizenden keren één mens, ieder met
een eigen uniek verhaal. Hoe reageert de kerk daarop? ‘Heeft er iemand gehuild om deze mensen?’
vroeg Paus Franciscus retorisch met betrekking tot degenen die in de Middellandse Zee verdronken
zijn, omdat hun gammele bootjes niet berekend waren op het aantal mensen dat erin zat. ‘Zo
houden we in elk geval nog het besef levend dat elke dode een oneindig verlies is’.23 Wat vraagt
God in dit alles van ons? Het is tijd om in grote lijnen te kijken hoe de vreemdeling in de Bijbel ter
sprake komt.

3.2.De vreemdeling in de Bijbel

Voor een goed begrip van de omgang met vreemdelingen is het nuttig om te weten hoe zij worden
aangeduid in het Oude Testament. Het meest gebruikte woord in het Oude Testament voor
‘vreemdeling’ is het woord gēr, het staat voor een vreemdeling die zich gevestigd heeft en lange
tijd verblijf houdt in een bepaald gebied. Hij valt onder het inheemse recht, volgens Leviticus 24:
15-22, al heeft hij zelfs als vreemdeling minder rechten en geen grondbezit (Ge. 23:4). Vaak staat
het woord parallel met tôšāb, dat de betekenis van bijwoner heeft (Gen. 23:4 en Lev. 25:35).
Hiernaast staat ‘de vreemde’, nokrî, die geen plaats in de samenleving heeft. Het kunnen
rondreizende koopmannen zijn of buitenlanders die het land met geweld binnendringen en een
bedreiging vormen.
In het Oude Testament valt al snel op dat er een dubbel perspectief aanwezig is. De
Israëlieten zijn zelf vreemdeling geweest en als gevestigde natie moeten zij vervolgens zelf goed
omgaan met vreemdelingen. Het volk Israël woonde vierhonderd jaar lang in Egypte en hebben
tijdens de ballingschap als vreemdelingen in Babel gewoond. Hun wortels liggen in het
vreemdelingschap, zoals ook hun stamvader Abraham vreemdeling werd door zijn land en familie te
verlaten.24 Zijn zoon Izak en zijn kleinzoon Jakob zijn ook vreemdelingen in datzelfde land. Als
‘ervaringsdeskundigen’ weten de Israëlieten wat het is om vreemdeling te zijn en dat moet hun
houding tegenover andere vreemdelingen bepalen. Er zijn verschillende terreinen waarop de
Israëlitische wetgeving ingaat; op het gebied van de economie, het terrein van de rechtsspraak, de
seksuele ethiek en wat betreft de eredienst.25 Deze wetgeving is gericht op de bescherming en hulp
van de zwakken en daar mogen de verblijfhoudende vreemdelingen ook bij gerekend worden. Ze
delen in allerlei economische voorrechten en staan onder wettelijke bescherming. De vreemdeling
heeft echter ook verplichtingen. Hij hoort tot op zekere hoogte ook tot het Verbond, wat
consequenties meebrengt voor zijn leven. Hij mag in geen geval ingaan tegen de eredienst van de
God van Israël.26
Wat een verdere verdieping geeft aan de relatie tussen Israëlieten en vreemdelingen is de
tekst die nog een stap verder gaat in Leviticus 25:23. Daar zegt de Heer: ‘Land mag nooit verkocht
worden, alleen verpand, want het land behoort mij toe en jullie zijn slechts vreemdelingen die bij
mij te gast zijn.’ Israëlieten zijn dus ook in hun eigen land vreemdelingen, te gast bij de HEER die
de eigenlijke eigenaar is. Dit wordt verder uitgewerkt in het Nieuwe Testament waar de christelijke
gemeente zichzelf ervaart als vreemdeling op aarde. Ons huis is in de hemel (Fil. 3: 20) zegt Paulus.
Daar zijn we geregistreerd en daarvan hebben wij een geldig paspoort.27 Gastvrijheid is dus zeker in
het Oude Testament al aan de orde, maar het OT kent dit woord niet. In het Nieuwe Testament
biedt het Griekse woord philoxenia een goed aanknopingspunt. (Rom. 12:13 en Hebr. 13:2). Het
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betekent letterlijk: liefde, vriendschap tot de vreemdeling, tot de ander (die anders is). Vaak is dat
allerminst een natuurlijk en spontaan gebeuren. De vreemdeling is in eerste instantie bedreigend,
juist vanwege zijn vreemdheid en anders-zijn. Het roept angst op en in het verlengde daarvan
vijandigheid.28 In het Nieuwe Testament wordt er steeds weer toe opgeroepen, het lijkt een
tegencultuur die telkens opnieuw bevochten moet worden.
Vanuit deze bredere inleiding wil ik inzoomen op twee verschillende gedeelten in de Bijbel en
onderzoeken wat deze stukken willen vertellen over het omgaan met vluchtelingen. Het eerste
gedeelte betreft Ruth. Zij staat als rolmodel voor de vreemdeling in de Bijbel. Heeft haar positie
iets te zeggen over het omgaan met vreemdelingen aan kerken anno 2016? De tweede tekst betreft
een gedeelte uit Mattheüs 25. Tijdens mijn diepte-interviews met de predikanten en kerkelijk kader
kwam in drie van de vijf gesprekken teksten vanuit Mattheüs 25 naar voren als persoonlijke
inspiratie om betrokken te raken bij vluchtelingen. Ook kwam dit Bijbelgedeelte een aantal keren
terug vanuit de enquêtes. Wat zegt Jezus hier en hoe kunnen we dat vertalen naar de kerk in 2016?

3.3.Ruth

De geschiedenis van Ruth vond plaats in de tijd van de Richters29, een turbulente periode in de
geschiedenis van Israël. Het kan worden gekenmerkt door regelmatig afwisselende perioden van
crisis en bevrijding.30 In bijna alle vertalingen is het boekje te vinden tussen Richteren en Samuël,
naar de volgorde van de Griekse Bijbel. In de Hebreeuwse Bijbel behoort het als één van de vijf
feestrollen tot de geschriften. In het boek Ruth zijn verschillende thema’s te onderscheiden, ik
richt me in deze verdieping op het thema vreemdelingschap.
De eerste vijf verzen van het boek Ruth beslaan in de vertelde tijd meer dan tien jaar.
‘Iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was.’ (Richteren 17:6, 21:25) en er heerste hongersnood
in het land. Een man, Elimelech, verlaat zijn woonplaats Bethlehem in Juda en verhuist met zijn
vrouw Naomi en hun twee zonen naar het buurland Moab. Daar zullen zij als vreemdeling verblijven.
Verhuizing van de ene streek naar de andere wegens hongersnood is niet onbekend in Israël. (Gen.
12:10 Abram, 26:1 Isaak en 46:6 Jakob) en je zou het kunnen duiden als economische migratie. Er
zijn wel aanwijzingen te vinden van een merkwaardige liefdesverhouding tussen Israël en Moab.31
Aan de ene kant worden de Moabieten uitgesloten uit de gemeente van de HEER (Deut. 23:3,4
Num. 22 en 23). Aan de andere kant worden ze als broeders van Israël gezien die niet als vijanden
beschouwd moesten worden (Deut. 2:8,9). Elimelech heeft met zijn gezin de tocht ondernomen
onder bescherming van Jahweh en het doel van hem is om in Moab te leven als gēr. Als een
vreemdeling met een enigszins beschermde status binnen de nieuwe gemeenschap waar hij is
opgenomen.32 Over de behandeling van een gēr in Israël heb ik in de vorige paragraaf geschreven,
echter over de behandeling van een gēr in Moab is weinig bekend. Het vertrek naar Moab zou ook
geestelijk gevaar kunnen betekenen33, omdat in dat land de god Kemos gediend wordt.
Het vroege sterven van Elimelech wordt summier verteld en vervolgens trouwen de zonen
met Moabitische vrouwen. De namen van Orpa en Ruth worden genoemd, maar beide huwelijken
blijven kinderloos. En na tien jaar volgen de zonen het voorbeeld van hun vader tot het uiterste, zij
sterven ook en Naomi blijft alleen achter. In de rest van het hoofdstuk ligt de nadruk op het
weggaan van Naomi uit het veld van Moab en de terugkeer naar Juda. Haar schoondochters
besluiten met haar mee te gaan en in een aantal dialogen in dit hoofdstuk probeert Naomi hen
ervan te overtuigen in Moab te blijven en daar een nieuw leven te beginnen. Er was bijna niets
erger dan de positie van een weduwe en daarom had Gods wet erin voorzien dat het meest nabije
familielid van de gestorven echtgenoot voor de weduwe moest zorgen. Naomi had echter geen
familie in Moab en ze wist niet of haar familie in Israël nog in leven was. Na twee dialogen
28
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gehoorzaamt Orpa en geeft haar schoonmoeder een definitieve afscheidskus. Opnieuw probeert
Naomi Ruth te overtuigen en ze gebruikt een ander argument, ze benadrukt het verschil in etnische
en religieuze identiteit: ‘zie je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en haar goden’(1:15).
Orpa en Ruth waren ingetrouwd in de familie van Elimelech, hebben de gebruiken van hen gevolgd
en dus de God van Israël vereerd. Nu de mannen niet meer leven, kunnen de vrouwen terugkeren
naar de goden die ze dienden voor hun huwelijk binnen een Judese familie34. Naomi zelf heeft niets
met deze goden te maken, ook al leefde ze meer dan tien jaar als vreemdelinge. Ze roept, al is het
vertwijfeld en wellicht vol teleurstelling, de HEER aan (1: 8,9) en niet Kemos. Vervolgens neemt
Ruth voor het eerst in het verhaal het woord, er spreekt onvoorwaardelijke trouw uit, ze is Naomi
helemaal toegewijd. Ruth heeft in feite de beslissing genomen om de beslissingen van Naomi te
aanvaarden. Ze wil in alles samen met haar schoonmoeder zijn; samen weggaan, samen
overnachten, lid zijn van hetzelfde volk, dezelfde God dienen, en tenslotte samen worden begraven
in hetzelfde graf (1: 16,17). Het gaat om een volledige en vrijwillige assimilatie aan een ander volk.
Haar nieuwe identiteit heeft dus een sterk etnische en familiale kleuring35. In essentie neemt zij als
vrouw, de verantwoordelijkheid van haar dode man op zich, om voor haar schoonmoeder te zorgen.
Ze heeft haar lot verbonden aan dat van Naomi. En midden in de bitterheid en verdriet van Naomi is
daar Ruth die de belichaming is van Gods trouw aan haar, zonder dat ze het zelf ziet.36
Als ze uiteindelijk in Bethlehem arriveren, ontstaat er opwinding onder de mensen. Er is
verbazing over het feit dat ze terugkeert zonder haar man en zonen en mét een vreemdelinge, ze
herkennen haar nauwelijks. In het tweede hoofdstuk zet Ruth het verhaal in beweging, ze heeft zich
als Moabitische gevestigd in een vreemd land. Ze gaat niet afhankelijk van Naomi afwachten, maar
neemt initiatief om te gaan werken en toont vertrouwen. Hun aankomst in Bethlehem valt samen
met het begin van de gerst oogst. De Israëlitische wet schreef voor dat de hoeken van het veld niet
geoogst mochten worden en het verzamelen van de aren een recht van de armen is (Lev. 19:9,
23:22 en Deut. 24:19). Om te onderstrepen dat het bezitsrecht van het land voor het volk Israël
maar een relatief begrip is, wordt in de Thora de boeren niet toegestaan optimaal van het land
gebruik te maken. Een deel van de oogst moet achterblijven ten behoeve van de armen,
vreemdelingen, weduwen en wezen.37 Ruth komt bij de akker van Boaz terecht, hij is een
bloedverwant van Naomi’s overleden echtgenoot Elimelech. Als Ruth aan het werk is, volgt er een
ontmoeting tussen Boaz en Ruth. Boaz spreekt met veel omhaal van woorden, maar spreekt haar
niet aan als ‘buitenlander’ of Moabitische, maar als ‘dochter’(2:8). Ruth kiest een andere toon. Ze
is zich bewust van haar lage sociale positie en past haar taalgebruik daaraan aan: ‘Waaraan heb ik
het te danken dat u zo goed voor mij bent, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben?’ (2: 10). Ze
claimt als vreemdeling geen rechten. De zegenwens die Boaz uitspreekt (2:12) blijkt zeer bepalend
voor het verdere verloop van het verhaal. Hij geeft aan haar niet als vreemde te beschouwen,
omdat ze kwam schuilen onder de vleugels van de God van Israël. Een beeld dat vooral in de
Psalmen voorkomt (Ps. 91:4).
Bijbels-theologisch is te zien dat er enerzijds een nauwe koppeling wordt gemaakt tussen de
HEER en Zijn volk en land en aan de andere kant dat de gemeenschap van God geen gesloten geheel
is, maar openstaat voor vreemdelingen die zich bij hen aan willen sluiten.38
Het verhaal gaat door en uiteindelijk trouwt Ruth met Boaz, die een nakomeling was van
Rachab een voormalig prostituee uit Jericho. Naomi wordt oma, overgrootmoeder van David en een
voorouder in de lijn van de Messias. De messiaans-davidische toekomst is doorgebroken door Ruth,
die door haar ‘ommekeer’ en door haar trouw aan Naomi, als Moabitische, dat wil zeggen als
onmogelijke vertegenwoordigster van heidenvolken, een beslissende factor is geworden. De
volkenwereld wordt in het vizier gebracht (Ps. 67).39
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3.4.Mattheüs 25

De tweede tekst die ik nader wil bekijken komt uit het slot van dit hoofdstuk uit Mattheüs. Woorden
hieruit zijn letterlijk geciteerd door een aantal predikanten die ik heb geïnterviewd.
“……Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was
een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie
bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe…..….vs. 35,36”.

Het is goed om nader te bekijken in welke context deze woorden van Jezus geschreven staan. In
Mattheüs 23 spreekt Jezus tegen de menigte een oordeelsrede uit over de Schriftgeleerden en de
Farizeeën. Hij vervolgt zijn laatste grote redevoering in hoofdstuk 24 en 25, het is de vijfde van
Jezus’ belangrijke toespraken beschreven in Mattheüs. Inmiddels heeft hij de tempel verlaten en is
samen met zijn discipelen op de Olijfberg (Mat. 24:3). Het is twee dagen voor het Paasfeest (26:2)
en de plaats van de rede in het evangelie van Mattheüs geeft haar het karakter van een
afscheidsrede tot de discipelen.40 De tijd van het onderwijs is voorbij en de lijdenstijd begint.
Deze rede wordt ingeleid met de profetie over de verwoesting van de tempel, gevolgd door
een langere rede over de eindtijd, Jezus’ wederkomst en gelijkenissen over het einde der tijden.
Hij vertelt deze gelijkenissen om duidelijk te maken wat het betekent om klaar te zijn voor Zijn
terugkeer en daarnaar toe te leven. Er wordt benadrukt dat het tijdstip van Jezus’ wederkomst
onbekend is. Dan volgt onze tekst in Mattheüs 25:31-46, het gedeelte van Jezus’ rede over de
laatste dingen. Dit gedeelte is onder te verdelen in drie stukken: 1. Schildering van de
oordeelssituatie (Mat. 25: 31-33), 2. Het oordeel uitgesproken over de rechtvaardigen ( Mat. 25: 3440) en 3. Het oordeel uitgesproken over de onrechtvaardigen ( Mat. 25: 41-46).
In het eerste gedeelte wordt door middel van beeldspraak een oordeelssituatie geschetst.
Het Griekse woord voor oordelen betekent eigenlijk ‘scheiding maken’ en dat komt tot uitdrukking
in vers 32. Daar wordt gezegd dat de Zoon des mensen de volken van elkaar zal scheiden zoals een
herder de schapen van de bokken scheidt. Schapen en geiten graasden samen, maar werden van
elkaar gescheiden voor het scheren van de schapen. Aan de linkerhand komen de bokken, de
schapen worden aan de rechterhand gezet. Zij zijn de meer waardevolle dieren en bovendien maakt
hun witte kleur hen tot symbool van rechtvaardigen. Het is een verwijzing naar Ezechiël 34:17,
waar God rechtspreekt over Zijn volk, eveneens in zijn rol als koning. Hier in Mattheüs 25 spreekt
de Mensenzoon zijn oordeel uit over de hele mensheid, alle volken.
Het criterium op grond waarvan de mensen bij de ene of andere groep worden ingedeeld,
neemt vervolgens een belangrijke plaats in. Het zijn de woorden die door de predikanten in de
interviews zijn aangehaald. Ze hebben namelijk goede werken gedaan ten gunste van de Koning. Er
worden er zes als voorbeeld genoemd: ze hebben de Koning te eten en te drinken gegeven, ze
hebben Hem als vreemdeling gehuisvest (= sun-agō, dat wil zeggen in de familie opnemen) ( Mat.
25:35), ze hebben Hem gekleed, naar Hem omgezien toen Hij ziek was en Hem opgezocht toen Hij
in de gevangenis zat (Mat. 25:36). Het zijn woorden die ook geschreven worden in Jesaja 58:7,
waarin God eist dat we persoonlijk betrokken zijn bij de medemens. Het gaat over de
basisbehoeften van het leven. Het doen van deze werken van barmhartigheid is niet aan een
bepaalde groep gebonden, en je zou kunnen zeggen dat in een samenleving die in materiaal opzicht
anders in elkaar stak dan het moderne Westen vandaag aan de dag, deze daden een
gemeenschappelijke ervaring vertegenwoordigen.41 Toch weten de rechtvaardigen niet dat zij dit
gedaan hebben (Mat. 25:40). De woorden zijn raadselachtig, want zoals Hij nu zichtbaar wordt
vanuit de hemel, als Heer, heeft niemand Hem ooit geholpen of verwaarloosd. De mensen die
worden aangesproken kunnen dan ook geen verband leggen tussen de Spreker op de troon en wat
Hij zegt (Mat. 25: 37-39.44). Wanneer is dit alles ooit gebeurd? Wie heeft er ooit deze Koning in
lompen of in de gevangenis of dakloos gezien? Heeft Hij incognito op aarde gezworven?42 De sleutel

Studiebijbel. (1986). De rede over de laatste dingen (Mat. 24-25).
France, R.T. (2007). The Gospel of Matthew. Michigan/ Cambridge U.K.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co
Grand Rapids, p. 963
42
Bruggen, Dr. J. van. (2004). Mattheüs. Het evangelie voor Israël (4e druk). Kampen: Kok, p. 433
40
41
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is te vinden in vers 40 en 45. De Koning (titel wordt in vers 40 herhaald) identificeert zich met zijn
zeer geringe broeders! Aan het einde blijkt die vergeten groep de kern waar het om ging.
Over de vraag wie die broeders zijn, lopen de meningen uiteen. Volgens Buitenwerf ligt binnen
het evangelie van Mattheüs het volgende antwoord voor de hand: degenen die in Jezus geloven, de
christenen.43 Ook het commentaar vanuit de Studiebijbel wijst deze kant op, zowel ‘broeder’ als
‘kleinste’ of ‘geringste’ geeft duidelijk aan dat Jezus zijn discipelen bedoelt.44 Terwijl Nielsen het
daarmee totaal oneens is, hij ziet dat als een beperking. Dat met ‘de minste broeders’ bijvoorbeeld
christenen of discipelen of zwakke of verachte leden van de kerk bedoeld zijn, dat is niet juist
volgens hem. Het gaat hier om al de volken, die verzameld zijn voor de troon. De identificatie van
Jezus met één van deze minste broeders is universeel, heeft betrekking op mensen die waar ook op
deze wereld in nood of in omstandigheden zijn. Waar een mens zijn medemens in barmhartige
liefde opzoekt en helpt, daar ontmoet hij Jezus. Die zich met hem die barmhartige liefde nodig
heeft als broeder heeft verbonden.45 Je zou ook kunnen zeggen het niet draait om wie , maar om
wat. Dienen waar dat nodig is. En dat gastvrijheid een scharnierpunt is in het leven van de
christelijke gemeente. Dat je een christen zou kunnen herkennen aan hun houding tegenover
vreemdelingen, zieken en gevangenen. Dat Christenen mensen zijn die niet bang zijn voor
vluchtelingen, niet bang om vreemdelingen gastvrij te ontvangen. Want angst voor vreemdelingen
hoort volgens Mattheüs niet bij het Koninkrijk en daarom is gastvrijheid is een kenmerk van de
kerk.46

3.5.Conclusies

Vanuit bovenstaande verdieping wil ik afsluiten met een aantal conclusies die ik vervolgens in
hoofdstuk 6 zal gebruiken om naast de opbrengsten van het veldonderzoek in de vijf kerken te
leggen.
1. Gastvrijheid is niet altijd makkelijk. De vreemdeling kan bedreigend zijn, juist vanwege
zijn vreemdheid en anders-zijn. Maar angst voor vreemdelingen hoort niet bij het Koninkrijk, als
kerk hoef je niet bang te zijn. Gastvrijheid is juist een kenmerk van de kerk, ook volgens Rom.12:13
en 1 Pet. 4:9.47
2. Ook wij zijn vreemdelingen. Als Christenen en als kerk moeten we beseffen dat we zelf ook
vreemdelingen zijn. Volgens Leviticus 25:23 zijn de Israëlieten ook vreemdelingen in hun eigen land,
te gast bij de HEER die de eigenlijke eigenaar is. Dit wordt verder uitgewerkt in het Nieuwe
Testament waar de christelijke gemeente zichzelf ervaart als vreemdeling. Onze afkomst ligt bij
Jezus, hier op aarde leven we in een tent, ons huis is in de hemel zegt Paulus. Daarom help je als
kerk of als gemeentelid de vluchtelingen, gewoon omdat je medevreemdeling bent en weet hoe rot
het voelt om vreemdeling te zijn en hoe heerlijk het is als je een lotgenoot treft die met jou een
plek om te wonen wil delen.48
3. Vreemdelingen hebben in de Bijbel rechten. De wetgeving was gericht op de bescherming
en hulp van de zwakken en verblijfhoudende vreemdelingen werden daar bij gerekend. Ze delen in
allerlei economische voorrechten en staan onder wettelijke bescherming. Het volk van Israël had
plichten naar vreemdelingen om hen onderdak te verlenen, te voeden en bescherming te bieden. Zo
werd recht aan vreemdelingen gedaan. Op deze manier is het bieden van een plek aan
vluchtelingen, het openstellen van de kerk voor ontheemden, recht doen aan hen die het nodig
hebben.
4. Het boek Ruth doet een appel op het gastland en de vluchteling. Het boek Ruth toont ons de
volgende lijnen. Ruth is een Moabitische vrouw, een vreemdelinge die, nadat ze met haar
Buitenwerf, R., & Verheul, C. (2007). Ballingen, buren en buitenlanders. De vreemdeling in de Bijbel.
Heerenveen: NBG, p. 83
44
Studiebijbel commentaar Mat. 25:40
45
Nielsen, Dr. J.T. (1990). Het evangelie naar Mattheüs III. Nijkerk: Callenbach, p. 77
46
Abrahamse, J.M., Preek 3 Johannes 16 – Jezus en de vreemdeling. 16 augustus 2015
47
Romeinen 12: 13 ‘Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij’. 1 Pet. 4: 9 ‘Wees gastvrij voor
elkaar, zonder te klagen.’
48
Beek, p. 9
43
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schoonmoeder Naomi is meegekomen, volwaardig lid wordt van de Joodse gemeenschap in Israël. Ze
wordt steeds als ‘de Moabitische’ aangeduid, maar wordt soepel aanvaard. Ze heeft zich wel
geassimileerd aan het volk van Israël door haar belijdenis de God te volgen die Naomi volgt, de God
van Israël. De schrijver van het boek Ruth wil deze openheid tegenover andere volken als iets
positiefs laten zien.49 Dit thema uit het boek Ruth is door te trekken naar de huidige tijd. De
vluchtelingen die ons land binnenkomen mogen rekenen op de plicht van kerken, om een zegen te
zijn voor de vreemden, net zoals Boaz een zegen voor Ruth was. En net zoals Ruth ook kon rekenen
op de plicht van het volk Israël om vreemdelingen te voorzien van onderdak, eten en drinken,
mogen vluchtelingen rekenen op kerken die zorgen voor onderdak, voedsel en activititeiten. Van de
vluchtelingen mag echter ook worden verwacht dat ze zich inzetten voor het land, zoals Ruth die
ijverig initiatieven ontplooide om in haar levensonderhoud te voorzien. Een toevoeging hierop komt
van Jeremia die oproept om ‘je best te doen voor het nieuwe land.’50 Daarnaast hebben
vluchtelingen volgens dit Bijbelgedeelte de plicht om respect te hebben voor de cultuur en de
godsdienst van het land waar ze terecht komen.
5. In de vluchteling ontmoet je Jezus zelf. Hij identificeert zich met hen. Als predikanten en
respondenten aangeven geinsprireerd te zijn door Mattheüs 25, verwijzen ze naar een bijbeltekst
die spreekt over het laatste oordeel. Jezus spreekt er rake en scherpe woorden over gastvrijheid
verlenen; een morele oproep om hongerigen eten te geven, water te geven aan hen die dorst
hebben en vreemdelingen te ontvangen. Maar het gaat nog een spaatje dieper, doordat Jezus zich
identificeert met ‘de minsten’. Dat wat er aan hen wordt gedaan, niets minder is dan een daad
tegenover Christus zelf. Want in de vreemdeling, in de vluchteling ontmoet je Jezus zelf. En dat
maakt dit bijbelgedeelte met de oproep tot naastenliefde inspirerend, ondanks de vragen die het
oproept en de discussies die het opwerpt, zoals te lezen in de uitwerking hierboven. De goede
werken van barmhartigheid die worden gedaan voor de minste broeder zijn een uiting van de
houding tegenover Jezus Christus zelf. Het zijn de vruchten van een levend geloof en daagt kerken
uit om in actie te komen en massaal de handen uit de mouwen te steken voor de vluchtelingen.

4. Situatie ter plaatse
Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden in vijf verschillende provincies, in vijf verschillende
plaatsen in ons land; te weten Alphen aan den Rijn, De Meern, Emmen, Valkenswaard en Zaandam.
In dit hoofdstuk ga ik in op de eerste deelvragen die ik heb gesteld. Ik behandel per plaats in
alfabetische volgorde de manier waarop de betrokkenheid van de kerk bij de vluchtelingen tot stand
is gekomen, de wijze waarop de betrokkenheid wordt vormgegeven en van welke hulpbronnen men
gebruik heeft gemaakt. Deze informatie heb ik hoofdzakelijk verkregen door het kwalitatieve
onderzoek; het diepte-interview met de predikant en het kerkelijk kader en door observaties
tijdens mijn bezoeken.
Om de betrokkenheid van de gemeenteleden zelf in kaart te brengen, heb ik kwantitatief
onderzoek uitgevoerd in deze vijf plaatsen. In twee rondes heb ik in totaal 231 enquêtes compleet
ingevuld teruggekregen. Na de eerste ronde varieerde mijn respons per plaats van 11% tot 27%. Ik
heb in overleg met de predikanten en kerkelijk kader besloten om het nogmaals uit te zetten om
overal te proberen een respons van minimaal 30% te bereiken. Dat pakte goed uit en na de tweede
ronde is één gemeente blijven steken op 20%, terwijl de overige vier rond of ruim boven de 30% zijn
uitgekomen. In dit hoofdstuk verwerk ik ook, om een beeld te vormen, de gegevens van deze
respondenten en hun wijze van betrokkenheid.

Loader, p. 19
Jeremia 29:7 ‘Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei,
want de bloei van de stad is ook jullie bloei’.
49
50
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4.1.Alphen aan den Rijn

4.1.1. Situatiebeschrijving van de noodopvang

Op het industrieterrein aan de Eikenlaan in Alphen aan den Rijn bevindt zich de Penitentiaire
Inrichting. Daarnaast is het detentiecentrum gelegen wat onder het ministerschap van Rita Verdonk
in 2006 is opgezet voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dit heeft lang leeg gestaan en werd later
maar ten dele gebruikt. Tijdens het aanzwellen van de vluchtelingenstroom in het najaar van 2015
is het gebouw door het COA gehuurd om daar noodopvang te realiseren.
De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft hiervoor toestemming gegeven met een maximale
termijn van een half jaar. Na het sluiten van de noodopvang wil de overheid het detentiecentrum
weer gaan gebruiken als gevangenis.
De eerste vluchtelingen zijn eind oktober 2015 in Alphen aan den Rijn gehuisvest en half april 2016
zijn de laatsten overgeplaatst naar andere locaties in het land.
De capaciteit van het gebouw ligt rond de 1100 bedden, waarbij er 2 vluchtelingen per cel zijn
gehuisvest. Het overgrote deel van de groep bestond uit alleenstaande mannen met allerlei
nationaliteiten. Er zijn twee aparte vleugels van het complex ingericht geweest voor alleenstaande
vrouwen.

4.1.2. Situatiebeschrijving van ‘De Lichtkring’

Hemelsbreed zo’n twee kilometer van de noodopvang vandaan is PKN gemeente ‘De Lichtkring’
gevestigd. De kerk staat in de nog steeds groeiende nieuwbouwwijk ‘Kerk en Zanen’ in Alphen aan
den Rijn. Het huidige kerkgebouw staat er sinds 2006 en is de enige kerk in de wijk die ongeveer
12.000 inwoners telt. Met de buren van de kerk, een basisschool en een kinderdagverblijf is een
convenant gesloten waarbij is afgesproken hoe wederzijds van elkaars ruimte gebruik gemaakt kan
worden.
Per 1 januari 2014 zijn de gereformeerde en hervormde wijkgemeenten Kerk en Zanen verenigd tot
een zelfstandige protestantse gemeente ‘de Lichtkring’, Protestantse Gemeente Alphen aan den
Rijn. De gemeente heeft twee wijkpredikanten, mijn contacten in Alphen aan den Rijn zijn verlopen
via één van hen; dominee Kees van Stralen. Hij is aan de wijkgemeente verbonden sinds 2002.
Op zondagmorgen bezoeken gemiddeld 175 volwassenen de dienst, aangevuld met een hele groep
kinderen en tieners. De gemiddelde leeftijd van de gemeente ligt rond de 40 jaar.

4.1.3. Totstandkoming van de betrokkenheid

De allereerste zondag nadat de eerste vluchtelingen aangekomen waren in de noodopvang (eind
oktober 2015), was een Pakistaanse vluchteling met een Nederlandse man aanwezig in de kerkdienst
in De Lichtkring. Deze Nederlandse man was een inwoner van de wijk ‘Kerk en Zanen’ en niet zo
betrokken bij de kerk. Hij was echter gebeld door een kennis uit Zeeland die daar predikant was.
Deze predikant vertelde dat een vluchteling die regelmatig zijn kerk bezocht, overgeplaatst zou
gaan worden naar Alphen aan den Rijn. Vervolgens kwam het verzoek met deze Pakistaanse man
een kerkdienst te bezoeken en dat werd een bezoek aan de enige kerk in de wijk.
Na de dienst heeft de vluchteling een gesprek met de predikant gevoerd. De week erna nam hij vijf
andere vluchtelingen vanuit de noodopvang mee naar de kerkdienst en dat aantal groeide met de
week tot rond de 25. Met als gevolg dat, nog voordat De Lichtkring zich kon bezinnen of en op welke
manier ze betrokken zouden gaan raken bij de vluchtelingen uit de noodvang, ze reeds betrokken
waren.

4.1.4. Wijze van de betrokkenheid

Gemeenteleden hadden ervoor gezorgd dat direct na de eerste ontmoeting met de Pakistaanse
vluchteling, de orde van dienst was vertaald in drie verschillende talen. Engels bleek daarvan het
meest relevant. Ook bleek een vertaalapp op de mobiele telefoon waardevol om teksten in de
dienst mee te lezen.
Vanuit de ontmoetingen op zondag, is men direct begonnen een inloopmiddag te
organiseren op dinsdagmiddag. Hiervoor zijn niet alle vluchtelingen uit de noodopvang uitgenodigd,
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men heeft het beperkt tot het publiek wat op zondag de diensten bezocht. Er was koffie en thee, er
werd Nederlandse les gegeven en er konden spelletjes met vrijwilligers worden gedaan. Tijdens de
inloop was altijd één van de beide predikanten aanwezig en beschikbaar voor een (pastoraal)
gesprek. De inloop eindigde met een liturgisch moment in ‘De Stiltenis’, een afgescheiden ruimte in
de kerkzaal. Dit werd geleid door de predikant en afgesloten met het Onze Vader, al dan niet in hun
eigen taal.
Eén keer in de week op donderdagavond is er, door de predikanten afwisselend, bijbelklas
gegeven aan een groep van ongeveer 10 – 15 Iraniërs. Zij hadden enorme behoefte om meer over
de Bijbel te weten en zo werd naar aanleiding van onder andere de Apostolische Geloofsbelijdenis
en de Tien Geboden een geanimeerd gesprek gevoerd. Hierbij is ook een gecertificeerde tolk
aanwezig geweest. Op dezelfde manier zijn met twee Iraanse mensen die lid wilden worden van de
kerk een hele serie gesprekken gevoerd door de predikanten, ook hierbij was deze tolk aanwezig.
Dit heeft ertoe geleid dat deze twee mensen de belijdende doop hebben ontvangen. Dit heeft op
twee verschillende momenten plaatsgevonden, eind december 2015 en net voor de sluiting van de
noodopvang in april 2016.
Verder zijn er eenmalige extra activiteiten georganiseerd, waarbij goed gebruik gemaakt is
van het netwerk van gemeenteleden, bijvoorbeeld een bezoek aan het Archeon.
Langzamerhand zijn contacten met gemeenteleden gegroeid. Een heel aantal mensen heeft
vluchtelingen thuis ontvangen, meegenomen naar sport en hobby, zijn betrokken geraakt bij
taallessen in het AZC, kortom zijn er relaties ontstaan tussen gemeenteleden en vluchtelingen.
Er is weinig samengewerkt met anderen. Er is gekozen om niet te veel tijd te stoppen in het
vormen van structuren, maar te doen wat er op hun weg kwam. Alleen met Stichting Nieuwe
Alphenaren is er contact geweest.
Er zijn geen hulpbronnen gebruikt van Kerk in Actie. Deze zijn overigens wel gelezen, maar
de predikant was van mening dat de tips die werden gegeven al werden gedaan. Men heeft zelf
Bijbels in het Farsi gekocht en Farsi-Nederlands woordenboeken aangeschaft. Ook is er zelf een
gecertificeerde tolk gezocht en ingeschakeld.
Er zijn voor al deze activiteiten genoeg vrijwilligers te vinden geweest in de gemeente. De
meeste activiteiten vonden overdag plaats, dus het zijn mensen zonder werk en de wat oudere
mensen die het meest betrokken zijn geraakt.

4.1.5. Gegevens respondenten

De gemeenteleden van ‘De Lichtkring’ heb ik bereikt door een digitale enquête uit te zetten en dat
is via verschillende kanalen in de gemeente verspreid. Ook heb ik in overleg met de predikant een
papieren variant gemaakt en dit op zondag na de dienst verspreid. Tijdens die kerkdienst is hiervoor
een aankondiging gedaan via de beamer.
Ik heb 51 compleet ingevulde enquêtes teruggekregen, wat neerkomt op 29% van het aantal
volwassenen wat gemiddeld op ’s zondags de kerkdienst bezoekt. Na de eerste ronde van het
uitzetten van de enquêtes was dit nog 27% en het is dus met 2% verhoogd na de hernieuwde poging.
Met nog één enquête erbij, zou het 30% zijn geweest.
Ongeveer de helft van de respondenten, meer mannen dan vrouwen, is daadwerkelijk
betrokken geweest bij de hulp aan vluchtelingen. Alhoewel de gemiddelde leeftijd van de
gemeenteleden rond de gemeenteleden rond de veertig jaar ligt, zijn het de mensen van 50 jaar en
ouder die het meest betrokken zijn geraakt. Eén van de redenen daarvoor is dat de meeste
activiteiten die door de week waren gepland, overdag hebben plaatsgevonden. Met als gevolg dat
veel jongere mensen dan studeren of aan het werk zijn.
Ruim de helft van de respondenten geeft aan dat hij/zij van de activiteiten heeft gehoord
en zich spontaan heeft opgegeven. De andere helft bestaat uit mensen die aan de basis van de
activiteiten hebben gestaan of gevraagd zijn om mee te doen. Uit de enquête blijkt vervolgens dat
ongeveer de helft van de actieve respondenten betrokken is geweest bij de activiteiten rond de
inloop op dinsdagmiddag. Opvallend is dat 46% van de actief betrokkenen ook andere activiteiten
aangeeft die soms voortgevloeid zijn uit het contact dat op de zondagen en het inloophuis is
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begonnen. Dan wordt bijvoorbeeld genoemd dat men als taxichauffeur voor de vluchtelingen
fungeerde of de vluchteling meenam naar het plaatselijk zangkoor.
Zo’n 35% van de mensen die hebben ingevuld niet betrokken te zijn geweest bij de hulp aan
vluchtelingen, geeft aan er geen tijd voor te hebben kunnen vinden. Ruim 30% geeft geen reden op,
terwijl ruim 10% ook de taalbarrière een obstakel vindt om betrokken te raken.51

4.2.De Meern

4.2.1. Situatiebeschrijving van de noodopvang

In september 2015 is de noodopvang geopend in de Jaarbeurshallen in Utrecht. Tot november 2015
verbleven daar 500 alleenstaande mannen in één grote hal waar zeer weinig te doen was.
Op Kanaleneiland in Utrecht is de noodopvang geopend vanaf begin december 2015 in een oud
middelbare school gebouw. Deze groep bestond ook uit 500 mensen, maar nu inclusief kinderen.
Ongeveer 75 kinderen in de basisschoolleeftijd en een zelfde aantal in de tienerleeftijd, deze
kinderen gingen daar naar school. Op 1 mei ’16 is deze opvang gesloten.
Dan wordt in Utrecht Overvecht in juni 2016 voor 2 jaar een noodopvang geopend. Dit tijdelijk AZC
is een dependance van het bestaande AZC in Utrecht, dat al zo’n 25 jaar in gebruik is. Deze laatste
locatie gaat overigens nog uitgebreid worden met 100 tot 150 mensen.
De Meern is een woonplaats binnen de gemeente Utrecht, met zo’n 11.000 inwoners. Hemelsbreed
is de noodopvang op Kanaleneiland in Utrecht nog geen kilometer ver.

4.2.2. Situatiebeschrijving van ‘De Marekerk’

De Protestantse Gemeente van De Meern komt samen in de Marekerk die aan het begin van de 19e
eeuw is gebouwd en centraal is gelegen. Op zondagmorgen bezoeken gemiddeld 200 volwassenen de
dienst, aangevuld met een groep kinderen en tieners. Deze komen voor een gedeelte ook uit de
naastgelegen nieuwe Vinex wijk, Leidsche Rijn. Mijn contacten zijn verlopen via Leon Bal die als
predikant aan de Marekerk verbonden is sinds 2010.

4.2.3. Totstandkoming van de betrokkenheid

Predikant Leon Bal is lid van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken en daar is het
vluchtelingenvraagstuk ook ter sprake gekomen. Binnen dat platform wilde men iets betekenen voor
de vluchtelingen en na een eerste brainstorm met medewerkers van de burgerlijke gemeente
Utrecht en meerdere partijen zijn de handen ineen geslagen. Leon Bal is vervolgens één van de
twee coördinatoren geworden van de activiteiten rondom de vluchtelingen namens de drie
organisaties; Leger des Heils, Raad van Kerken en Diaconaal Platform Utrecht. Er is veel samen
gewerkt in Utrecht en De Meern en door deze taak heeft Bal de Marekerk betrokken. Hij bracht
bijvoorbeeld verhalen van de enorme Jaarbeurshal vol alleenstaande vluchtelingen die zich
verveelden naar de Marekerk en op deze manier ontstonden daar initiatieven.

4.2.4. Wijze van de betrokkenheid

In de periode dat de mannen in de Jaarbeurshallen verbleven, werd er door de mensen van de
Marekerk een ‘Walk en Talk’ georganiseerd: op zaterdagmiddag en/of zondagmiddag gingen
vrijwilligers een stukje wandelen met een vluchteling en kop koffie ergens drinken. Een groep van
ongeveer 15 à 20 gemeenteleden deed hieraan mee.
Een paar avonden voordat de vluchtelingen uit de Jaarbeurs vertrokken, is er bovendien een
afscheidsfeest gegeven in het verenigingsgebouw met een maaltijd en muzikale invulling. Hierbij
waren ongeveer 50 à 60 vluchtelingen aanwezig.
Verder werd er voor vluchtelingen gekookt vanuit de gemeente. Er zijn gemeenteleden die
als gastheer/vrouw deelnamen aan de inloop voor vluchtelingen die elders in Utrecht was geopend.
Ook werden er diverse taallessen gegeven door vrijwilligers uit de gemeente.
51

Een uitgebreide uitwerking van al deze gegevens is te vinden in figuur 1, 2, 3, 15, 16 en 17 in bijlage 2.
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In De Meern is overigens geen gebruik gemaakt van geschreven materiaal van Kerk in Actie.
Wel heeft de predikant regelmatig direct contact gehad met Geesje Werkman, de vluchtelingenspecialist van Kerk in Actie. Zij voorzag hem van tips en heeft vooral in de beginfase meegedacht
over de invulling van de betrokkenheid.

4.2.5. Gegevens respondenten

De gemeenteleden van de Marekerk heb ik bereikt door een digitale enquête uit te zetten, wat via
verschillende kanalen de gemeente is ingegaan. Daarnaast heb ik een papieren variant geprint en op
zondag na de dienst verspreid. Tijdens die kerkdienst heb ik een mondelinge toelichting gedaan.
Ik heb 39 compleet ingevulde enquêtes teruggekregen, wat neerkomt op 20% van het aantal
volwassenen wat gemiddeld op ’s zondags de kerkdienst bezoekt. Na de eerste ronde van het
uitzetten van de enquêtes was dit 18% en is dus met 2% verhoogd na de hernieuwde poging.
Van de gemeenteleden die de enquête hebben ingevuld, is 64% niet betrokken geweest bij
de hulp aan vluchtelingen, 36% dus wel. Onder de respondenten bevinden zich meer mannen dan
vrouwen, maar bij de betrokken gemeenteleden is de verhouding precies gelijk. De leeftijd van
deze betrokken groep ligt vooral tussen de 50 en 70 jaar. Bijna 80% van de betrokkenen geeft aan
zich spontaan te hebben opgegeven en hiervan heeft de helft (40%) meegedaan aan de ‘Walk and
Talk’, dat vooral in de beginperiode heeft plaatsgevonden en echt een activiteit vanuit de Marekerk
was. De overige activiteiten waar de gemeenteleden hun inzet hebben getoond is heel divers en
verder te bekijken in figuur 2 in bijlage 4. Bijna 80% van de respondenten geeft aan dat hij/zij van
de activiteiten heeft gehoord en zich spontaan heeft opgegeven. De rest bestaat uit mensen die aan
de basis van de activiteiten hebben gestaan of op een andere manier betrokken zijn geraakt.
Van degenen die de enquête ingevuld hebben dat ze niet betrokken zijn bij de hulp aan
vluchtelingen, geeft één derde aan er geen tijd voor te hebben. Verder worden er zeer diverse
andere oorzaken genoemd.52

4.3.Emmen

4.3.1. Situatiebeschrijving van de noodopvang

In Emmen is er geen vaste locatie voor noodopvang gevestigd en is daarom in dit rijtje een wat
vreemde eend in de bijt. Er is een regulier AZC gevestigd sinds het jaar 2000 en hier gaat in de
komende periode uitbreiding plaatsvinden. De reden echter waarom Emmen toch in het onderzoek
mee heeft gedaan, is de opvang door de kerken op het NS-station. Het AZC in Ter Apel is lang het
enige aanmeldcentrum geweest in Nederland. Iedere vluchteling die zich moest gaan registreren,
moest naar Ter Apel reizen. Emmen was dan het eindstation van de vluchtelingen en vervolgens
moesten zij de bus nemen naar Ter Apel, zo’n 15 kilometer verderop. Bij de opvang van
vluchtelingen op het station hebben de kerken een rol gespeeld. Eind september ’15 kwam deze
hulp op gang en eind april ’16 was dit niet meer nodig en is gestopt.

4.3.2. Situatiebeschrijving van ‘De Opgang’

De Protestantse Gemeente in Emmen is verdeeld in 5 wijken. Ik heb contact gekregen met de PG
van Emmen-Zuid. Deze gemeente heeft met ‘De Opgang’ haar eigen kerkgebouw, welke is geopend
sinds 1976. Op zondagmorgen bezoeken gemiddeld 200 volwassenen de kerkdienst, aangevuld met
een groep kinderen en tieners.
De predikanten Jan Fischer en Gerben Kajim zijn aan deze (en een andere) wijkgemeente
verbonden sinds 2010.

4.3.3. Totstandkoming van de betrokkenheid

Er ontstond een onhoudbare situatie op het station doordat de laatste bus naar Ter Apel rond
22.30u vertrok en de laatste trein rond 01.15 uur aankwam. De stationshal zat op slot en er was
geen enkele voorziening op het station. Vluchtelingen werden daardoor gedwongen de nacht buiten
52
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door te brengen rondom het station. Dat betrof de eerste nachten honderden mensen. Een diaken
uit een naburig gelegen dorp had de situatie op het station al snel in de gaten en schatte de ernst
ervan in. Deze diaken heeft in eerste instantie ad hoc enkele zaken geregeld en vervolgens de
bestaande structuur van het interkerkelijk Diaconaal Samenwerkingsverband ‘Dabar’ ingeschakeld.
Op deze manier is de Protestantse Gemeente Emmen-Zuid, die ook deel uitmaakt van ‘Dabar’
betrokken geraakt.

4.3.4. Wijze van de betrokkenheid

Er waren inmiddels een aantal vaste afspraken gemaakt over de wijze van opvang op het station. Zo
zou de stationshal open blijven tot de laatste trein gearriveerd was, werden er toiletten geplaatst
en het vervoer naar Ter Apel ’s avonds laat geregeld.
Er werd zo snel mogelijk een rooster opgesteld zodat de 22 kerken die samenwerken binnen
‘Dabar’, dagelijks aanwezig konden zijn op het station als de treinen arriveerden. Elke dag was de
dienstdoende kerk aanwezig vanaf 12 uur ‘s middags tot 1.30 uur ’s nachts. Per dag zijn er 4 of 5
shifts gevormd met een aantal vrijwilligers. Zij stonden met welkomstbordjes bij aankomende
treinen, voorzagen vluchtelingen van eten en drinken en evt. schoeisel of kleding, maakten contact
als er tijd voor was en verwezen naar de juiste bushalte. Er was inmiddels een logboek opgesteld
voor de kerken, om onderling te communiceren. De PG van Emmen-Zuid is eens per drie weken aan
de beurt geweest om een dag het station te bemannen. Daar zijn in de kerk genoeg vrijwilligers
voor te vinden geweest.
Er is door de kerken in Emmen geen gebruik gemaakt van materialen van Kerk in Actie, alles
is opgepakt via de bestaande structuren. Wat in de praktijk een hulpbron bleek te zijn, was de hulp
van vluchtelingen die al langere tijd in een AZC in (de buurt van) Emmen verbleven. Zij spraken
Farsi, Arabisch en een aantal woorden Tigrinya en konden vaak snel het ijs breken met de
vluchtelingen die uit de trein stapten.

4.3.5. Gegevens respondenten

De gemeenteleden van Emmen-Zuid heb ik bereikt door een digitale enquête uit te zetten. De link
hiervan is rondgemaild in de gemeente en diverse keren in de zondagsbrief afgedrukt. Ook is er
aandacht aan besteed door de beide predikanten.
Ik heb 66 compleet ingevulde enquêtes teruggekregen, wat neerkomt op 33% van het aantal
volwassenen wat gemiddeld op ’s zondags de kerkdienst bezoekt. Na de eerste ronde van het
uitzetten van de enquêtes was dit 11% en is dus met 22% verhoogd na de hernieuwde poging.
Ruim twee derde van het aantal respondenten wat de enquête heeft ingevuld, is actief betrokken
geweest bij de hulp aan vluchtelingen. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat de link diverse
malen in de zondagsbrief was opgenomen en ook is doorgestuurd naar diverse groepen in de
gemeente, waaronder naar de lijst met betrokken medewerkers. Bijna driekwart van de
betrokkenen geeft aan zich spontaan te hebben opgegeven, het overige deel is op verschillende
andere manieren betrokken geraakt.
Onder de respondenten bevinden zich ongeveer evenveel vrouwen als mannen, terwijl in
verhouding iets meer mannen actief betrokken zijn geweest. De enquête is ingevuld door mensen
van jong tot oud, maar 80% van degenen die aangeven betrokken te zijn, is 50 jaar en ouder. In
Emmen is 20% van de betrokkenen variërend tussen de 30 en 50 jaar.
Driekwart van de betrokkenheid vindt plaats door medewerking te verlenen aan opvang op het
station, opgezet naar aanleiding van de unieke situatie in Emmen. De overige 24% aan activiteiten
waar mensen als vrijwilliger actief in zijn geweest, is erg divers. Van de mensen die aangegeven
hebben niet betrokken te zijn geweest, geeft bijna een kwart aan geen tijd te hebben en bijna 30%
geeft geen reden op. Verder zijn de oorzaken om niet betrokken te zijn heel verschillend.53
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4.4.Valkenswaard

4.4.1. Situatiebeschrijving van de noodopvang

De ‘Brugse Heide’ is een vakantiepark aan de Maastrichterweg in Valkenswaard wat in de winter is
gesloten. Het COA heeft in die periode het park gehuurd voor de opvang van vluchtelingen. Er zijn
tussen de 300 en 360 vluchtelingen gehuisvest in de caravans. Gezinnen bij elkaar en alleenstaanden
met drie personen in één caravan. Voor zo’n 15% betrof het vluchtelingen in de noodopvang, voor
de overige 85% waren het statushouders die wachtten op doorstroom naar een woonplaats ergens in
Nederland.
De eerste vluchtelingen arriveerden half december 2015 en de laatsten zijn eind maart 2016
vertrokken naar opvang elders in het land. Het overgrote deel van de groep bestond uit Syriërs of
mensen uit Eritrea.
Er is een petitie vanuit de bevolking van Valkenswaard aangeboden aan het
gemeentebestuur om de opvang wat langer open te houden, maar dat is niet doorgegaan. Vanaf 1
april 2016 konden er weer vakanties worden geboekt op het park en moest het leeg zijn. Het laatste
nieuws54 is dat de gemeente positief staat tegenover de vraag van het COA om in het najaar van
2016 opnieuw vluchtelingen op te vangen op de ‘Brugse Heide’. Dit is mede gebaseerd op eerdere
positieve ervaringen.

4.4.2. Situatiebeschrijving van ‘de Ontmoetingskerk’

De Protestantse Gemeente in Valkenswaard komt samen in de Ontmoetingskerk, deze is gebouwd in
1962. De gemeente bestaat officieel sinds 1 januari 2005 en is een samenvoeging van de
Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente ter plaatse.
Er staan ongeveer 250 personen op papier ingeschreven, op zondag zijn er echter gemiddeld 50
mensen aanwezig in de kerkdiensten.
De gemeente staat voor de uitdagingen van een vergrijzende gemeente en is onderdeel van een
combinatie met andere PKN gemeenten uit de regio.
Mijn contactpersonen waren twee leden van de driekoppige diaconie, Marina Staas en Maja de
Haan. De gemeente is sinds 2012 een periode vacant geweest, heeft vervolgens een aantal jaar een
parttime predikante gehad die onlangs vervroegd een beroep heeft aangenomen naar elders.55

4.4.3. Totstandkoming van de betrokkenheid

De diaconie van de Protestantse Kerk heeft initiatief genomen, toen ze via de media op de hoogte
waren gesteld dat er vluchtelingen zouden worden gaan gehuisvest op de ‘Brugse Heide’. Op
dinsdag- en donderdagmorgen draaide er al jaren een inloophuis in het kerkgebouw wat
oecumenisch is opgezet vanuit de Raad van Kerken. Het idee was dit uit te breiden tot Inloophuis
XXL voor de vluchtelingen door dagelijks open te gaan als kerk. De samenwerking met het
bestaande inloophuis verliep wat stroef, daarom is besloten dat onafhankelijk van elkaar verder op
te zetten. Het inloophuis bleef wat het was en in andere ruimtes van de kerk werd de inloop voor
de vluchtelingen opgezet.

4.4.4. Wijze van de betrokkenheid

De kerk was 5 dagen in de week, van maandag tot vrijdag geopend. ’s Morgens van 10 tot 12 uur en
’s middags van 14 tot 16 uur waren de vluchtelingen welkom. Elke dag werd er koffie en thee
geschonken.
Verder werd er elke dag in verschillende groepen of individueel Nederlandse les gegeven
door 6 bevoegde leerkrachten en NT2 docenten, aangevuld met 14 lesassistenten. Zij werden
ingepland door middel van een docentenrooster. Er stonden meer dan 175 vluchtelingen uit de
noodopvang ingeschreven bij de Nederlandse les. Daarnaast werd er elke woensdagmorgen naailes
http://www.omroepbrabant.nl/?news/249052742/Na+positieve+ervaringen+opnieuw+vluchtelingen+naar+Val
kenswaard+.aspx
55
http://www.flevopost.nl/nieuws/dronten/431764/margriet-van-de-bunt-nieuwe-dominee-protestantsegemeente-biddinghuizen.html
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aangeboden door vrijwilligers, was er een kledingbank opgezet binnen het kerkgebouw, die door de
bevolking van Valkenswaard en de leden van de kerkelijke gemeente werd bevoorraad. Door het
organiseren van markten en gereguleerde openingstijden van de kledingbank werd deze kleding aan
de vluchtelingen verstrekt. Het bracht wel zoveel organisatie met zich mee, dat men hier eind
februari mee is gestopt. Tenslotte zijn er bijzondere éénmalige activiteiten georganiseerd, zoals
een les over hygiëne waar de plaatselijke tandarts aan mee heeft gewerkt.
Bijna de helft van alle 60 vrijwilligers bestond uit gemeenteleden. Zij werden op de hoogte
gehouden door de nieuwsbrieven die met grote regelmaat door de coördinerend diaken werden
verzonden.
Ook in Valkenswaard is er geen gebruik gemaakt van het materiaal van Kerk in Actie. Wel is
één van de diakenen aanwezig geweest op de Landelijke Diaconale Dag56 en geïnspireerd geraakt
door de lezing van Geesje Werkman, de eerder genoemde vluchtelingendeskundige van Kerk in
Actie. Als hulpbron is verder wat lesmateriaal gebruikt wat door het COA beschikbaar is gesteld, het
overige is ontworpen door deskundige vrijwilligers zelf.

4.4.5. Gegevens respondenten

De gemeenteleden van De Ontmoetingskerk heb ik bereikt door een digitale enquête uit te zetten.
De link hiervan is rondgemaild in de gemeente, is opgenomen in het kerkblad en er is over
afgekondigd in de dienst. Ik heb 19 compleet ingevulde enquêtes teruggekregen, wat neerkomt op
38% van het aantal volwassenen wat gemiddeld op ’s zondags de kerkdienst bezoekt. Na de eerste
ronde van het uitzetten van de enquêtes was dit 26% en is dus met 12% verhoogd na de hernieuwde
poging.
De Protestantse Gemeente in Valkenswaard is een kleine gemeente, dat blijkt al uit het feit
dat met 19 respondenten een respons van 38% wordt gehaald. Bijna twee derde van de mensen die
de enquête hebben ingevuld, hebben aangegeven actief betrokken te zijn geweest bij de hulp aan
vluchtelingen. Onder de respondenten bevinden zich iets meer mannen dan vrouwen, terwijl het bij
de actieve betrokkenheid precies andersom is. Twee derde van de respondenten geeft aan van de
initiatieven gehoord te hebben en zich spontaan te hebben opgegeven, één derde is persoonlijk
gevraagd of stond aan de basis.
De leeftijd van de actief betrokkenen ligt voor 90% boven de 60 jaar, terwijl onder het aantal
respondenten zich maar 1 gemeentelid bevond, dat jonger was dan 50 jaar. De gemeente kan
vergrijzend57 worden genoemd. Bijna 60% van degenen die betrokken zijn bij de hulp aan
vluchtelingen, is actief als gastheer of gastvrouw en bij het inloophuis, de grote activiteit binnen de
kerk. Daarbinnen vindt min of meer ook de rest plaats: de Nederlandse les en de kledinguitgifte.
Ruim 40% van de respondenten die aangeeft niet betrokken te zijn, geeft als reden aan dat de tijd
ontbreekt. De overige redenen zijn zeer divers.58

4.5.Zaandam

4.5.1. Situatiebeschrijving van de noodopvang

In de vijfde en laatste plaats Zaandam zijn twee opvanglocaties voor vluchtelingen gevestigd. Er ligt
een hotelboot aan de Rijshoutweg waar tot op dit moment nog 300 vluchtelingen worden
opgevangen. Deze locatie sluit op 1 juli ’16. Mijn onderzoek heeft zich gericht op de paviljoens die
neergezet waren in het Burgemeester In ’t Veldpark. Deze paviljoens zijn neergezet voor de Dam
tot Damloop en in september 2015 omgebouwd tot noodopvang voor maximaal 500 vluchtelingen.
Dit tentenpark is begin oktober 2015 geopend. In eerste instantie zou de opvang duren tot de Kerst,
maar dat is ruimschoots verlengd. Op 15 juni 2016 moest het park leeg zijn en de laatste
21 november 2015
Volgens Wikipedia is de term vergrijzing een aspect van een verandering in de bevolkingssamenstelling. Deze
term wordt gebruikt om aan te geven dat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt en daardoor een
stijging van de gemiddelde leeftijd veroorzaakt. https://nl.wikipedia.org/wiki/Vergrijzing
58
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vluchtelingen overgeplaatst naar andere opvang in het land. De vluchtelingen zijn allemaal
alleenstaande mannen, waarvan Syriërs de grootste groep vormden, gevolgd door Eritreeërs en
Iraniërs. De noodopvang in ’t Veldpark is schuin tegenover de Noorderkerk gelegen.

4.5.2. Situatiebeschrijving van ‘de Noorderkerk’

De Noorderkerk is één van de drie kerken van de PKN in Zaanstad en is in 1952 in gebruik genomen.
Sjaak Visser is als predikant aan de Protestantse Gemeente van de Noorderkerk in Zaandam
verbonden sinds 2010. Op zondagmorgen bezoeken gemiddeld 150 volwassenen de dienst in de
Noorderkerk, aangevuld met een groepje kinderen en tieners.

4.5.3. Totstandkoming van de betrokkenheid

Twee weken voor de opening van de noodopvang in ‘t Veldpark ontvingen omwonenden een brief
met informatie en zo kreeg de kerk als zijnde een buurtbewoner ook zo’n brief. De predikant heeft
direct na het lezen een mail gestuurd naar de direct betrokkenen binnen de kerk en diezelfde avond
is er een groep mensen uit het bestuur van de kerk bij elkaar gekomen en was er een werkgroep
geformeerd. De werkgroep bestaat uit een aantal mensen van de Algemene Kerkenraad, een aantal
diakenen aangevuld met een paar gemeenteleden.

4.5.4. Wijze van de betrokkenheid

Na het eerste overleg binnen de werkgroep was direct duidelijk dat de kerk 7 dagen per week open
zou gaan voor de vluchtelingen. Een dag nadat de eerste vluchtelingen in ‘t Veldpark waren
gearriveerd, is de kerk geopend. Dagelijks tussen 14u en 16u was de kerk met de bijbehorende
zalen open en werd er koffie en thee geschonken.
Vanaf de tweede dag werd er Nederlandse les gegeven, omdat daar veel behoefte aan bleek
te zijn. Dit is een enorm belangrijke activiteit geworden, dagelijks zijn er in kleine groepen of
individueel Nederlandse lessen verzorgd. Dit gebeurde door veel verschillende vrijwilligers. In de
loop van de tijd zijn de lessen steeds professioneler geworden. Tijdens de inloop was de predikant
regelmatig aanwezig en beschikbaar voor een (pastoraal) gesprek. Men was van mening dat een
luisterend oor en aandacht hebben voor de mensen het meest belangrijke was, contact ging
uiteindelijk voor de les. Tenslotte werd door ruimtegebrek ook in de kerkzaal Nederlandse les
gegeven. Verder was de kerkzaal open om muziek te maken, piano te spelen en brandde de kaars
altijd als teken van hoop en symbool van Gods liefde.
Op dinsdagmorgen heeft de predikant de Alpha-cursus gegeven aan een groep van 14 à 15
Iraniërs die heel graag meer van de Bijbel wilden weten. De Alpha-cursus is ook in het Farsi
verschenen, de predikant kopieerde dit voor hen zodat ze het mee konden nemen. Een Iraniër die
alweer een periode in Nederland woont, heeft als tolk gefungeerd. Een aantal mensen uit deze
groep zijn later in het jaar in een naburige Pinkstergemeente gedoopt.
Vanaf de start van de activiteiten tot het einde van het jaar 2015 zijn er op zondagmiddag
specifieke vieringen georganiseerd voor de vluchtelingen. In allerlei talen werd er gelezen, gebeden
en gezongen. Toen de Pinkstergemeente echter, zonder overleg, besloot om per januari ’16 met
Engelstalige diensten te beginnen, liep de belangstelling voor de middagdiensten in de Noorderkerk
erg terug. In goed overleg met de enkele vluchtelingen die nog wel kwamen, werd besloten om met
deze diensten te stoppen. Wel heeft er een projectkoor, bestaand uit vluchtelingen en
gemeenteleden, opgetreden in de diensten rondom Pasen.
Het is belangrijk om op te merken dat, door het ontstaan van persoonlijke relaties tussen
vluchtelingen en leden van de Noorderkerk, er ook allerlei initiatieven buiten het georganiseerde
verband om gebeurden. Mensen werden meegenomen naar andere plaatsen en activiteiten. De kerk
was een soort ontmoetingsplek en van daaruit gebeurden er een heleboel dingen. Er was inmiddels
een groot vrijwilligersbestand opgebouwd, waar wel 500 namen in stonden. Ongeveer 20% daarvan
waren leden van de kerkelijke gemeente.
In Zaandam is er wel wat materiaal van Kerk in Actie gebruikt dat is aangeleverd via Geesje
Werkman. Tevens is er met Werkman vooral in het beginstadium intensief contact geweest. Zij
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heeft tips gegeven en meegedacht over het begeleiden van de vrijwilligers. Verder heeft men alles
vanuit de praktijk geleerd en geen andere hulpbronnen gebruikt.

4.5.5. Gegevens respondenten

De gemeenteleden van De Noorderkerk heb ik bereikt door allereerst een digitale enquête uit te
zetten. De link hiervan is rondgemaild in de gemeente, gepubliceerd op de besloten Facebookpagina
en diverse malen opgenomen in de weekbrief. Tijdens de tweede ronde is de enquête alsnog op
papier verspreid en aan de liturgie geniet. Ik heb 56 compleet ingevulde enquêtes teruggekregen,
wat neerkomt op 37% van het aantal volwassenen wat gemiddeld op ’s zondags de kerkdienst
bezoekt. Na de eerste ronde van het uitzetten van de enquêtes was dit 19% en het is dus bijna
verdubbeld na de hernieuwde poging.
Iets meer dan de helft van de respondenten in Zaandam geeft aan actief betrokken te zijn
geweest bij de hulp aan de vluchtelingen. De respondenten bestaan voor 60% uit vrouwen en
ongeveer diezelfde verdeling is terug te zien bij de actief betrokkenen.
84% van de respondenten zijn de 50 plussers, echter de verhouding tussen 51-60 jarigen, de 61-70
jarigen en de 70 plussers is ongeveer gelijk. Bij de actief betrokkenen is te zien dat de groep 61-70
jarigen wat in de meerderheid is ten opzichte van hun ietwat jongere en oudere broeders en
zusters. 10% van de betrokken gemeenteleden is jonger dan 50 jaar. Iets meer dan de helft geeft
aan zich spontaan te hebben opgegeven, terwijl 20% van de respondenten aan de basis heeft
gestaan van de betrokkenheid.
De helft van de respondenten geeft aan betrokken te zijn bij het inloophuis of daar
gastheer/vrouw te zijn. Dat is tegelijk ook de grote activiteit in Zaandam; het dagelijks openstellen
van het kerkgebouw. Daarbinnen wordt de Nederlandse les gegeven, wat 16% ingevuld heeft te
doen. Een kwart van de betrokkenen heeft aangegeven nog andere activiteiten te ondernemen.
Ruim 40% van degenen die ingevuld hebben niet betrokken te zijn, geeft als reden op dat er geen
tijd is. Dit kan allerlei oorzaken hebben, te druk met het werk of al op een andere manier
ingeschakeld in het kerkenwerk. Opvalt is dat een kwart aangeeft dat gezondheid of de thuissituatie
de oorzaak is om niet betrokken te zijn.59

4.6.Samenvatting en conclusies

In deze laatste paragraaf wil ik samenvatten wat de opbrengsten zijn en conclusies trekken vanuit
het onderzoek wat betreft totstandkoming en wijze van de betrokkenheid, gebruik van eventuele
hulpbronnen en gegevens over de respondenten. Hiermee geef ik een antwoord op deelvraag 1,2 en
3.

4.6.1. Totstandkoming betrokkenheid

De wijze waarop de vijf kerken in mijn veldonderzoek betrokken zijn geraakt bij de hulp aan
vluchtelingen verschilt van plaats tot plaats. In Alphen aan den Rijn kruisen vluchtelingen het pad
van de gemeente door een onverwacht zondags kerkbezoek, voordat de kerk zelf initiatief heeft
kunnen nemen. In De Meern is te zien dat de predikant fungeert als aanjager; door zijn
coördinerende rol in de stad Utrecht neemt hij zijn kerk mee in de betrokkenheid daarvan. In
Emmen schakelt een diaken uit een andere gemeente het al bestaande Interkerkelijk Diaconaal
Samenwerkingsverband in en wordt Emmen Zuid actief. Alleen in Valkenswaard en Zaandam zijn
overeenkomsten te zien in de totstandkoming van de betrokkenheid. De diakenen en predikant zijn
vooraf op de hoogte gesteld van opening van een noodopvang in hun woonplaats en zij bereiden
vooraf initiatieven voor.

59

Een uitgebreide uitwerking van al deze gegevens is te vinden in figuur 1, 2, 3, 15, 16 en 17 in bijlage 10.
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4.6.2. Wijze van betrokkenheid

De betrokkenheid van de kerken wordt op veel verschillende manieren vormgegeven, dat blijkt
deels ook afhankelijk te zijn van welk type opvang er in de woonplaats aanwezig is. Emmen neemt
een bijzondere plaats in, omdat hier geen noodopvang is gevestigd, maar opvang op het station
plaatsvindt. Ook komen hier geen vluchtelingen met gemeenteleden samen in het kerkgebouw,
gemeenteleden nemen de rol van gastheer en gastvrouw op zich op het station.
In drie van de vijf gemeenten zijn de predikanten zeer betrokken. In Zaandam, De Meern en
Alphen aan den Rijn zijn zij wekelijks actief betrokken bij het werk onder de vluchtelingen. De
predikanten in Emmen spelen een rol als hun kerk aan de beurt is op het station. Valkenswaard
vormt daarop een uitzondering, de predikante is daar niet betrokken geweest en heeft zich afzijdig
gehouden van alle activiteiten. In hoofdstuk 8 waarin ik keuzes verantwoord, schrijf ik hier meer
over. In de enquêtes onder de gemeenteleden wordt de afwezigheid van de predikant nergens
genoemd.
In alle plaatsen zijn er korte lijntjes en open gesprekken binnen de kerkenraad en tussen de
predikant en kerkenraad over dit actuele onderwerp.
Als ik wat verder inzoom, zijn er wel nuances aan te brengen in de betrokkenheid van de
predikanten ter plaatse. In De Meern fungeert de predikant duidelijk als aanjager bij het initiëren
van allerlei losse activiteiten, terwijl in Valkenswaard de predikant afwezig is en de diaconie de kar
trekt. In Zaandam en Alphen aan den Rijn spelen de predikanten een duidelijke rol, ook omdat
vluchtelingen regelmatig in hun eigen kerkgebouw samenkomen. Ik kan voorzichtig vaststellen dat
als predikanten meer betrokken zijn bij de vluchtelingen dat een ander type activiteiten tot gevolg
heeft. Door de afwezigheid van de predikant in Valkenswaard worden er daar nauwelijks pastorale
initiatieven ontplooid. Echter in Zaandam en Alphen aan den Rijn worden er pastorale gesprekken
gevoerd door de predikanten met de vluchtelingen en wordt er Bijbelklas en Alpha-cursus gegeven.
In het verlengde daarvan zijn in Zaandam en Alphen aan den Rijn vluchtelingen gedoopt. In Alphen
betreft het na een intensief begeleidingsproces door de predikanten twee verschillende
doopdiensten van twee Iraanse vluchtelingen in de eigen kerk. In Zaandam heeft de doop
plaatsgevonden in een naburige Pinkstergemeente. Vluchtelingen die in de Noorderkerk de Alphacursus hadden gevolgd, kozen om in de Pinkstergemeente te worden gedoopt. De reden daarvoor
was, dat er in die gemeente sneller tot de doop werd overgegaan dan in de Noorderkerk. In de
Lichtkring in Alphen aan den Rijn en de Noorderkerk in Zaandam zijn er ook wekelijks vluchtelingen
aanwezig in de kerkdienst. Dit in tegenstelling tot Valkenswaard en De Meern, dat komt daar zelden
voor.
Emmen buiten beschouwing gelaten, zijn de volgende overeenkomsten in betrokkenheid te
ontdekken tussen de overige 4 plaatsen Alphen aan den Rijn, De Meern, Valkenswaard en Zaandam:
1. De kerk is open. In Zaandam, Valkenswaard en Alphen aan den Rijn zijn de deuren van de kerk
geopend voor de vluchtelingen. Van speciale dagen in de week (Alphen aan den Rijn) tot de hele
werkweek (Valkenswaard) of alle dagen van de week (Zaandam). In De Meern gebeurde dit ook,
maar dan niet in het eigen kerkgebouw.
2. Nederlandse les. Het geven van Nederlandse les neemt in alle plekken een bijzonder grote plaats
in. In Valkenswaard was dit vooraf de intentie, in Zaandam en Alphen aan den Rijn was dit van te
voren niet zo bedacht. Het geven van de Nederlandse lessen verliep naarmate de tijd vorderde op
steeds professionelere wijze. Er werd lesgegeven in groepen en individueel, er is professioneel
lesmateriaal ontwikkeld in Valkenswaard en lessen in cultuur hoorden hier ook bij.
3. Luisterend oor. In alle plaatsen is een luisterend oor voor de vluchtelingen beschikbaar, in de
vorm van gesprekken met de dominee of vrijwilligers. En naarmate de activiteiten intensiever
werden, zijn er (gecertificeerde) tolken ingeschakeld, met name in Alpen aan den Rijn en Zaandam.
4. Inzet netwerk gemeenteleden. Er is in elke plaats gebruik gemaakt van talenten en het netwerk
van de gemeenteleden om iets te organiseren, bijvoorbeeld een bezoek aan het Archeon in Alphen
aan den Rijn, een bezoek aan de Zaanse Schans in Zaandam, de Meet and Eat in het gebouw van
Kerk in Actie door De Meern en de Avond van Verdraagzaamheid in Valkenswaard. Door de deelname
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aan activiteiten groeiden er in alle plaatsen persoonlijke relaties tussen gemeenteleden en
vluchtelingen. Dat resulteerde in individuele afspraken en initiatieven buiten het georganiseerde
verband van de kerk om.
Er zijn ook wat nuanceverschillen aan te geven in betrokkenheid bij deze vijf onderzochte plaatsen:
1. Kledinguitgifte. Valkenswaard heeft ervoor gekozen, om kleding in te zamelen en uit te geven.
Terwijl in andere plaatsen, Emmen en Alphen aan den Rijn, dat bewust bij het Rode Kruis werd
gelaten. Dat laatste lijkt een goede keuze, want Valkenswaard is na een aantal maanden gestopt
met het inzamelen en uitgeven van de kleding in verband met de enorme organisatie die daarbij
kwam kijken.
2. Aantallen. Het aantal vluchtelingen waar de kerk bij betrokken raakte is verschillend: In Alphen
aan den Rijn ging het om maximaal 30 personen bij een inloop of de kerkdienst, bij de eenmalige
activiteiten van De Meern ging het om rond de 50 vluchtelingen of kleine groepjes tijdens de Walk
and Talk. In Valkenswaard en Zaandam zijn er wel eens 70 tot 100 vluchtelingen per dag in de kerk
aanwezig geweest. In deze twee plaatsen hebben in verhouding meer personen uit de noodopvang
de kerk bezocht dan in De Meern en Alphen aan den Rijn. De kerk vervulde op deze manier, door
het organiseren van de activiteiten, een grote rol in de dagbesteding van veel vluchtelingen. Het
doorbrak de sleur en het lange wachten waar veel vluchtelingen mee te maken hadden.
3. Gebruik expertise Kerk In Actie. In geen van de vijf kerken heeft men de brochure ‘Met Open
Armen’ die door Kerk in Actie is uitgegeven als hulpbron gebruikt. Alleen de predikant in Alpen aan
den Rijn heeft deze gelezen, maar heeft er geen nieuwe informatie in gevonden. Ook is er nergens
gebruik gemaakt van geschreven materiaal wat ontwikkeld is door Kerk in Actie. In Zaandam en De
Meern is het directe contact, via mail en telefoon, met Geesje Werkman van Kerk in Actie
belangrijk geweest. Andersom is het zo dat deze 2 gemeenten mij aangereikt zijn door Werkman die
mijn contactpersoon is bij Kerk in Actie. Is het toevallig dat juist zij hun goede contacten met
Geesje Werkman benoemen? Het is belangrijk om op te merken dat de selectie van Valkenswaard
los van Kerk in Actie is gedaan. Ook hier blijkt dat één van de twee diakenen heeft aangegeven
enorm geïnspireerd te zijn geraakt door een lezing van Werkman op de Landelijke Diaconale Dag.
4. Hulpbronnen. De gemeenten in Alphen aan den Rijn, Zaandam en Valkenswaard geven aan veel
naar eigen inzicht te hebben opgezet en vanuit de praktijk te hebben geleerd. Hulpbronnen bleken
ook verrassend afkomstig uit andere hoeken: jarenlange onderwijservaring aan anderstaligen
(Valkenswaard), vluchtelingen die al langer in een AZC verblijven en fungeren als tolk op het station
(Emmen), translate app op smartphones, aangeschafte Bijbels en de Alpha-cursus in het Arabisch en
Farsi (Zaandam en Alphen aan den Rijn). Deze hulpbronnen kwamen spontaan in de praktijk naar
voren en zijn lastig van tevoren te bedenken.

4.6.3. Respondenten

De volgende conclusies kunnen worden getrokken over de gemeenteleden die de enquête hebben
ingevuld:
1. Respons. Om het onderzoek zo representatief mogelijk te kunnen laten zijn, heb ik gestreefd
naar een respons van minimaal 30% in elke kerk. Dit is in de eerste ronde van het uitzetten van de
enquêtes niet gelukt, ik bleef steken op 11% tot 28%. Na overleg met de betrokken predikanten en
diakenen heb ik gekozen om de enquête opnieuw uit te zetten en concreet per kerk te laten weten
hoeveel enquêtes ik nog nodig had om de 30% te bereiken. Dit is in vier van de vijf kerken gelukt:
Alphen aan den Rijn steeg van 27% naar 29%, Emmen liet een toename zien van 11% naar maar liefst
33%. In Valkenswaard steeg de respons van 26% naar 38% en in Zaandam was de respons van 19%
naar 37% ook fors toegenomen. De Meern vormt hierop de uitzondering, alhoewel de respons steeg
van 18% naar 20% heb ik daar niet de grens van minimaal 30% gehaald. Predikant Bal had van
tevoren niet ingeschat dat het niet zou lukken en was er enigszins teleurgesteld over. Een reden kan
zijn dat mensen in de stad mogelijk minder geneigd zijn om enquêtes in te vullen. Of dat het
onderwerp van de enquête niet zo geleefd heeft onder de gemeenteleden.
2. Wisselende betrokkenheid. De meerderheid van de respondenten in Valkenswaard (63%) en
Emmen (68%) geeft aan betrokken te zijn geweest bij de hulp aan de vluchtelingen uit de
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noodopvang ter plaatse. In Alphen aan den Rijn (49%) en Zaandam (54%) ligt het aantal
respondenten wat actief is geweest wat lager, maar nog rond de 50%. Terwijl in De Meern 36%
aangeeft betrokken te zijn geweest. De hoge betrokkenheid in Emmen zou verklaard kunnen worden
uit het feit dat de enquête (ook) doorgestuurd is naar specifieke groepen in de gemeente,
waaronder de groep die actief betrokken is op het station. In De Meern is de kleinste groep
respondenten actief, de redenen waarom mensen niet betrokken waren zijn, erg divers. Mogelijk is
hierin ook de invloed te merken van de grote stad, waar individualisme een grotere rol speelt.
3. Verhouding man/vrouw. In Alphen aan den Rijn bestaat de groep van respondenten voor ruim 60%
uit mannen en ook bij de betrokkenheid zijn de mannen met 60% wat in de meerderheid. Voor
Zaandam geldt precies het tegenovergestelde, daar is ruim 60% van de respondenten vrouw en dat
geldt ook voor de betrokkenheid. In Valkenswaard is te zien dat er meer mannelijke respondenten
zijn en meer vrouwelijke vrijwilligers. In Emmen is de man/vrouw verhouding onder de
respondenten gelijk, maar is bij de betrokkenheid 56% man. En in De Meern is de enquête door
meer mannen (59%) dan vrouwen ingevuld, maar is de verhouding in betrokkenheid precies gelijk.
Op basis van deze gegevens kan worden gezegd dat de betrokkenheid van mannen en vrouwen
ongeveer gelijk is en dat het per plaats wat zal verschillen.
4. Betrokkenheid naar leeftijd. Ruim 85% van de betrokken vrijwilligers in Zaandam en Alphen aan
den Rijn is 50 jaar en ouder. In Valkenswaard is ruim 90% zelfs 60 jaar en ouder. In De Meern ligt de
leeftijd van de actief betrokkenen tussen de 50 en 70 jaar. In Emmen is 80% van de vrijwilligers
ouder dan 50, maar is ook de jongste groep mensen aan het werk te zien, 20% is namelijk tussen 30
en 50 jaar. Naar aanleiding van deze cijfers kan worden gezegd dat de leeftijd van de vrijwilligers
die actief zijn voor 85% boven de 50 jaar ligt. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat de meeste
activiteiten overdag plaatsvinden en de jongere mensen aan het studeren of het werk zijn. Alleen in
Emmen is een jongere groep actief, maar dat zal liggen aan het feit dat shifts op het station ook in
de avonduren plaatsvinden.
5. Aard van de betrokkenheid. In Alphen aan den Rijn, Valkenswaard en Zaandam zijn de meeste
vrijwilligers betrokken bij het inloophuis, actief als gastheer en gastvrouw of bij activiteiten die
daaruit voortvloeien. In Emmen is bijna driekwart van de vrijwilligers actief op het station en in De
Meern is de helft betrokken geweest bij het wandelen met de vluchtelingen, het ‘Walk and Talk’.
Opvalt is dat 46% in Alphen aan den Rijn allerlei andere activiteiten opgeeft waar men (naderhand)
ook bij betrokken is geraakt. Deze andere activiteiten liggen in Zaandam en De Meern op 25% en in
de twee andere gemeenten beduidend lager. Zou dit te maken hebben met persoonlijke relaties
met de vluchtelingen die in bepaalde plaatsen meer of minder worden opgebouwd?
6. Redenen om niet betrokken te zijn. In alle kerken wordt het ontbreken van tijd aangegeven als
belangrijkste oorzaak om niet betrokken te raken bij de hulp aan vluchtelingen, variërend van 24%
tot 43%. Gezondheid, leeftijd en thuissituatie worden nagenoeg ook in elke plaats genoemd. En
overal zijn er respondenten geweest die geen reden hebben opgeven voor het feit dat ze niet
betrokken zijn geraakt en verder worden er zeer uiteenlopende persoonlijke motivaties genoemd.

5. Waardering
In dit hoofdstuk breng ik in kaart hoe de betrokkenheid van de plaatselijke gemeente bij de
vluchtelingen wordt gewaardeerd. Ik doe dit vanuit het perspectief van de vluchtelingen, door
middel van het stellen van korte vragen aan hen heb ik deze informatie verkregen. Vervolgens
vanuit het perspectief van de predikant of het kerkelijk kader, dit is in het diepte-interview aan bod
gekomen. En als laatste vanuit de gemeenteleden, deze opbrengsten heb ik geanalyseerd vanuit de
enquêtes. Ook komt de vraag aan bod of er positieve en/of negatieve gevolgen te ontdekken zijn in
de kerkelijke gemeente naar aanleiding van de betrokkenheid. En wat de rol van het geloof is in
relatie tot de betrokkenheid? Op deze wijze beantwoord ik deelvraag 4.
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5.1.Alphen aan den Rijn

5.1.1. Vluchtelingen

Ik ben op een dinsdagmiddag aanwezig geweest tijdens de inloop en heb daar 3 verschillende
vluchtelingen kort gesproken. Het waren 2 Iraniërs en een man uit Syrië. Deze laatste meneer was
net een paar weken in de opvang in Alphen aan den Rijn geplaatst, de anderen waren er al langer.
Ze waren allemaal enthousiast over de betrokkenheid van de kerk. Het feit dat er taalles werd
gegeven, maar zeker ook dat ze onvoorwaardelijk welkom waren, maakte hen dankbaar. Dat
hebben ze ervaren tijdens de inloop, maar ook in de diensten op zondag. Ze voelden zich veilig en
kwamen superlatieven in het Nederlands en Engels tekort om hun dankbaarheid te uiten.
Een vierde man, G.60 uit Aleppo in Syrië heb ik uitgebreider gesproken. Hij nodigde me na
afloop van de afsluitende viering uit om hem weg te brengen naar de noodopvang. G. regelde dat ik
daar naar binnen kon en heeft me vervolgens rondgeleid door het detentiecentrum en mij zijn cel
laten zien. Gastvrij als hij was, maakte hij koffie voor me, liet me foto’s zien van zijn telefoon en
vertelde zijn verhaal. Hij was enorm dankbaar voor de vrijwilligers uit de Lichtkring. “Kijk, er is een
kerk in Alphen die lokt de mensen met eten of kleding, dat zoek ik niet. Ik vind het fijn in de
Lichtkring om de mensen te ontmoeten en vooral de viering op dinsdagmiddag vind ik bijzonder. Om
daar ook een kaarsje aan te steken en voor mijn familie in Syrië te bidden.” Zijn waardering zat dus
zeker ook in het feit dat hij werkelijk werd gezien, zijn verhaal kwijt kon en iets van verbondenheid
kon ervaren tijdens de wekelijkse vieringen.

5.1.2. Predikant

Kees van Stralen, de predikant is ervan overtuigd dat de vluchtelingen het werk van De Lichtkring
enorm waardeerden. Ze hebben het enorm op prijs gesteld dat de deur van de kerk voor hen open
ging, dat ze gastvrij werden ontvangen en werden geholpen met praktische zaken. Ook heeft hij
meerdere malen gehoord, dat vluchtelingen zich vanaf dag één veilig voelden bij hen.
Het is voor Van Stralen vanzelfsprekend om betrokkenheid bij de vluchtelingen te tonen. “Er
is in de wereld zoveel aan de hand waar je als lokale kerk weinig aan kunt doen, dat áls er dan
mensen het pad van de gemeente kruisen, je niets anders kunt doen dan de deur van je kerk én je
hart te openen”. Hij verwijst direct naar een tekst uit het Oude Testament: ’Ontvang de
vreemdeling die in je poorten komt’. En hij vervolgt: “Er staan veel teksten in het Oude Testament
en het Nieuwe Testament waarin je wordt opgeroepen om te zien naar de vreemdeling die geen dak
heeft tot de vraag die Jezus stelt in Mattheüs 25: ‘Heb je de hongerige gevoed?’”
De predikant is overigens van mening dat de hulp aan vluchtelingen intern nauwelijks
discussie heeft opgeroepen. “De diaconale betrokkenheid was altijd al groot en de mensen zullen nu
blij zijn dat ze wat hebben kunnen doén.”
Hij weet daarbij zeker dat er positieve invloeden merkbaar zijn in de gemeente naar
aanleiding van de betrokkenheid, hij schetst er drie. Allereerst neemt het zelfbewustzijn van het
gelovig zijn toe. De gemeenteleden ervaren dat het geloof niet ophoudt bij de kerkmuren. Het
onrecht raakt hen en men komt in beweging. Ten tweede gaat het referentiepunt meteen naar de
vluchtelingen in allerlei gesprekken. En er wordt via een gemeentecontact samen Bijbel gelezen
door jongeren uit De Lichtkring en vluchtelingen jongeren in Beiroet. Het versterkt op deze manier
de gemeenschap van de kerk.
Als laatste noemt Van Stralen de belijdende doop van de twee Iraanse vluchtelingen, dat
inspirerend is geweest voor het geloof van gemeenteleden. “In al de jaren dat ik aan de Lichtkring
verbonden ben, heb ik best wel wat meegemaakt als het gaat om emotionele diensten, maar dit
was een absoluut hoogtepunt. Ik heb veel tranen en mensen die zichtbaar geraakt waren, gezien in
die dienst.”
Als negatief effect kan de predikant alleen noemen dat mensen in de kerk hebben ontdekt
dat ze niet veel kunnen doen aan het beschamende van het overheidsbeleid.
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Ik heb de namen van de vluchtelingen geanonimiseerd, maar ze zijn bij mij bekend.
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5.1.3. Gemeenteleden

Om te komen tot een analyse van de waardering die de gemeenteleden geven aan de hulp aan
vluchtelingen, heb ik allereerst in een open vraag onderzocht wat hun motivatie was om betrokken
te raken. Hierbij werden de volgende redenen door de betrokkenen genoemd: Ruim 30% geeft aan
dat de Bijbel of een speciale Bijbeltekst hun inspiratiebron is geweest om betrokken te raken,
terwijl medemenselijkheid ook door ruim een kwart wordt genoemd. Daarnaast worden zorg voor de
zwakken en omzien naar de naaste, de taak van de kerk, handen uit de mouwen kunnen steken en
je christenplicht als redenen genoemd. Hieronder bevinden zich dus ook woorden die voortvloeien
uit de Bijbel.
Naar aanleiding van opgenomen stellingen in de enquête kan worden gezegd dat 94% van de
respondenten het een taak vindt van de kerk om hulp te bieden aan vluchtelingen. Tachtig procent
ervaart gelijkwaardigheid als men in contact is met een vluchteling en 16% zegt dat het moeilijk is
om contact met een vluchteling te maken. Op basis van deze stellingen is het grootste deel dus erg
positief over de betrokkenheid en omgang met vluchtelingen.
In mijn vraag over de betekenis van hun geloof in het omgaan met vluchtelingen geeft iets
meer dan de helft aan dat dit ‘kerk-zijn in deze tijd’ betekent. Ruim 30% kiest juist een praktische
benadering en vindt dat deze hulp hun geloof handen en voeten geeft. Zo’n 10% vindt dat hun
geloof er niet zoveel mee te maken heeft
Van de mensen die betrokken raken bij het vluchtelingenwerk, ontvangt 90% positieve
waardering van de naaste betrokkenen, terwijl op één na iedereen ook positieve waardering krijgt
van de mensen uit de kerkelijke gemeente. Negatieve feedback wordt niet genoemd, een aantal
respondenten heeft het antwoord ‘neutraal’ gekozen en zo geen keuze gemaakt tussen positieve of
negatieve waardering. Opnieuw een hoge positieve waardering van de respondenten.
Dit is ook terug te zien in de open vraag óf en welke positieve of negatieve invloeden er in
de gemeente te ontdekken zijn naar aanleiding van de betrokkenheid.14% van het aantal
respondenten geeft aan geen invloed te kunnen noemen naar aanleiding van de betrokkenheid bij
vluchtelingen, of zegt het niet te weten. Van de 55 opmerkingen die wel gemaakt worden, zijn 93%
positieve invloeden en 7% negatieve factoren. Binnen de laatste groep zijn het enkele losse
opmerkingen over communicatie en een andere mening hebben die niet wordt gehoord.
Van de positieve effecten springt eruit dat bijna een kwart aangeeft dat de betrokkenheid
bij de vluchtelingen de binding binnen de kerkelijke gemeenschap versterkt. Dit blijkt ook uit de
stelling die hierover is opgenomen, bijna 90% vindt daar dat het bijgedragen heeft aan de
samenbinding. Als positief gevolg wordt vervolgens door 20% genoemd dat het een appel doet op de
identiteit van de kerk. Het roept op tot bezinning en ontdekking wie men als kerk daadwerkelijk is
en wat hun taak is in de wereld om hen heen. Ook de bewustwording van het vluchtelingenprobleem
dat niet meer ver van het bed heeft kunnen blijven, wordt als positief ervaren (14%). En vindt men
het fijn dat daardoor de handen uit de mouwen konden worden gestoken (10%). De doopdiensten
waarin 2 vluchtelingen de belijdende doop ontvingen, heeft veel losgemaakt in de gemeente en 14%
noteert dit als een positieve invloed in de gemeente én inspirerend voor het persoonlijk geloof.
Rond de 10% van de respondenten vindt ook de beeldvorming als kerk naar buiten positief, de kerk
is van belang geweest in de wijk.
Uit het scoren op mijn stelling of de betrokkenheid spanning heeft opgeleverd in de kerk,
kan worden afgeleid dat dit niet het geval is. 6% is het hier maar mee eens, terwijl 82% het hiermee
oneens is en de rest het niet weet.61
Ik kan op basis van deze opbrengsten al voorzichtig concluderen dat de hulp aan vluchtelingen
door de gemeenteleden in deze kerk positief wordt gewaardeerd. Dat sluit naadloos aan bij het
beeld wat de predikant over zijn gemeente heeft.

Voor verdere uitwerking van de opbrengsten verwijs ik naar vraag 4,8 en figuur 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 en 13
van bijlage 2.
61
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5.2.De Meern

5.2.1. Vluchtelingen

Ik ben aanwezig geweest bij een activiteit die mede georganiseerd was door de predikant van de
Marekerk en waar ook een aantal gemeenteleden bij betrokken en aanwezig waren. Het betrof een
uitgebreide maaltijd voor de vluchtelingen uit Kanaleneiland, in het gebouw van Kerk in Actie in
Utrecht, met muzikale medewerking uit de gemeente van de Marekerk.
Tijdens deze maaltijd heb ik met verschillende vluchtelingen gesproken, maar de meesten
waar ik contact mee probeerde te maken, spraken nauwelijks Nederlands en Engels. Wat wel
duidelijk werd, was het feit dat men de verse maaltijd enorm waardeerde. Dit is ook zeer
begrijpelijk gezien het feit dat velen van hen reeds maanden van een magnetronmaaltijd leefden.
Ook het combo dat allerlei muziek maakte tijdens de avond werd als zeer positief ervaren. De
muziek doorbrak de grenzen van de taal en mensen genoten zichtbaar.
Het is op deze niet mogelijk gebleken om de waardering van de vluchtelingen over de
Marekerk te onderzoeken, omdat deze activiteit vanuit een bredere groep werd georganiseerd.

5.2.2. Predikant

Leon Bal, de predikant heeft gemerkt dat de vluchtelingen enorm dankbaar en blij zijn met het
werk wat er voor hen werd gedaan. Regelmatig hoorde hij de vraag van hen: ‘waarom doen jullie
dit eigenlijk voor ons?’
Als er iets te doen is, gaat de predikant aan de slag. Zijn persoonlijke motivatie om hierbij
betrokken te raken is het doen van barmhartigheid en de teksten uit Mattheüs 25 waarin Jezus
spreekt over barmhartigheid. De nood is dichtbij gekomen en het is zijn geloof dat je daarvoor kerk
bent! “Het is gezond voor de kerk om betrokken te zijn, er komt namelijk een andere gerichtheid.
Niet zozeer op jezelf maar op degene die in nood is. En als er dan betrokkenheid plaatsvindt bij de
vluchtelingen kom je veel meer in de richting wat Jezus van ons vraagt.” Bal ervaart dat als heel
bezielend.
Leon Bal schat in dat de gemeenteleden deze betrokkenheid wisselend zullen ervaren. “Er
zullen mensen zijn die heel blij zijn dat dit (eindelijk) gebeurt, er zullen mensen zijn die het best
vinden maar zelf te druk zijn en er zullen mensen zijn die het een beetje hobbyisme van de
dominee vinden. In dat laatste zit gelijk een negatief bijeffect van deze betrokkenheid, het wordt
wat spannender in de kerk. Als je als predikant een stap naar voren zet en de ander blijft staan,
wordt de afstand groter. De ander wordt gedwongen om in beweging te komen of om na te denken
en dat wordt niet altijd als leuk ervaren.” De predikant is zich daarvan bewust en vindt dat hij daar
rekenschap van zal moeten geven. Indirect heeft hier ook mee te maken dat de tijd die hij als
predikant aan de hulp aan vluchtelingen besteedt, niet ergens anders aan kan geven. Er zullen
mensen zijn die vinden dat hij meer bij de ouderen op bezoek zal moeten gaan. In de kerkenraad
spreekt de predikant daar echter regelmatig over, om met elkaar de prioriteiten te blijven zien en
de balans in beeld te houden.
Er zijn, volgens Bal, ook absoluut positieve invloeden te onderscheiden in de gemeente.
Allereerst de bezieling in het christelijk geloof. Voor hemzelf, maar ook voor de gemeenteleden die
betrokken zijn. “Op het moment dat je je meer verdiept in barmhartigheid, kom je dichter bij God,
want God ís barmhartig. Het versterkt het geloof.” Als tweede noemt Bal dat de betrokkenheid
positief werkt op de onderlinge verbinding tussen mensen van de gemeente, maar ook tussen
andere kerken in Utrecht waar mee samen wordt gewerkt. Als derde positief effect vindt de
predikant dat het de geloofwaardigheid van de kerk goed doet. “Het is een kerk die niet alleen
zegt, maar ook doet! En daardoor wordt er in de samenleving meer respect verkregen.”

5.2.3. Gemeenteleden

Ook in de Meern heb ik allereerst in een open vraag onderzocht wat de motivatie van de
betrokkenen was om actief te worden. Hierbij werden de volgende redenen door de betrokkenen
genoemd: De meest belangrijke reden blijkt medemenselijkheid (43%) te zijn, gevolgd door een
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aantal kleine factoren. Hier wordt ook de zorg voor zwakken en omzien naar de naaste genoemd,
net als de taak van de kerk, je christenplicht en de Bijbel.
Naar aanleiding van opgenomen stellingen in de enquête kan worden gezegd dat 87% van de
respondenten het een taak vindt van de kerk om hulp te bieden aan vluchtelingen. De helft ervaart
gelijkwaardigheid als men in contact is met een vluchteling en bijna 40% zegt dat het moeilijk is om
contact met een vluchteling te maken. In mijn vraag over de betekenis van hun geloof in het
omgaan met vluchtelingen vindt 40% dat dit juist ‘het kerk-zijn is in deze tijd’. Ook geeft bijna een
kwart aan dat men het geloof op deze manier handen en voeten kan geven. Opvallend is dat een
ander kwart van mening is dat het geloof er niet veel mee te maken heeft. Zou dat enigszins de
hoge score verklaren van medemenselijkheid als inspiratiebron? Verder kan op basis van deze
gegevens worden geconcludeerd dat men het eens is met het feit dat de hulp aan vluchtelingen een
taak van de kerk is, ook om op deze wijze actief te zijn. In de praktische uitvoering hiervan blijkt
de helft nog wel moeite te ervaren om contact te maken.
Van de degenen die actief betrokken raken, ontvangt ruim 90% positieve waardering van zijn
of haar naaste betrokkenen. Positieve waardering die ontvangen wordt vanuit mensen in de
kerkelijke gemeente wordt ingevuld door 79% van de respondenten. Negatieve feedback wordt niet
genoemd, een aantal respondenten heeft het antwoord ‘neutraal’ gekozen en zo geen keuze
gemaakt tussen positieve of negatieve waardering.
Op de open vraag óf en welke positieve of negatieve invloeden er in de gemeente te
ontdekken zijn naar aanleiding van de betrokkenheid geeft 46% als antwoord dat niet te weten of er
geen mening over te hebben. Dat is een fors deel en komt wel overeen met de verwachting van Bal.
Van de 28 opmerkingen die er wel over worden gemaakt, is 21% negatief en de overige 79% positief.
Bij de positieve invloeden springen er 2 factoren uit die het meest worden genoemd. Een
kwart geeft aan dat de betrokkenheid bij de vluchtelingen de binding binnen de kerkelijke
gemeenschap versterkt. Uit de stelling die hierover is opgenomen, is af te leiden dat ruim 60% vindt
dat het bijgedragen heeft aan de samenbinding.
Verder wordt er als positieve invloed aangegeven dat het een appel op de identiteit van de kerk
doet. Verder vindt 14% het fijn daadwerkelijk iets te kunnen doen en is 14% zich meer bewust van
het vluchtelingenprobleem, wat als positief wordt ervaren.
Onder de negatieve invloeden wordt het meest (50%) genoemd, dat er te weinig aandacht
overblijft voor andere zaken in de gemeente, gevolgd door losse opmerkingen over een tweedeling
in de gemeente die ontstaan is en dat vrijwilligers alleen uit de actieve kern komen.
Uit het scoren op mijn stelling of de betrokkenheid spanning heeft opgeleverd in de kerk,
kan worden afgeleid dat men dit voorzichtig heeft ingevuld. Bijna 40% heeft hier geen mening over
of weet het niet, 8% heeft wel spanning ervaren, terwijl ruim de helft het hier niet mee eens is. De
vraag rijst wie de betrokkenheid als samenbindend heeft ervaren? Is dat onder het gedeelte wat
meer betrokken is geweest? Dat he ik onvoldoende kunnen afleiden uit de enquête.
Ik kan op basis van deze opbrengsten concluderen dat de predikant ook dit keer zijn gemeente
goed heeft ingeschat. Bal gaf al van te voren aan dat het werk wisselend zal worden gewaardeerd
en dat is in deze cijfers terug te zien.62

5.3.Emmen

5.3.1. Vluchtelingen

Ik ben een middag aanwezig geweest op het station van Emmen. Ik heb geobserveerd hoe de opvang
van vluchtelingen die per trein aankwamen, werd vormgegeven en heb enkele woorden gewisseld
met aankomende vluchtelingen. Die middag hadden de meesten van hen direct aansluiting of ze
spraken geen Engels.

Voor verdere uitwerking van de opbrengsten verwijs ik naar vraag 4,8 en figuur 4, 5, 8, 9, 10, 11,12 en 13
van bijlage 4.
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Wel heb ik uitgebreid gesproken met 2 vluchtelingen uit Afrika die al lange tijd in een
naburig AZC verbleven in afwachting van de uitspraak in hun proces. Zij kwamen dagelijks naar het
station om de teams van de kerken te ondersteunen en de vluchtelingen aan te spreken in hun eigen
taal. Ik merkte dat zij snel het ijs konden breken op deze manier, bij degenen die aankwamen die
middag. Aan de anderen kant hadden deze vluchtelingen die als vrijwilliger bezig waren, respect
voor de wijze waarop de opvang op het station door de kerken was geregeld en rouleerde. Ook
maakten zij daardoor meer contacten met Nederlanders, wat bij één van hen leidde tot extra
Nederlandse taallessen.

5.3.2. Predikanten

Jan Fischer en Gerben Kajim, de beide predikanten zijn van mening dat de vluchtelingen de hulp op
het station enorm waardeerden. De vrijwilligers ontvingen verbaal en non-verbaal vele blijken van
dankbaarheid.
Eén van de twee predikanten heeft een aantal diensten op het station meegedraaid, verder
fietsten ze af en toe langs als Emmen-Zuid aan de beurt was op het station. Beiden besteden in hun
preken wel bewust aandacht aan naastenliefde en dat is ook de drijfveer. “De oproep van Jezus om
je naaste lief te hebben als jezelf wordt door deze betrokkenheid in de praktijk gebracht.”
Ze denken dat de gemeenteleden het enorm zinvol vonden wat er als gezamenlijke kerken is
gedaan voor de vluchtelingen. “Als kerk wordt daadwerkelijk het verschil gemaakt op het station.”
De predikanten merken dat er veel over gepraat wordt in de gemeente en zij ervaren als positieve
invloed dat het samenbindend werkt in de gemeente. De diaconale betrokkenheid die altijd al groot
was, beïnvloedt op een positieve manier de gemeente. Enige negatieve invloeden kunnen de beide
predikanten niet bedenken.

5.3.3. Gemeenteleden

Allereerst heb ik in een open vraag onderzocht wat de motivatie van de betrokkenen was om actief
te worden. Hierbij werden de volgende twee redenen door de betrokkenen verreweg het meest
genoemd: De hulp gebeurt vanuit medemenselijkheid (38%) en vanuit de wens om voor naasten,
vluchtelingen en zwakken te zorgen (36%). Verder vindt 10% ook dat het een taak van de kerk is
en/of vindt het fijn om mensen een hart onder de riem te steken. De Bijbel wordt hier niet als
inspiratiebron genoemd.
Naar aanleiding van opgenomen stellingen in de enquête kan worden gezegd dat 92% van de
respondenten het een taak vindt van de kerk om hulp te bieden aan vluchtelingen. Ruim de helft
ervaart gelijkwaardigheid als men in contact is met een vluchteling en ruim een kwart zegt dat het
moeilijk is om contact met een vluchteling te maken. In mijn vraag over de betekenis van hun
geloof in het omgaan met vluchtelingen is 44% van mening dat dit ‘kerk- zijn is in deze tijd’. Een
kwart geeft aan dit juist te zien als het handen en voeten geven aan het persoonlijk geloof en
terwijl een ander kwart juist zegt dat het geloof er niet zoveel mee te maken heeft. Is in deze
laatste reactie opnieuw een verband te leggen naar medemenselijkheid als persoonlijke motivatie?
In elk geval kan worden gezegd dat ook de gemeenteleden van de PG Emmen- Zuid de hulp aan
vluchtelingen een taak van de kerk vinden en daarin ervaart ruim de helft van de actieve
respondenten gelijkwaardigheid.
Van de degenen die actief betrokken raken, ontvangt ruim de helft positieve waardering van
zijn of haar naaste betrokkenen. Er zijn 2 respondenten die negatieve reacties hebben ontvangen
vanuit hun omgeving, terwijl de overige respondenten dit als neutraal hebben gescoord. Er is
duidelijk een verschil waar te nemen met waardering vanuit de kerkelijke gemeente, daar geeft
84% aan dat dit positief wordt gewaardeerd. Terwijl de andere 16% de neutrale optie hebben
gekozen.
Op de open vraag óf en welke positieve of negatieve invloeden er in de gemeente te
ontdekken zijn naar aanleiding van de betrokkenheid geeft 41% als antwoord dat niet te weten of er
geen mening over te hebben, dat is ook in deze kerk een fors deel. Het verschil met De Meern is dat
het deel positieve invloeden een stuk hoger ligt: van de 44 opmerkingen die wel worden gemaakt is

28

2% negatief en de overige 98% positief. Die ene negatieve opmerking gaat over het ontvangen van
negatieve opmerkingen van gemeenteleden waar men het niet van verwacht had. Positief wordt
met stip (58%) genoemd dat deze betrokkenheid bij de vluchtelingen de binding binnen de
kerkelijke gemeenschap versterkt. Uit de stelling die hierover is opgenomen, is af te leiden dat ruim
80% vindt dat het bijgedragen heeft aan de samenbinding.
Als andere positieve invloeden wordt genoemd dat het ook op interkerkelijk niveau samenbindend
werkt (12%) en dat daaruit voortvloeiend ook de beeldvorming als kerk naar buiten (12%) positief
wordt gewaardeerd.
Uit het scoren op mijn stelling of de betrokkenheid spanning heeft opgeleverd in de kerk, kan
worden afgeleid dat dit niet het geval is. 80% geeft aan dat er geen spanning is ervaren doordat de
gemeente betrokken is geraakt en de overige 20% zegt het niet te weten. Dit in combinatie met het
nagenoeg ontbreken van negatieve invloeden ervaren door de gemeenteleden, kan worden
geconcludeerd dat dit wederom aansluit bij de visie van de predikanten. Zij hadden dit van tevoren
al gezegd. Ook kan worden gezegd dat hun verwachting over de samenbindende werking van de
betrokkenheid wordt bevestigd. Het grootste deel van de gemeenteleden ervaart deze
samenbinding intern en op interkerkelijk niveau.63

5.4.Valkenswaard

5.4.1. Vluchtelingen

Ik ben een middag aanwezig geweest tijdens de inloop in de Ontmoetingskerk. Er werd individueel
taalles gegeven, maar ook in diverse groepen. Er waren verschillende docenten bezig en uiteraard
was er koffie en thee beschikbaar.
Ik heb gesproken met een groep van 10 personen uit Eritrea. Eén van hen beheerste het
Engels goed en fungeerde ook als tolk naar de rest. Zij waardeerden de inzet van de leden van de
Ontmoetingskerk enorm. Vijf dagen per week was de kerk open, ze voelden zich welkom en waren
blij met alle taallessen die werden gegeven. Ze waren dankbaar en vonden de mensen ontzettend
aardig en gastvrij, ze wilden graag in Valkenswaard blijven. R. verwoordde: “Wij (wijst naar 3
anderen) hebben al op meer dan 4 plekken gezeten, maar hebben het nog nooit zo goed gehad als
hier. De mensen zijn goed voor ons!” Er kwam één aandachtspunt uit het groepsgesprek naar voren
en dat betrof het niveau van de les. Doordat er zoveel vrijwilligers waren die de lessen verzorgden
en het niveau van de groep verschilde, werden er voor sommigen lessen dubbel aangeboden. Ze
vroegen aan mij of ik kon regelen dat het beter kon en iedereen op zijn/haar eigen niveau les zou
kunnen krijgen.
Verder heb ik met een Syrische jongeman gesproken die individueel taalles kreeg en het een
uitdaging vond mij in het Nederlands te antwoorden. Hij was enorm in zijn nopjes met de sprongen
die hij maakte in de taal en dat kwam zeker door de lessen in de kerk. “Kerk maakt voor mij niets
uit, mensen zijn gastvrij.” volgens M. Hij was dankbaar voor alle mogelijkheden die hij kreeg.

5.4.2. Kerkelijk kader

Marina Staas en Maja de Haan, de beide diakenen, zijn ervan overtuigd dat de vluchtelingen de
betrokkenheid van de Ontmoetingskerk geweldig hebben gevonden. “Ze waren één en al
dankbaarheid en de vluchtelingen hebben laten weten dat ze het nergens zo goed hebben gehad als
in Valkenswaard.”
De situatie rondom de vluchtelingen heeft De Haan al langer bezig gehouden, al lang
voordat ze naar Valkenswaard kwamen. “Mijn denken veranderde in doen, na het horen van de
inspirerende toespraak van Geesje Werkman op de Landelijke Diaconale Dag, het raakte mijn hart”,
aldus De Haan. Verder is haar motivatie verwoord in een gedicht.64 Voor Staas ligt haar motivatie in
het feit dat hierin betrokkenheid tonen juist het kerk-zijn is. “Ik wil helpen, waar geen helper is.”
Voor verdere uitwerking van de opbrengsten verwijs ik naar vraag 4,8 en figuur 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 en 13
van bijlage 6.
64
Pagina 92 in bijlage 7
63

29

Ze is van mening dat God voor iedereen zorgt, maar dat Hij daarvoor wel handen en voeten nodig
heeft. En dat het vervolgens de opdracht van Hem is om ook die handen en voeten te wíllen zijn.
Het werk onder de vluchtelingen is breed gedragen onder de gemeenteleden. Mensen vonden het
fijn dat er iets gebeurde en dat er ook een ander geluid gehoord kon worden dan het negatieve dat
vaak in de media te vinden is. “We laten als kerk door deze activiteiten ons gezicht aan de
gemeenschap zien” volgens Staas en dat is een positief effect van deze betrokkenheid. De dames
schetsten als volgend positief effect dat er mensen in de kerk kwamen, die er al heel lang niet meer
zijn geweest en dat op deze manier ook rand- en buitenkerkelijken de drempel van het kerkgebouw
overstapten. Als derde positieve invloed is de samenbindende factor in de gemeente genoemd: “de
contacten zijn intensiever geworden en je hebt elkaar op een andere manier leren kennen.”. Als
enige negatief effect is de stroeve samenwerking met het reeds bestaande Inloophuis genoemd,
vooral op organisatorisch gebied. De diaconie heeft dit niet echt bij elkaar kunnen brengen en
daarom heeft het onafhankelijk van elkaar plaatsgevonden.

5.4.3. Gemeenteleden

Ook in Valkenswaard heb ik allereerst in een open vraag onderzocht wat de motivatie van de
betrokkenen was om actief te worden. Hierbij werden de volgende redenen door de betrokkenen
genoemd: Eén derde van de respondenten geeft aan dat omzien naar de naasten of het zorgen voor
de zwakken in de samenleving hun motivatie is. Ook medemenselijkheid is door één derde
aangegeven, terwijl een kwart motivatie ontleend aan het feit dat het je plicht is om dit als
christen te doen. De Bijbel wordt hier niet door de respondenten genoemd.
Naar aanleiding van opgenomen stellingen in de enquête kan worden gezegd dat 95% van de
respondenten het een taak vindt van de kerk om hulp te bieden aan vluchtelingen. Bijna 70%
ervaart gelijkwaardigheid als men in contact is met een vluchteling en datzelfde percentage zegt
dat het niet moeilijk is om contact met een vluchteling te maken. In mijn vraag over de betekenis
van hun geloof in het omgaan met vluchtelingen vindt ook in deze kerk het grootste deel (63%) dat
dit juist ‘het kerk-zijn is in deze tijd’. Vervolgens geeft 16% aan dat ze op deze manier hun geloof
handen en voeten kunnen geven, terwijl 11% vindt dat hun geloof er niet zoveel mee te maken
heeft. Op basis hiervan kan worden gezegd dat het overgrote deel van de respondenten het een
taak van de kerk vindt om betrokkenheid te tonen en dat bijna driekwart dit in de praktische
uitvoering niet moeilijk vindt en gelijkwaardigheid ervaart.
Van de degenen die actief betrokken raken, ontvangt ruim de helft (58%) positieve
waardering van de naaste betrokkenen. 17% geeft aan dat het negatief wordt ontvangen, terwijl een
kwart de neutrale optie heeft gekozen. Opvallend is het grote verschil met de waardering vanuit de
kerkelijke gemeente. Daar geeft 100% van de respondenten aan dat hun inzet positief wordt
gewaardeerd. Op de open vraag óf en welke positieve of negatieve invloeden er in de gemeente te
ontdekken zijn naar aanleiding van de betrokkenheid geeft 32% als antwoord dat niet te weten of er
geen mening over te hebben. Van de overige 20 opmerkingen die worden gemaakt, kan 15% als
negatief worden geduid en de overige 85% als positieve effecten. Tot de eerste categorie behoren
enkele losse opmerkingen over de draagkracht en een taakverdeling die niet naar wens was.
Als positief gevolg wordt genoemd dat bijna 25% vindt dat deze betrokkenheid bij de
vluchtelingen de binding binnen de kerkelijke gemeenschap versterkt. Uit de stelling die hierover is
opgenomen, is af te leiden dat 84% vindt dat het bijgedragen heeft aan de samenbinding.
Als andere positieve invloeden wordt door 25% genoemd dat de Ontmoetingskerk zich op deze
manier goed op de kaart heeft gezet in de gemeenschap van Valkenswaard en 18% vindt het fijn dat
op deze manier de handen uit de mouwen kan worden gestoken.
Uit het scoren op mijn stelling of de betrokkenheid spanning heeft opgeleverd in de kerk,
kan worden afgeleid dat dit niet het geval is. 89% geeft aan dat er geen spanning is ervaren en de
overige 11% heeft er geen mening over.65
Voor verdere uitwerking van de opbrengsten verwijs ik naar vraag 4,8 en figuur 4, 5, 8, 9, 10, 11,12 en 13
van bijlage 8.
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Over het algemeen wordt door deze gemiddeld oudere gemeenschap in vergelijking met de
andere kerken een positief beeld neergezet over de betrokkenheid bij de vluchtelingen. Er worden
vooral positieve effecten genoemd rondom het samenbindende effect en het gezicht van de kerk
naar buiten en ook is er nauwelijks spanning ervaren. Ook dit is door het kerkelijk kader van
tevoren ingeschat “ En nadat we in de kerkenraad hadden besloten om actief hieraan bij te dragen,
heb ik dat aan het einde van de kerkdienst verteld aan de gemeente. Ik eindigde met de zin: ‘… ik
hoop dat u er blij mee bent.’ Er volgde toen een groot applaus.” aldus Staas. Wel is duidelijk dat de
waardering uit de kerk nergens zo hoog is als in Valkenswaard, maar de waardering van de naaste
betrokkenen alleen in Emmen ook zo laag is, in vergelijking met de andere kerken.

5.5.Zaandam

5.5.1. Vluchtelingen

Ik ben een middag aanwezig geweest in de Noorderkerk toen de kerk voor de vluchtelingen was
geopend. Het was een drukte van belang en mij viel op dat er in veel verschillende groepen taalles
werd gegeven door de vrijwilligers. Dit vond plaats in bijzalen, maar ook in de kerkruimte zelf.
Allereerst heb ik gesproken met een groepje van 4 mannen uit Syrië. Zij roemden hun
taaldocente, die overigens ook bij het gesprek aanwezig was. De vluchtelingen vonden het feit dat
de kerk élke dag open was geweldig, het gaf één van hen echt een invulling van zijn dag. “Er zijn
hier zoveel mensen die willen helpen” aldus A. De groep had een vaste docente die hen die 3 dagen
per week lesgaf, ze waren erg dankbaar. En één van hen vroeg zich hardop af waarom de mensen
dit allemaal voor hen deden.
De Arabische jongeman achter de piano had een andere reden om naar de kerk te komen:
“Ik mis de muziek in ‘the Camp’ en in Syrië was ik musicus. Daarom kom ik nu hier wat muziek
maken.” De gastvrijheid binnen de kerk deed hem goed.
Ik heb nog met een groepje van 3 Eritrese jongens gesproken die net 3 dagen daarvoor
waren gearriveerd in deze opvang. Ze vonden het fijn dat de kerk open was, maar moesten hun
draai wat betreft de taalles nog vinden.
Ik heb die middag niemand gesproken die speciaal op zoek was naar een gesprek met de pastor.

5.5.2. Predikant

Sjaak Visser, de predikant is van mening dat de vluchtelingen de betrokkenheid van de Noorderkerk
enorm waardeerden. Hij kreeg vaak reacties dat de vluchtelingen helemaal niet weg wilden uit ’t
Veldpark, terwijl het met tenten in de winter niet één van de beste locaties was om te verblijven.
Vooral het feit dat er elke dag iets te dóen was, maakte hun waardering groot.
De motivatie van Visser is in elk geval te vinden in Mattheüs 25, de woorden die Jezus
spreekt over de goede daden die je dagelijks kunt doen. Maar hij vindt dat eigenlijk al te
theoretisch: “Er zijn mensen in nood die hulp nodig hebben, en dan ben je er. Punt. En dan ben je
inderdaad je broeders hoeder.” Ook vanuit het oogpunt van gastvrijheid hoor je voor je vluchteling
buren te zijn, is zijn mening. “In 1 Petrus66 staan allerlei teksten waarin staat dat je het goede
moet doen voor elkaar.”
De predikant is van mening dat de betrokkenheid bij de vluchtelingen breed is gedragen in
de kerk. Daarin schuilt ook tegelijk het eerste positieve effect wat hij ziet, het werkt enorm
verbindend in de gemeente. Concreet samen bezig zijn voor mensen die het heel hard nodig hebben
geeft saamhorigheid en verbinding. Hij vervolgde: “Ook dat gaat over kerkmuren heen,
gemeenteleden beseffen nu meer dat je als gemeente geen eiland bent, maar deel uitmaakt van de
maatschappij en daar ook een verantwoordelijkheid hebt.” Als derde positieve punt vindt Visser het
feit dat de vluchtelingenproblematiek niet meer iets is wat ver van het bed van de gemeenteleden
staat. “Men praat niet over wat men in de krant heeft gelezen, maar over wat men zelf mee heeft
gemaakt. Het gaat niet meer om ideeën, het gaat om mensen.”
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Als negatief effect wil Visser noemen dat hij zijn tijd maar één keer kan besteden. Als hij
dus 8 uur per week hiermee bezig is, kan hij dat niet aan iets anders besteden. Maar geluiden dat
hij minder mensen zou bezoeken, ontkent hij. Hij is van mening dat hij zelfs harder is gaan werken.
Tegelijk zegt hij dat mensen gerust kritiek mogen hebben, maar dat deze betrokkenheid raakt aan
de missie van het kerk-zijn en dat hij dat gerust wil uitleggen.

5.5.3. Gemeenteleden

En ook in deze vijfde kerk heb ik allereerst in een open vraag onderzocht wat de motivatie van de
betrokkenen was om actief te worden. Hierbij werden de volgende redenen door de betrokkenen
genoemd: Eén derde van de respondenten geeft aan dat medemenselijkheid een drijfveer is om
betrokken te raken. Daarnaast is 30% gemotiveerd om te zorgen voor zwakken en vluchtelingen en
om te zien naar de naaste. Bijna een kwart heeft ingevuld het een taak van een christen en/of de
kerk te vinden, 10% noemt de Bijbel als inspiratiebron en 13% vindt het ook belangrijk om de
negatieve beeldvorming rondom de vluchtelingen hierdoor te veranderen.
Naar aanleiding van opgenomen stellingen in de enquête kan worden gezegd dat 96% van de
respondenten het een taak vindt van de kerk om hulp te bieden aan vluchtelingen. 64% ervaart
gelijkwaardigheid als men in contact is met een vluchteling en datzelfde percentage zegt dat het
niet moeilijk is om contact met een vluchteling te maken. In mijn vraag over de betekenis van hun
geloof in het omgaan met vluchtelingen vindt ruim de helft (53%) dat dit juist ‘het kerk-zijn is in
deze tijd’. 18% vindt dat ze op deze manier hun geloof handen en voeten kunnen geven, terwijl 24%
vindt dat hun geloof er niet zoveel mee te maken heeft. Ook in Zaandam zijn de gemeenteleden
van mening dat hulp aan vluchtelingen een taak van de kerk is en twee derde ervaart in de
praktische uitvoering gelijkwaardigheid en weinig moeite in de omgang met hen. Wel is opvallend te
noemen dat ruim een kwart aangeeft dat hun geloof hier niet mee te maken heeft.
Van de degenen die actief betrokken raken, ontvangt bijna 80% positieve waardering van de
naaste betrokkenen. Er is één negatieve reactie ontvangen, terwijl de overige 17% het neutrale
antwoord hebben gekozen. De waardering vanuit de kerkelijke gemeente is overwegend positief
(90%), terwijl de laatste 10% aangeeft dat als neutraal te ervaren.
Op de open vraag óf en welke positieve of negatieve invloeden er in de gemeente te
ontdekken zijn naar aanleiding van de betrokkenheid geeft 34% als antwoord dat niet te weten of er
geen mening over te hebben. Van de overige 55 opmerkingen kan 33% negatief worden geduid en
67% zijn positieve invloeden. Dit percentage negatieve opmerkingen is het grootst vergeleken met
de andere kerken. Als negatief wordt aangemerkt (28%) dat er te weinig aandacht overblijft voor
andere zaken en dat door het intensieve gebruik van de kerk het materiaal slijt en achteruit gaat
(22%). Ook zijn er een aantal mensen die aangeven zich niet gehoord te voelen, doordat zij een
andere mening hebben en het vaak over de vluchtelingen gaat (17%). 11% ervaart het als negatief
dat de gemeente gericht is op eigenbelang en ook 11% vindt het jammer dat er meer vrijwilligers
van buiten de kerk actief zijn dan gemeenteleden. Uit het scoren op mijn stelling of de
betrokkenheid spanning heeft opgeleverd in de kerk, kan worden afgeleid dat dit wel het geval is.
16% geeft aan spanning te hebben ervaren en bijna een kwart geeft aan het niet te weten. Daar
staat tegenover dat 60% geen spanning heeft ervaren.
Het aantal positieve opmerkingen is in de meerderheid en daarvan vindt bijna één derde de
samenbindende factor in de gemeente een positieve invloed. Uit de stelling die hierover is
opgenomen, is af te leiden dat 75% vindt dat de betrokkenheid heeft bijgedragen aan de binding van
de kerkelijke gemeenschap. Een andere positieve invloed dat wordt genoemd is met 22% de
beeldvorming als kerk naar buiten. Opvallend dat in Zaandam de goede en intensievere
samenwerking met de buurt en de burgerlijke gemeente wordt genoemd als positieve invloed (14%).
Terwijl met 8% wordt genoemd: de mening over vluchtelingen die positiever is geworden, het feit
dat er buitenkerkelijken de kerk inkomen en dat er handen uit de mouwen worden gestoken.67
Voor verdere uitwerking van de opbrengsten verwijs ik naar vraag 4,8 en figuur 4, 5, 8, 9, 10, 11,12 en 13
van bijlage 10.
67
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Dit aantal negatieve opmerkingen werd tijdens mijn interview68 met de predikant niet op deze
manier door hem ingeschat. Toen ik Visser echter sprak tijdens mijn presentatie van het
onderzoek69, had hij inmiddels wel wat van deze geluiden opgemerkt.

5.6.Samenvatting en conclusies

In deze laatste paragraaf wil ik samenvatten wat de opbrengsten zijn en conclusies trekken vanuit
het onderzoek wat betreft de waardering, gezien van de vluchtelingen, predikanten en kerkelijk
kader en gemeenteleden. Hiermee geef ik een antwoord op deelvraag 4.

5.6.1. Vluchtelingen

Op alle plekken in het land die opgenomen zijn in dit veldonderzoek zijn de vluchtelingen unaniem
positief gestemd over de betrokkenheid van de plaatselijke kerken. Ze vinden de vrijwilligers
gastvrij en behulpzaam, de vluchtelingen voelen zich onvoorwaardelijk welkom en veilig. Ze zijn
dankbaar voor alles wat er voor hen gedaan wordt en hebben meerdere keren laten weten dat ‘ze
het nog nergens zo goed hebben gehad’. Ik wil hiermee concluderen dat alle vluchtelingen die ik
heb gesproken de inzet van de kerken enorm positief waarderen.

5.6.2. Predikant en kerkelijk kader

Naar aanleiding van het kwalitatieve onderzoek kunnen de volgende conclusies over waardering
worden getrokken vanuit het perspectief van de predikanten en het kerkelijk kader:
1. Dankbaarheid. Alle predikanten en diakenen geven aan dat zij ervaren dat de vluchtelingen
dankbaar en blij zijn met de betrokkenheid, op welke manier deze ook wordt vormgegeven. De
reacties die zij van vluchtelingen ontvangen, getuigen dan ook van enorme dankbaarheid,
verwondering en zich veilig voelen.
2. Persoonlijke motivatie. Bij de motivatie van de predikanten en diakenen om betrokken te raken,
speelt hun geloof een bepalende rol. Als eerste valt op dat drie predikanten (Zaandam, Alphen aan
den Rijn en De Meern) hetzelfde Bijbelgedeelte aanhalen als bron van persoonlijke inspiratie,
Mattheüs 25. Waar in het slot van het hoofdstuk Jezus de woorden uitspreekt over het voeden van
de hongerigen, het drinken geven van de dorstigen en het huisvesten van de vreemdeling. Daarnaast
vullen ze dat aan met andere woorden uit de Bijbel: Kees van Stralen, de predikant uit Alphen aan
den Rijn vindt het vanzelfsprekend om betrokken te zijn, en wil net als de tekst uit het Oude
Testament “de vreemdeling ontvangen die in hun poorten komt”.70 Leon Bal, de predikant uit De
Meern gaat aan de slag als de nood van de wereld zo dichtbij is gekomen. Door gerichtheid op de
ander in nood, word je meer bevrijd van jezelf is zijn mening en dat komt meer in de richting van
wat Jezus van de mensen vraagt. Sjaak Visser, de predikant in Zaandam vindt dat je op deze manier
“je broeders hoeder” moet zijn. Je hoort er voor elkaar te zijn en volgens 1 Petrus het goede te
doen voor elkaar. Jan Fischer en Gerben Kajim, de predikanten uit Emmen vinden de betrokkenheid
bij de vluchtelingen een daad van naastenliefde in de praktijk. Alle vijf predikanten laten dit
geregeld op verschillende manieren terugkomen in de zondagse preken. Marina Staas en Maja de
Haan, de diakenen in Valkenswaard willen helpen waar geen helper meer is en dat is bij uitstek een
taak van de diaconie. Ze vinden dat het geloof hen inspireert om dit avontuur aan te gaan en op
deze manier willen ze de handen en voeten van God zijn die helpt en voor iedereen zorgt.
3. Interne discussie. Er wordt door de predikanten en diakenen in vier gemeenten opgemerkt dat er
zeer weinig tot geen interne discussie is binnen de kerk over de betrokkenheid bij vluchtelingen.
Uitzondering hierop vormt De Meern. De predikant weet dat er in zijn gemeente verschillend wordt
gedacht over de betrokkenheid bij vluchtelingen en vindt dat het spannender is geworden. Er zullen
mensen zijn die het hobbyisme vinden, maar men geeft hem wel het krediet hiervoor. In Alphen aan
den Rijn, Emmen en Zaandam wordt geschetst dat de diaconale betrokkenheid altijd al groot is
geweest en dat de betrokkenheid bij vluchtelingen hier een logisch gevolg van is.
68

69
70

25 februari 2016
Op Wereldvluchtelingendag 20 juni in de Noorderkerk in Zaandam
O.a. Deuteronomium 5:14

33

4. Samenbindend. Ik kan concluderen dat in alle vijf kerken door de predikanten en diakenen het
samenbindende effect binnen de gemeente als positief gevolg wordt beschreven. Er ontstaat
saamhorigheid door het concreet samen bezig zijn en dat werkt verbindend binnen de gemeente. In
De Meern, Emmen en Zaandam wordt daarnaast ook de goede samenwerking tussen de kerken
onderling of tussen de kerk en seculiere organisaties als positief effect beschreven. In Valkenswaard
en De Meern wordt als positieve invloed genoemd dat mensen die rand- of buitenkerkelijk zijn,
betrokken raken bij activiteiten rondom de vluchtelingen en zo ook weer meer bij de kerk
betrokken raken.
5. Bewustwording. De predikanten van De Meern, Alphen aan den Rijn en Zaandam beschrijven het
positieve effect dat de vluchtelingenproblematiek geen ver-van-het-bed-show meer is voor hun
gemeenteleden. Hun zelfbewustzijn is toegenomen en er is, volgens de predikanten, meer bezieling
in het geloof door het doen van barmhartigheid. Gemeenteleden hebben zelf ervaren dat de kerk
niet stopt bij de buitendeur. Het gaat daar ver overheen en heeft ook een verantwoordelijkheid
naar de maatschappij.
6. Kerk naar buiten. In De Meern en Valkenswaard vinden de predikanten en diakenen dat de
Protestantse Kerk zich goed op de kaart heeft gezet in de gemeenschap. In Valkenswaard zijn door
de Rooms Katholieke parochie nauwelijks initiatieven ontplooid. Terwijl de protestanten, die er ver
in de minderheid zijn, veel activiteiten hebben opgezet. In De Meern neemt de kerk in
geloofwaardigheid toe, aldus predikant Bal.
7. Inspiratie door doopdienst. In Alphen aan den Rijn wordt door de predikant de twee diensten
waar belijdende doop is gegeven aan Iraanse vluchtelingen als positieve invloed genoemd. Dit heeft
het geloof van zijn gemeenteleden zeker geïnspireerd, aldus Van Stralen. Iets dat later ook uit de
enquêtes zal blijken.
8. Negatieve effecten. In Emmen kan door beide predikanten geen enkele negatieve invloed van de
betrokkenheid bij vluchtelingen worden bedacht. De diakenen in Valkenswaard noemen als enige
negatief gevolg de wrijving die ontstaan is met het reeds bestaande oecumenische inloophuis. De
predikant van Alphen aan den Rijn noemt als enige negatief gevolg het besef dat je als kerk zo
weinig kunt doen tegen het beschamende overheidsbeleid. De predikanten in De Meern en Zaandam
spreken bij negatieve invloeden van de tijd die je maar één keer kunt besteden en dat je daar een
balans in moet vinden. Concluderend kan worden gezegd dat er door de predikanten en kerkelijk
kader weinig negatieve invloeden worden verwacht van de betrokkenheid van hun kerken bij de
vluchtelingen, het aantal positieve invloeden ligt beduidend hoger.

5.6.3. Gemeenteleden

Naar aanleiding van het kwantitatieve onderzoek onder de gemeenteleden kunnen de volgende
conclusies worden getrokken over hun waardering van de betrokkenheid bij vluchtelingen:
1. Persoonlijke motivatie. In een open vraag heb ik de actieve gemeenteleden gevraagd wat hun
motivatie was om betrokken te raken bij de hulp aan de vluchtelingen, deze antwoorden heb ik
gelabeld. Medemenselijkheid wordt in vier van de vijf gemeenten (m. u. v. Alphen aan den Rijn) als
belangrijkste genoemd, dat varieert van 25% tot 43%. Als tweede wordt ook overal de reden
genoemd dat men om wil zien naar de naaste en zorg wil hebben voor de zwakken, dat varieert van
15% tot 36%.
De Bijbel of inspirerende teksten uit de Bijbel71 worden door respondenten in Zaandam, De Meern
en Alphen aan den Rijn genoemd. Opvalt is dat juist de predikanten in deze drie plaatsen dezelfde
Bijbeltekst aanhalen in het verwoorden van hun motivatie. Ik vind niet dat er sterke conclusies
moeten worden getrokken uit het feit dat de Bijbel in Emmen en Valkenswaard niet wordt genoemd
als inspiratiebron, ik schrijf daar in mijn verantwoording meer over. Wel wordt er hier en in alle
andere plaatsen benoemd dat de betrokkenheid een taak van de kerk is en dat het je plicht is, als
Christen om dit te doen. Indirect komen er allerlei woorden vanuit de Bijbel in deze motivatie naar
voren, maar speelt medemenselijkheid net zo’n grote rol.
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In vier van de vijf gemeenten (m.u.v. Emmen) vinden een klein aantal mensen de negatieve
beeldvorming die door de media is ontstaan te veranderen, ook een reden om betrokken te raken.
In Alphen aan den Rijn en Emmen vinden mensen ook motivatie in het feit dat ze hun handen uit de
mouwen kunnen steken. Uiteraard is dit alles gebaseerd op hoe de respondenten zelf hun motivatie
hebben verwoord. Het kan zomaar zijn dat men soms hetzelfde bedoelt en het net anders heeft
opgeschreven.
In het antwoorden op de meerkeuzevraag die werd gesteld over de betekenis van het geloof in het
omgaan met de vluchtelingen wordt in alle kerken door de ruime meerderheid het antwoord
gekozen dat dit ‘kerk-zijn is in deze tijd.’ Naar aanleiding van de stelling dat de betrokkenheid bij
vluchtelingen een taak van de kerk is, kan worden gezegd dat de meeste gemeenteleden het hier
volledig mee een zijn. Tussen de 87% en 96% is het hiermee eens. In de praktische uitwerking zijn er
meer verschillen te ontdekken, alhoewel overal de meerderheid gelijkwaardigheid ervaart en het
niet moeilijk vindt om contact te maken. Alphen aan den Rijn en Valkenswaard scoren hier het
meest positief.
2. Waardering door anderen. In Alphen aan den Rijn ervaren de respondenten de grootste
waardering voor hun betrokkenheid, 88% krijgt positieve waardering van naastbetrokkenen en maar
liefst 96% ervaart dat vanuit de kerkelijke gemeente. In De Meern wordt er positiever gereageerd
vanuit de naaste omgeving (93%) dan vanuit de kerkelijke gemeente (79%). In beide gemeenten
wordt er geen negatieve reactie ervaren. In Emmen is juist de waardering vanuit de kerkelijke
gemeente groter, 84% van de respondenten ervaart positieve waardering ten opzichte van 56%
positieve opmerkingen van naastbetrokkenen. 4% ervaart negativiteit en de overige opmerkingen
zijn neutraal gescoord. Valkenswaard scoort het hoogst op waardering vanuit de kerkelijke
gemeente, 100% van de respondenten ervaart dit positief. Dit staat in contrast met de waardering
vanuit de naaste omgeving, daar is 58% positief, 17% negatief en het overige is neutraal. Zaandam
kent ook een hoge waardering (90%) vanuit de kerk en 79% vanuit de naaste omgeving, 3% is
negatief. Concluderend kan worden gezegd dat 80% tot 100% van het totaal aantal respondenten
positieve waardering ontvangt vanuit de kerkelijke gemeente op hun betrokkenheid. Dit ligt hoger
dan waardering vanuit de naaste omgeving, alleen in de Meern is dat andersom.
3. Saamhorigheid en spanning. Door middel van het scoren op stellingen heb ik onderzocht of er
spanning of saamhorigheid is ervaren binnen de gemeente. Bijna 90% van het totaal aantal
respondenten in Alphen aan den Rijn is het er mee eens dat de betrokkenheid bij vluchtelingen
samenbindend werkt in de gemeente. De predikant had dit verwacht en deelt deze mening. Hoge
scores van respondenten die het eens zijn met de betrokkenheid die samenbindend werkt zijn ook
te vinden in Emmen (bijna 80%), Valkenswaard (84%) en Zaandam (75%). Dit ligt ook in de lijn van
verwachting van de predikanten en diakenen. In De Meern is met ruim 60% de groep die
saamhorigheid ervaart wat lager, ook omdat het totaal aantal respondenten ruim 10% lager lag dan
in de andere gemeenten. De predikant van De Meern had echter wel ingeschat dat de betrokkenheid
in zijn gemeente verschillend zou worden gewaardeerd.
In De Meern geeft ruim de helft aan geen spanning te hebben ervaren, terwijl dit aantal in Alphen
aan den Rijn en Emmen ( beiden 80%) en Valkenswaard (89%) hoger ligt. Opvalt is Zaandam waar
bijna 60% geen spanning heeft ervaren, 25% zegt het niet te weten en 16% wel spanning heeft
gemerkt. Die spanning is er in Emmen en Valkenswaard totaal niet, en met 6% in De Meern en 8% in
Alphen aan den Rijn beduidend kleiner. In Zaandam is deze spanning van te voren niet zo ingeschat
door de predikant.
4. Ervaren van positieve en negatieve invloeden. Door middel van een open vraag heb ik in kaart
gebracht wat de gemeenteleden zelf als positieve en negatieve invloeden schetsen naar aanleiding
van de betrokkenheid. Dit wordt wisselend per plaats ervaren, zie hiervoor figuur 2.
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5. Positieve invloeden. De volgende positieve invloeden komen uit de open vraag naar voren:
a) Samenbinding. Er kan worden geconcludeerd dat deze factor overal wordt ervaren, alleen
de mate waarin verschilt. Bijna een kwart van de respondenten in Alphen aan den Rijn,
Valkenswaard en De Meern geven als positief effect van de betrokkenheid aan het als samenbindend
te ervaren binnen de gemeente. Voor Emmen is dit zelfs 58%, terwijl dit in Zaandam één derde deel
is. In alle plaatsen geven de predikant en het kerkelijk kader zelf ook deze positieve invloed aan. In
het antwoord op deze open vraag ligt het percentage wat dit effect benoemt, lager dan het
gescoorde percentage op deze stelling bij punt 3. Het kan mogelijk verklaard worden door het feit
dat je een stelling moet scoren en in een korte enquête bij een open vraag opschrijft wat het eerst
in je naar boven komt. Hieruit blijkt ook wel het eerder genoemde nadeel dat je in kwantitatief
onderzoek niet kunt achterhalen wat de beweegredenen van mensen zijn. Voor verdere
verantwoording verwijs ik naar hoofdstuk 8.
b) Appel op identiteit. In De Meern (14%) en Alphen aan den Rijn (20%) vindt men het positief
dat de betrokkenheid een appel doet op de identiteit van de kerk. Het roept op tot bezinning en
ontdekking wie men als kerk daadwerkelijk is en wat hun taak is in de wereld om hen heen. De
predikanten van beide plaatsen hebben deze bewustwording ook genoemd. Wellicht is er aandacht
aan besteed tijdens de diensten op zondag.
c) Beeldvorming naar buiten. In Zaandam wordt met 22% de beeldvorming van de kerk naar
buiten als positief beschouwd, dit wordt ook genoemd in Valkenswaard (25%), Emmen (12%) en
Alphen aan den Rijn (10%). De diakenen in Valkenswaard hadden ditzelfde positieve effect
geschetst, net als de predikant in De Meern. Gemeenteleden in De Meern noemen dit echter niet. Er
kan meespelen dat in ieder geval in Zaandam en Valkenswaard de activiteiten regelmatig de
(plaatselijke) media hebben gehaald, waardoor de aandacht voor het beeld naar buiten meer op het
netvlies staat.
d) Inspiratie door doopdienst. In Alphen aan den Rijn wordt door 14% van de respondenten
aangegeven dat de diensten waarin de belijdende doop werd gegeven een positieve invloed heeft
gehad voor de gemeente en het persoonlijk geloof. Dit is ook van te voren door de predikant
benoemd.
e) Bewustwording. Respondenten in Alphen aan den Rijn en De Meern (beiden 14%) en
Zaandam (8%) ervaren het als positief dat men als kerk dichter bij de vluchtelingenproblematiek
betrokken is geraakt, het niet ver van hun bed meer is en dat hun mening over vluchtelingen
positiever is geworden. Juist de drie predikanten van deze gemeenten denken daar net zo over en
schetsen eenzelfde effect. Wellicht is dit ook met zulke woorden gecommuniceerd in de gemeente.
f) Handen uit de mouwen. Het praktische diaconaal bezig kunnen zijn en de handen uit de
mouwen kunnen steken, is als positief effect genoemd in Alphen aan den Rijn (10%), De Meern
(14%), Valkenswaard (18%) en Zaandam (8%). In Zaandam wordt nog als positief effect genoemd dat
er goed met de buurt en burgerlijke gemeente samengewerkt is (14%) en de interkerkelijke
samenwerking wordt in Emmen (12%) ook als positief ervaren.
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6. Negatieve invloeden. Net zoals de predikanten en kerkelijk kader al hadden verwacht, worden er
in Emmen en Alphen aan den Rijn nauwelijks negatieve invloeden waargenomen door de
respondenten. Het betreft een enkele losse opmerking over communicatie en een andere mening
hebben die niet wordt gehoord. Dit laatste negatieve punt komt met 17% van de negatieve
invloeden ook terug in respons uit Zaandam. In De Meern wordt het meest genoemd (50%) dat er te
weinig aandacht overblijft voor andere zaken in de gemeente nu de betrokkenheid plaatsvindt, dit
is ook het grootste negatieve effect in Zaandam (28%). Hier wordt ook met 28% negatief aangemerkt
dat door het intensieve gebruik van de kerk het materiaal slijt en achteruit gaat. Gericht zijn op
eigenbelang, onder andere door veel media aandacht, wordt ook door 11% van de respondenten in
Zaandam ervaren.

6. Algemene Conclusies
Op basis van het uitgevoerde veldonderzoek en de lijnen vanuit het theoretisch kader kom ik tot
zeven hoofdconclusies, waaruit ik in het volgende hoofdstuk mijn hoofdvraag kan gaan
beantwoorden. Daarbij moet steeds het voorbehoud in acht worden genomen, dat dit gebaseerd is
op onderzoek in vijf verschillende kerken in het land.
1a. Kerken vervullen een grote rol tijdens het verblijf van vluchtelingen in de noodopvang.
Deze eerste conclusie is eerder een bevestiging van een vermoeden, dan dat het nieuw en
verrassend is. Want in de vier plaatsen (Alphen aan den Rijn, De Meern, Valkenswaard en Zaandam)
waar kerken betrokken zijn geraakt bij de vluchtelingen die in de noodopvang verblijven, maakt de
kerk verschil! Vluchtelingen zijn unaniem dankbaar en vertellen in Zaandam, Valkenswaard en
Alphen aan den Rijn dat ze op die locatie willen blijven en het nog nooit ergens zo goed hebben
gehad. Dit ligt niet aan het type opvang van het COA waar ze verblijven, maar de betrokkenheid,
gastvrijheid en activiteiten van de kerk maakt het verschil voor hen. Zowel de predikanten, het
kerkelijk kader en de gemeenteleden ervaren deze grote dankbaarheid van de vluchtelingen.
Hiernaast kan ik concluderen dat de wijze waarop deze betrokkenheid tot stand komt, per plaats
verschillend is. Ik zeg overigens bewust niet dat het verschil te maken is voor alle vluchtelingen, dat
zou niet realistisch zijn. Daarvoor zijn de verhoudingen in aantal vluchtelingen die in de noodopvang
verblijven ten opzichte van de grootte van de kerkelijke gemeente te groot. De noodopvang in
Alphen aan den Rijn telde ruim 1000 vluchtelingen en de betrokkenheid van de Lichtkring is vooral
van belang geweest voor een groep Iraniërs en Syriërs die er verbleven. In Valkenswaard en
Zaandam liggen de verhoudingen anders, in Valkenswaard stonden er 175 van de 300 vluchtelingen
ingeschreven bij de taalles bijvoorbeeld. En in Zaandam wist zeker meer dan de helft van de
ongeveer 500 vluchtelingen de weg naar de kerk te vinden. De Meern heeft vooral verschil gemaakt
toen er vluchtelingen in de Jaarbeurs verbleven en zij met groepjes Walk & Talk de sleur
doorbraken.
1b. Kerken in Emmen maken het verschil voor vluchtelingen op het station.
Voordat de gezamenlijke kerken actief werden op het station, was daar geen enkele vorm van hulp
of betrokkenheid te vinden. Door de interkerkelijk opgezette actie was er voor de vluchtelingen
dagelijks opvang aanwezig in de vorm van welkom, voedsel, eventuele kleding, hulp bij transport en
een luisterend oor.
2. Mattheüs 25 en medemenselijkheid kenmerken persoonlijke motivatie.
Deze conclusie kan worden getrokken na onderzoek naar de persoonlijke drijfveer van predikanten,
kerkelijk kader en gemeenteleden om betrokken te zijn.
- Mattheüs 25 speelt een belangrijke rol in de persoonlijke motivatie van predikanten.
In drie van de vijf gemeenten (Alphen aan den Rijn, De Meern en Zaandam) wordt onder andere het
slot van Mattheüs 25 door de predikanten genoemd als persoonlijke inspiratie om betrokken te
raken. Opvallend is dat in deze drie kerken ook respondenten aangeven motivatie te ontlenen aan
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de Bijbel of een Bijbeltekst. De Bijbel wordt in Emmen en Valkenswaard niet door vrijwilligers
genoemd als inspiratiebron. Ik verbind hier geen duidelijke conclusies aan en kom er in mijn
verantwoording op terug.
- Medemenselijkheid, omzien naar de naaste & mensen in nood en de taak als kerk/ Christen
spelen de belangrijkste rol in persoonlijke motivatie van de gemeenteleden.
Deze drie factoren worden in alle plaatsen door gemeenteleden genoemd als motivatie om
betrokken te raken. Medemenselijkheid wordt in 4 van de 5 kerken (m.u.v. Alphen aan den Rijn),
het meest genoemd, gevolgd door de overige twee. Blijkbaar doen de continue stroom van nare
berichten en beelden over vluchtelingen een appel op veel mensen om zelf een positieve bijdrage
te leveren om het leed te verzachten. Toch is het niet alleen medemenselijkheid, het diaconale
aspect om te zorgen voor de naaste en mensen in nood speelt ook een belangrijke rol. Net als de
overtuiging dat deze hulp en betrokkenheid een taak is van de kerk en de persoonlijk gelovige.
3. Kerken ontplooien betekenisvolle activiteiten.
Om een rol van betekenis te vervullen, worden door de kerken allerlei activiteiten ontplooid die
betekenisvol zijn. Dat baseer ik op onderstaande deelconclusies.
- Door de week openen van de deuren van de kerk blijkt een belangrijke activiteit.
In Zaandam, Valkenswaard en Alphen aan den Rijn is de kerk van de plaatselijke PKN gemeente als
inloop geopend geweest tijdens de periode dat de vluchtelingen in de noodopvang verbleven. Dit
gebeurde van enkele dagen per week tot de gehele week. Dit blijkt in de eerste plaats belangrijk te
zijn geweest voor de vluchtelingen zelf. Zij hebben dat als erg gastvrij ervaren en konden op deze
manier de sleur van de noodopvang doorbreken door naar de kerk te gaan. Om daar een luisterend
oor te vinden, muziek te maken, Nederlandse les te volgen, koffie te drinken en Nederlanders te
ontmoeten. Voor het openen van de kerk en het runnen van alle activiteiten die daarom heen
plaatsvonden, zijn er in elke plaats genoeg vrijwilligers te vinden geweest. Betrokken zijn bij het
inloophuis of optreden als gastheer en gastvrouw wordt door de respondenten in deze plaatsen als
belangrijkste activiteit opgegeven wat betreft de aard van de betrokkenheid. Ook in De Meern komt
dit type betrokkenheid voor, maar niet in het eigen kerkgebouw. Door het openstellen van de kerk
is tevens gehoor gegeven aan de tekst72 om de vreemdeling te ontvangen en eten en drinken te
geven aan hen die dat nodig hebben. De praktische uitvoering van eerder genoemde persoonlijke
motivatie.
- In het verlengde hiervan neemt de Nederlandse les een belangrijke plaats in.
In de kerken die zijn geopend, neemt het geven en krijgen van Nederlandse lessen een belangrijke
plaats in, dat geldt voor alle drie hierboven genoemde plaatsen. Het geven van de Nederlandse
lessen verliep naarmate de tijd vorderde op steeds professionelere wijze. In Emmen en De Meern is
dit niet of nauwelijks aan de orde geweest.
- Predikant is bepalende factor in het type activiteiten.
Als de predikant van een kerk betrokken is, lijken er andere activiteiten ontplooid te worden dan
wanneer de predikant afwezig is. De predikanten in Emmen zijn het meest betrokken wanneer hun
kerk aan de beurt is op het station en dat is ongeveer eens per drie weken. Daarentegen zijn de
predikanten uit Zaandam en Alphen aan den Rijn elke week betrokken bij activiteiten in hun eigen
kerkgebouw. Zij voerden pastorale gesprekken met de vluchtelingen en hebben de Alpha-cursus en
Bijbelklas gegeven aan geïnteresseerde vluchtelingen, in beide gemeenten Iraniërs. In het verlengde
daarvan zijn er vluchtelingen gedoopt. In Alphen aan den Rijn betreft het twee verschillende
doopdiensten van twee Iraanse vluchtelingen in de eigen kerk, na een intensief begeleidingstraject
door de predikanten. Dit wordt door een deel van de respondenten uit Alphen aan den Rijn als zeer
inspirerend voor het persoonlijk geloof ervaren. In Zaandam heeft de doop plaatsgevonden in een
naburige Pinkstergemeente. De predikant in Alphen aan den Rijn leidt aan het einde van elke
wekelijks inloop een korte viering in de kapel van de kerk. Er is in dit opzicht verschil te zien met
Valkenswaard, daar is de predikant afwezig geweest en is er weinig tot geen activiteit ontplooid op
pastoraal gebied, viering of in de vorm van onderwijs uit de Bijbel.
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Persoonlijke relaties met vluchtelingen resulteren in andere activiteiten en bevordert
integratie.
Op alle plekken (met uitzondering van Emmen vanwege het vluchtige contact) ontstaan vanuit de
georganiseerde activiteiten persoonlijke relaties tussen vrijwilligers en vluchtelingen. Het is geen
doel op zich, maar ik kan concluderen dat het vanzelf ontstaat en groeit. Dat heeft tot gevolg dat er
in een persoonlijke setting andere activiteiten worden gedaan met vluchtelingen. Hierbij wordt
duidelijk overal het netwerk van de gemeenteleden ingezet. Ze worden bijvoorbeeld op structurele
basis meegenomen naar de plaatselijke sportvereniging en het zangkoor, er wordt samen gekookt en
gegeten en door deze gezamenlijke activiteiten worden er relaties gebouwd. Op alle plekken heb ik
daar voorbeelden van gezien, ik wil stellen dat het integreren op deze manier al is begonnen.
4. Betrokkenheid bij vluchtelingen zet de kerk in beweging.
Vluchtelingen krijgen in de onderzochte kerken een gezicht, ‘de vluchtelingencrisis’ is geen ver van
het bed show meer voor de gemeenteleden in Alphen aan den Rijn, De Meern, Emmen,
Valkenswaard en Zaandam. De kerk komt in beweging en dat baseer ik op onderstaande
deelconclusies.
- De betrokkenheid van gemeenteleden wordt groter als zij van dichtbij worden
geconfronteerd met vluchtelingen.
In Zaandam, Valkenswaard en Alphen aan den Rijn zijn de vluchtelingen zichtbaar rondom het
kerkgebouw, in het dagelijks leven van de stad of in de zondagse kerkdienst. Het percentage
respondenten wat actief is, ligt hier boven de 50%. Dit in tegenstelling tot de Meern waar de
vluchteling in de dorpskern niet zichtbaar is, waar het totaal aantal respondenten het laagst is en
ook het actief betrokken deel daarvan in de minderheid is.
Emmen vormt op deze conclusie een uitzondering. De vluchtelingen waren in die plaats alleen
zichtbaar op het station en niet in (de buurt van) de kerk en toch is te zien dat de betrokkenheid
van de respondenten het hoogst is. Mogelijk is dat te verklaren door het feit dat er plaatselijk breed
maatschappelijke acceptatie bestaat, doordat er in Emmen en omgeving al lange tijd vluchtelingen
worden opgevangen. Ik denk aan het al lang bestaande AZC van Emmen, Zweeloo en Ter Apel.
- Vijftigplussers het meest betrokken en blij met positieve waardering.
De leeftijd van de gemeenteleden die betrokken zijn bij de vluchtelingen ligt voor 85% boven de 50
jaar. Dit is in alle plaatsen hetzelfde, de reden is in de meeste gevallen dat de activiteiten overdag
plaatsvinden en de jongere mensen aan het werk zijn. Alleen in Emmen is een jongere groep actief,
maar dat heeft er mee te maken dat shifts op het station ook in de avonduren plaatsvinden. De
verhouding tussen mannen en vrouwen die betrokken zijn in de vijf kerken, ligt ongeveer gelijk.
Respondenten die aangeven niet betrokken te zijn geweest, gaven als belangrijkste reden op geen
tijd te hebben gevolgd door redenen als gezondheid, leeftijd en thuissituatie. Daarnaast worden
diverse zeer uiteenlopende persoonlijke motivaties genoemd.
Ruim 80% tot 100% van het totaal aantal respondenten wat aangeeft betrokken te zijn, ontvangt
daarvoor positieve waardering vanuit hun kerkelijke gemeente. Dit ligt in de meeste gevallen hoger
dan waardering vanuit hun naaste omgeving.
- Betrokkenheid bij vluchtelingen kan samenbinding binnen de kerk bevorderen.
De predikanten en diakenen in alle kerken beschrijven het samenbindende effect op de kerkelijke
gemeenschap als positief gevolg van de betrokkenheid. De respondenten in Valkenswaard, Emmen
en Zaandam zijn het hier met ruim 80% ook mee eens. In Zaandam en vooral de Meern ligt het
aantal respondenten wat daar ook zo over denkt wat lager. Het zou kunnen zijn dat het
samenbindende effect met name wordt ervaren door de mensen die erbij betrokken zijn en minder
door de rest. In mijn verantwoording kom ik hierop terug.
- Invloed op kerken wordt door respondenten wisselend genoemd en gewaardeerd.
In de vijf onderzochte kerken is verschil waar te nemen op welke manier respondenten positieve
en/of negatieve invloeden aanwijzen in hun kerk als gevolg van de betrokkenheid bij vluchtelingen.
Alphen aan den Rijn valt daarin het meest positief op, ruim 85% van de respondenten uit de
Lichtkring heeft positieve gevolgen beschreven. Ook in Valkenswaard worden voornamelijk positieve
invloeden genoemd, als is het percentage mensen die invult het niet te weten wat groter dan in
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Alphen aan den Rijn. In De Meern is het aantal opmerkingen over positieve invloeden nauwelijks
groter dan de reacties dat die er niet zijn of men het niet weet. In Zaandam wordt door de
respondenten, in vergelijking met de vier andere kerken, de meeste spanning ervaren en negatieve
feedback gegeven. (Dit gegeven moet overigens in verhouding worden gezien, de grote meerderheid
is wel positief). Respondenten voelen zich minder gehoord doordat ze een andere mening hebben of
vinden dat er te weinig aandacht overblijft voor andere zaken in de gemeente. Dit zou te maken
kunnen hebben met de duur van de opvang in Zaandam, deze is ruim 9 maanden geweest. In de
Meern is de duur korter, maar ook daar worden deze geluiden gehoord, het zou hier te maken
kunnen hebben met de invloed van de grote stad. Ik wil hierbij noemen dat er in Emmen en Alphen
aan den Rijn nauwelijks negatieve geluiden zijn gehoord vanuit de respondenten.
Vanuit de predikanten wordt door een aantal als negatief punt genoemd, dat bij betrokkenheid het
vervolgens een uitdaging is om de balans te houden tussen het werk voor de vluchtelingen en de
andere verantwoordelijkheden die hun werk als predikant met zich meebrengt.
- Betrokkenheid bij vluchtelingen kan een appel doen op bezinning op identiteit.
In De Meern en Alphen aan den Rijn wordt door de respondenten als positieve invloed opgemerkt
dat de betrokkenheid een appel doet op de identiteit van de kerk. Het roept op tot bezinning en
ontdekking wie men als kerk daadwerkelijk is en wat hun taak is in de wereld om hen heen. De
predikanten van beide plaatsen hebben deze bewustwording ook genoemd. Ook dit element
veroorzaakt beweging in de kerk.
5. Betrokkenheid bij vluchtelingen biedt kansen voor de kerk naar buiten.
Samenwerken met geloofsgemeenschappen in de nabije omgeving, nieuwe relaties met exotische
kerken of de kerk die haar gezicht aan de lokale gemeenschap laat zien, het zijn een aantal
voorbeelden van de wijze waarop de kerk naar de omgeving gericht kan zijn. De volgende
deelconclusies spelen een rol.
- De relevantie van de lokale kerk kan toenemen naar aanleiding van de betrokkenheid.
In een tijd waarin christenzijn niet langer een kwestie is van ‘zo hoort het’ of (zelfs) van ‘zo moet
het’, waarin het formeel-christelijke cultuurkader is afgebrokkeld73 vinden de predikant van De
Meern en het kerkelijk kader in Valkenswaard dat de Protestantse Kerk zich goed op de kaart heeft
gezet in de gemeenschap. In De Meern is de kerk in geloofwaardigheid toegenomen volgens de
predikant en in Valkenswaard hebben de Protestanten, die ver in de minderheid zijn in het Rooms
Katholieke Brabant, een grote activiteit en betrokkenheid aan de dag gelegd. De kerk is ter plaatse
relevant geworden. Ditzelfde wordt als positief gevolg aangegeven door gemeenteleden vanuit
Zaandam, Valkenswaard, Emmen en Alphen aan den Rijn. In De Meern wordt dit door
gemeenteleden niet genoemd. Er zijn wel spannende vragen bij te stellen; is de kerk werkelijk
relevant geworden of is het perceptie en wens vanuit de gemeenteleden, de predikanten en het
kerkelijk kader? Gebruiken de kerken de vluchtelingen om zichzelf weer relevant te voelen? Om
daar meer over vast te stellen is nader onderzoek nodig in de omgeving van de desbetreffende kerk.
Wel kan worden genoemd dat in Valkenswaard, Zaandam en De Meern mensen betrokken raken bij
activiteiten rondom de vluchtelingen, die randkerkelijk of buitenkerkelijk zijn. In Zaandam bleek
dat op termijn meer vrijwilligers van buiten de kerk actief waren als eigen gemeenteleden en ook in
Valkenswaard kwam ongeveer 50% van buiten de kerkelijke gemeente. Zijn deze contacten een
onderdeel van de betekenisvolle relaties met de omgeving74 waar Stefan Paas over spreekt?
- Betrokkenheid bij vluchtelingen uit de noodopvang bevordert lokaal de verbinding en
samenwerking met andere kerken of reguliere instanties.
In vier van de vijf plaatsen is deze conclusie te trekken. In Emmen is de al bestaande interkerkelijke
diaconale samenwerking ingezet en zo is de opvang op het station een succes. In Zaandam wordt als
positieve invloed door respondenten genoemd, dat de samenwerking in de buurt en met de
burgerlijke gemeente is opgezet of geïntensiveerd. Ook is in Zaandam de mening van de lokale COA
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directeur over kerken ten positieve veranderd.75 In Valkenswaard is de samenwerking met
particuliere groepen in de samenleving opgezet voor dit doel. En De Meern is meer onderling samen
gaan werken met migrantenkerken in Utrecht. Uitzondering hierop is de kerk in Alphen aan den
Rijn, zij hebben veel zelf gedaan en bewust weinig energie gestopt in het opzetten van structuren.
Alleen met Stichting Nieuwe Alphenaren is samengewerkt.
6. In de onderzochte kerken is geen geschreven materiaal van Kerk in Actie als hulpbron gebruikt.
Zijdelings heb ik publicaties van Kerk in Actie over de vluchtelingen geëvalueerd. Geen enkele kerk
heeft gebruik gemaakt van geschreven materiaal wat ontwikkeld is door Kerk in Actie. Men heeft
naar eigen inzicht gehandeld en vanuit de praktijk geleerd. Wel heeft in drie van de vijf kerken
Geesje Werkman, de vluchtelingenspecialist van Kerk in Actie, een rol gespeeld. Voor een diaken in
Valkenswaard is de toespraak van Werkman op de Landelijke Diaconale Dag mede de inspiratie
geweest om in beweging te komen. In Zaandam en De Meern zijn persoonlijke contacten met
Werkman tijdens het opstarten van activiteiten, van belang geweest.
Verder blijken hulpbronnen soms verrassend afkomstig uit andere hoeken en zijn een goede
aanvulling. Dit blijkt van tevoren lastig te bedenken.
7.Heldere oproep vanuit de Bijbel is deels terug te zien in onderzochte kerken.
Deze conclusie is te trekken naar aanleiding van de lijnen die zijn getrokken vanuit het theoretisch
kader en naast de opbrengsten van het veldonderzoek zijn gelegd. Gastvrijheid is niet altijd
makkelijk, de vreemdeling kan vanwege vreemdheid en anders-zijn bedreigend overkomen. Deze
geluiden heb ik van enkele respondenten vernomen, echter de oproep om niet bang te zijn is
meerdere keren door predikanten en kerkelijk kader als Bijbels argument genoemd om juist wel
betrokken te raken. Vreemdelingen in de Bijbel hebben rechten, dat is onder andere te zien in het
verhaal van Ruth. Als kerk is het een vorm van recht doen, om de kerk open te stellen voor
vluchtelingen en een plaats te bieden aan ontheemden. Predikanten in Alphen aan den Rijn en
Zaandam hebben dat ook op deze manier verwoord.
Vanuit het verhaal van Ruth is af te leiden dat men mag verwachten dat vluchtelingen zich inzetten
voor het gastland. Dit argument ben ik in het veldonderzoek wel tegengekomen, vluchtelingen zijn
enorm dankbaar en willen graag iets terug doen. De plicht om respect te hebben voor de cultuur en
de godsdienst van het land waar ze terecht komen, heb ik minder vaak in het veldonderzoek gezien.
Wel heb ik in elke plaats teruggezien dat hulp aan vluchtelingen wordt gezien als ‘kerk zijn in deze
tijd’ of de missie van de kerk, zoals de predikant in Zaandam verwoordde. Dat is in de praktijk de
plicht vanuit het boek Ruth om een zegen te zijn voor de vreemde.
De Bijbelse lijn dat je als christen een basaal gevoel van vreemdelingschap kent, heb ik nergens
gehoord of gelezen.
Jezus identificeert zich met de vluchteling en wat er aan hen wordt gedaan is niets minder dan een
daad aan Hemzelf. Deze en andere woorden uit het slot van Mattheüs 25 zijn een inspiratie
gebleken voor het merendeel van de predikanten. De rake en scherpe woorden die worden
gesproken over gastvrijheid verlenen, hebben daadwerkelijk plaatsgevonden in de vijf kerken die ik
heb onderzocht. Daar resoneerden de woorden uit het lied76: ´Met open armen word je ontvangen.
Welkom in Gods huis. Welkom, welkom thuis!’

Naar aanleiding van grootse evaluatie op 17 juni ’16 met alle betrokken partijen na sluiting van de
noodopvang. Gehoord van Ds. Sjaak Visser tijdens presentatie van het onderzoek op 20 juni 2016.
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‘Met open armen’ van Antonie Fountain, Schrijvers voor Gerechtigheid na de titelpagina.
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7. Handreikingen
Tot slot kan ik op basis van alle opbrengsten uit de recente praktijk en conclusies uit voorgaande
hoofdstukken de gestelde hoofdvraag beantwoorden.

Welke handreikingen kan Kerk in Actie doen aan gemeenten die
betrokken zijn bij vluchtelingen in de noodopvang op basis van recente
praktijkervaringen?

1.Realiseer je als kerk dat je een grote rol kunt spelen in het leven van vluchtelingen in de
noodopvang of AZC.
Het lijkt wellicht een open deur, maar het is goed om je als kerk te realiseren dat je een grote rol
kunt spelen. Vele kerken zijn al voorgegaan en op de vijf onderzochte kerken heeft het met name
een positieve impact. Een warme en veilige ontmoetingsplek bevordert het inburgeren en maakt de
situatie voor de vluchtelingen draaglijker.
2.Jezus identificeert zich met de vreemdeling/vluchteling en een plek bieden aan hen is recht
doen. Wees daarom niet bang en doet iets!
Er staat vaak in de Bijbel dat je niet bang hoeft te zijn. Als God zich openbaart, klinkt het steevast
‘Wees niet bang’. Dat geldt ook in dit opzicht, ook al weet je niet hoe de weg zal lopen. Met
dergelijk vertrouwen mag je als kerk recht doen, door een plek te bieden aan de vluchteling. Jezus
identificeert zich met hen en Hij leert ons in navolging van Hem, hetzelfde te doen.
3.Ontplooi, indien mogelijk, activiteiten in je eigen kerkgebouw, zet de deuren gastvrij open. Wees
als predikant betrokken en sluit aan bij talenten van mensen.
Dit is een praktische uitwerking van handreiking 1, maar de ervaringen in de praktijk wijzen uit dat
een open kerk en daar gastvrij te worden ontvangen enorm wordt gewaardeerd door de
vluchtelingen. Niet alles hoeft groots en meteen perfect, sluit aan bij de talenten van mensen. En
maak gebruik van de vrijwilligersstructuur die in veel kerken al volop aanwezig is.
4.Gewoon beginnen, zet de kerk open en wees gastvrij! De rest volgt vanzelf wel.
Ik heb alle respondenten uit de vijf kerken gevraagd hun beste tip te geven voor andere kerken die
betrokkenheid overwegen of nog starten. Er zijn 150 suggesties gedaan, maar deze vier werden het
meest en in alle kerken gegeven. Het is in alle onderzochte kerken gebleken dat er genoeg
vrijwilligers zijn geweest voor de activiteiten, hulp en verbinding heeft zich meerdere malen uit
onverwachte hoek voorgedaan.
5. Wees je als kerk bewust dat betrokkenheid bij vluchtelingen kan bijdragen aan betekenisvolle
relaties leggen met de omgeving.
Doordat de betrokkenheid bij vluchtelingen gerichtheid naar buiten tot gevolg heeft, zijn er in alle
onderzochte kerken nieuwe relaties ontstaan met andere kerken, reguliere instanties of zijn
verbindingen verdiept. Realiseer je als kerk dat dit kansen biedt om betekenisvolle relaties aan te
gaan met de omgeving, in een tijd waarin de betekenis van de kerk voor veel mensen af lijkt te
nemen.
6.Kerken moeten draagkracht van gemeenteleden blijvend evalueren.
Naar aanleiding van de negatieve invloeden die met name in De Meern en Zaandam door
respondenten zijn genoemd, moet er open oog en oor worden gehouden voor de draagkracht van de
gemeenteleden. Ook als de duur van de noodopvang alsmaar wordt verlengd. Het is van belang dat
er royaal gecommuniceerd wordt en elk gemeentelid zich gehoord en gezien voelt. Een vorm
daarvoor zou kunnen zijn om een wekelijks bezinningsmoment te plannen dat toegankelijk is voor
iedereen. Daar kan worden geluisterd naar God, de verbinding worden gezocht en de uitvoering in
het praktisch handelen geëvalueerd.
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7.Blijf vanuit Kerk in Actie persoonlijke ondersteuning aanbieden.
In de vijf kerken is nauwelijks gebruik gemaakt van geschreven materiaal van Kerk in Actie. Juist
het persoonlijke contact met vluchtelingenexpert Geesje Werkman is van belang geweest, en heeft
ter inspiratie gediend. Ik wil Kerk in Actie adviseren een waardige opvolger te benoemen als
Werkman volgend jaar met pensioen gaat. Iemand die kennis van zaken heeft en net als Werkman
laagdrempelig bereikbaar is.

8. Verantwoording
In dit hoofdstuk verantwoord ik enkele keuzes die ik in het onderzoek heb gemaakt.
1.Welke kerken? In eerste instantie was ik van plan om zelf op zoek te gaan naar vijf kerken in de
buurt van noodopvang die mee zouden willen werken aan dit onderzoek. Maar het was lastig op
eigen houtje en qua tijdsinvestering woog het niet op tegen het gebruik maken van contacten van
mijn opdrachtgever. Daarom heb ik besloten om daar gebruik van te maken, met in mijn
achterhoofd het idee dat ze mij in eerste instantie de vijf contacten kon geven waar ik het meest
positieve beeld zou krijgen. Deze vrees is echter ongegrond gebleken, Geesje Werkman heeft er 5
genoemd, heeft er per mail later nog wat achteraan gestuurd en liet weten dat dit wat haar betreft
geen argument zou zijn. Ze beschikte over een enorm scala aan contacten en er was nog meer
beschikbaar. Het beeld vanuit Valkenswaard77, laat hier ook de andere kant van zien. Zelf liet
Werkman weten tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten78 dat dit wat haar betreft niet
alleen gegevens en conclusies waren van 5 kerken, maar dat het communiceren over de
betrokkenheid van kerken zeker een sneeuwbaleffect teweeg bracht. Veel andere kerken zijn
inmiddels aangestoken en ook betrokken geraakt: “Oh, wat zij doen, willen wij ook!”.
Zelf is bij mij wel nieuwsgierigheid ontstaan naar alle kerken rond een noodopvang. Ik heb nu
onderzoek gedaan in betrokken kerken. Maar zouden alle kerken rondom een noodopvang betrokken
raken, waarom wel of waarom niet? Dat kan zomaar aanleiding zijn voor een nieuw onderzoek.
2. Twee rondes uitzetten enquêtes. Ik was enigszins teleurgesteld dat, ondanks verwoede pogingen
en behoorlijke inzet van zowel predikanten, kerkelijk kader en mijzelf, de percentages na het
uitzetten van de enquêtes tussen de 11% en 28% bleef steken. Na wat wijze woorden van mijn
afstudeerbegeleider ben ik de uitdaging aangegaan om een manier te bedenken om de respons
boven de 30% te krijgen. Alhoewel ik toen al wel inschatte, dat het op het eind qua tijdsplanning
wat krap zou worden. Presenteren op 20 juni, Wereldvluchtelingendag, was afgesproken en niet te
verschuiven. Dat het in de laatste weken wat aan de krappe kant is, klopt inderdaad. Aan de andere
kant is mijn onderzoek meer representatief geworden door de veel hogere respons en daar ben ik
dan ook wel weer blij mee.
3. Predikant Valkenswaard. In mijn onderzoek is meerdere keren te lezen dat de predikant van
Valkenswaard afwezig is geweest bij de hulp aan de vluchtelingen ter plaatse. Dat heeft zelfs tot de
conclusie geleid dat de rol van de predikant bepalend is voor het type activiteiten. Ik heb de keuze
gemaakt om hier niet diep in te duiken en de reden van afwezigheid te achterhalen. Ik merkte wat
frustratie over haar afwezigheid in mijn interview met het kerkelijk kader in Valkenswaard en
tegelijk de neiging om haar te beschermen. Een aantal weken later is ze vervroegd vertrokken uit
deze kerk waar ze part time aan verbonden was. Op dat moment twijfelde ik nog of ik contact met
haar zou gaan opnemen. Toen echter uit de enquêtes bleek, dat geen enkel gemeentelid iets had
geschreven over de afwezigheid van de predikant, heb ik besloten om dit verder te laten rusten.
Het kon aan de situatie toch niets meer veranderen, omdat de noodopvang inmiddels gesloten was.
4. Doop. Ik heb benoemd en geconstateerd in dit eindproduct dat er vluchtelingen zijn gedoopt in
de eigen kerk (Alphen aan den Rijn) of een naburige Pinkstergemeente (Zaandam). Ook de weg er
De coördinerend diaken was geïnspireerd geraakt door Geesje Werkman door een toespraak op de Landelijke
Diaconale Dag. Werkman was niet van de situatie in Valkenswaard op de hoogte.
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naartoe heb ik beschreven. Ik heb de keuze gemaakt om niet te diep in te gaan op opvattingen over
het dopen van asielzoekers. Eigenlijk vind ik dit onderwerp reuze interessant, maar het ontbreekt
simpelweg aan tijd en ruimte in dit document om daar dieper op in te gaan. Er bestaan hier
verschillende visies op en wellicht is dit een onderwerp voor verder onderzoek.
5. Opbrengsten enquête. Er zijn een aantal opvallende punten vanuit het kwantitatieve onderzoek
naar voren gekomen, waar ik aarzelende vragen bij stel ter verklaring of waar ik niet te diep op
inga. Ik wil hier verantwoorden waarom ik die keuzes heb gemaakt. Ik denk bijvoorbeeld aan het
feit dat er in Emmen en Valkenswaard door de respondenten niet naar de Bijbel wordt verwezen als
zij hun motivatie beschrijven. Ik vind dat boeiend om op te merken en vraag me af wat het verschil
is met de drie anderen plaatsen waar dat wel gebeurde. Is dat kerkelijke ligging? Is het toeval? Is dit
een typisch nadeel van kwantitatief onderzoek? Het vergt meer diepgaande studie om daar
uitspraken aan te verbinden. Dat geldt ook voor de vraag of er een verband te leggen is tussen
actief betrokkenen en mensen die in een open vraag het samenbindende effect positief waarderen.
Is dat verband één op één te leggen of kunnen niet betrokkenen toch ook samenbinding ervaren?
Dat zou in beperkte mate nog enigszins te herleiden kunnen zijn uit mijn enquête, maar de tijd
ontbrak om dat grondig uit te zoeken. En de beweegredenen en achterliggende motieven zouden
niet op deze manier naar boven zijn gekomen. Ook dit vereist meer onderzoek.
Het laatste voorbeeld betreft het feit dat in een aantal kerken een hoog percentage is, wat zegt dat
hun geloof niets met vluchtelingen te maken heeft. Welke redenen zijn daarvoor? Zijn er verbanden
te leggen met gemeenteleden die zeggen dat alleen medemenselijkheid hun motivatie is? Dat is
lastig af te leiden uit deze enquête, waar alleen betrokkenen hun motivatie hebben ingevuld en alle
respondenten de meerkeuzevraag moesten beantwoorden wat hun geloof met dit onderwerp te
maken had. Ook hier geldt dat ik van mening ben dat nader onderzoek vereist is om er conclusies
aan te verbinden. Het zijn tegelijk de nadelen van het afnemen van kwantitatief onderzoek die ik,
zoals ik in paragraaf 2.2. schreef, voor lief heb genomen. Wellicht kunnen deze opbrengsten worden
meegenomen in een vervolgonderzoek.
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Bijlage 1

15 maart ‘16

Interview Ds. Kees van Stralen, Alphen aan den Rijn

Kees van Stralen is als predikant aan Protestantse Gemeente ‘De Lichtkring’ in Alphen aan den Rijn
verbonden sinds 2002.
Alphen aan den Rijn heeft ongeveer 100.000 inwoners en de nieuwbouwwijk ‘Kerk en Zanen’ waar
de kerk is gelegen, telt ongeveer 12.000 mensen. De Lichtkring is de enige kerk in de wijk.
De gemeente heeft zo’n 2200/2300 leden op papier, heeft 2 predikanten en een jeugdwerker. Op
zondagmorgen bezoeken gemiddeld 175 volwassenen de dienst, aangevuld met een hele groep
kinderen en tieners. De gemiddelde leeftijd van de gemeente ligt rond de 40 jaar.
Deel 1: Betrokkenheid van uw kerk bij de vluchtelingen
1. Welke opvang bevindt zich hier in Alphen aan den Rijn? Hoeveel mensen bevinden zich hier?
Er is in Alphen aan den Rijn een detentiecentrum (ooit door Rita Verdonk opgezet voor
uitgeprocedeerde asielzoekers). Dat heeft lang leeg gestaan, het werd ten dele gebruikt, maar daar
zijn nu veel vluchtelingen opgevangen. Het aantal ligt ruim boven de 1000. Er zijn 2 asielzoekers op
1 cel. Het maximale aantal wat is bereikt (naar wat ik gehoord heb) is 1150.
Het ligt op een industrieterrein, naast de penitentiaire inrichting. (De gevangenis waar op dit
moment ook Willem Holleeder gevangen is. Zo’n 20 mensen uit onze gemeente zijn ook betrokken
bij de zondagse diensten in die gevangenis.)
Het is hemelsbreed zo’n 2 km bij onze kerk vandaan.
2. Sinds wanneer is dat geopend?
Zo’n 4 tot 5 maanden terug, dat zal zo oktober/november 2015 zijn geweest.
3. Is er een sluiting of einddatum in zicht?
De duur van de noodopvang is een half jaar, dat heeft de gemeenteraad zo besloten. Dus ongeveer
half april moeten ze ook allemaal weer weg zijn.
De overheid wil het detentiecentrum weer gaan gebruiken als gevangenis.
4. Wie legde het eerste contact?
5. Wat was de aanleiding voor het leggen van dat contact?
De eerste zondag nadat de eerste vluchtelingen aangekomen waren, kwam hier een Pakistaanse
man met een Nederlandse man naar de kerkdienst. Na afloop van de dienst wilde hij even met me
praten en vertelde doorverwezen te zijn door een predikant uit Zeeland, waar hij eerst in de
noodopvang had gezeten. De predikant had iemand in Alphen aan den Rijn gebeld die hij kende en
had gevraagd met deze meneer uit Pakistan naar een kerk te gaan. Die persoon bleek in deze wijk
te wonen en dacht ‘waarom zou ik niet naar de kerk in mijn wijk gaan?’. Die persoon was zelf niet
zo betrokken bij de kerk.
Via deze Pakistaanse man, kwamen er een week later al 3-5 vluchtelingen en dat groeide door, we
hebben er al eens 25 gehad op zondagochtend.
6. Hoe kwam het besluit om contact te leggen tot stand?
7. Speelde kerkelijk kader (o.a. kerkenraad, predikanten) hierin een rol? Zo ja, welke?
Er is geen scherp onderscheid te maken tussen kerkelijk kader predikant of gemeenteleden bij
opstarten.
8. Op welke manier verliep dat eerste contact en hoe werd dat uitgebouwd?
9. Op welke wijze wordt de betrokkenheid in de praktijk vormgegeven?
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Het begon dus bij het kerkbezoek van de Pakistaanse man. Hij nam de zondag erna een groepje
mensen mee en meteen heeft een aantal gemeenteleden ervoor gezorgd dat die zondag de orde van
dienst was vertaald in het Duits, Frans en Engels.
Met name Engels bleek het meest belangrijk. Al snel bleek ook dat de meeste vluchtelingen een
‘translater’ op hun telefoon hadden en zo al de Bijbelteksten meelazen.
Van daaruit zijn we begonnen met op dinsdagmiddag een inloopmiddag te organiseren, voor wie dat
wilde. We hebben gekozen om dat niet breed uit te venten, want misschien staan er dan zo 200
mensen voor de deur en dat kunnen wij niet aan. Dus vanuit de zondagmorgen is er een uitnodiging
gedaan voor de inloop op dinsdag.
Op die inloop is altijd één van de beide predikanten aanwezig. Een aantal mensen hebben af en toe
behoefte om met de predikant van gedachten te wisselen, dat is immers pastoraat. Vertellen over
thuis, welbevinden, vrees, angst en hoop.
We eindigen die dinsdagmiddag met een samenzijn in de Stiltenis, (hoek van de kerkzaal) met een
liturgisch moment. Afsluiten met het Onze Vader, al dan niet in hun eigen taal.
We zijn zonder voorwaarde gestart, gewoon de deur open! En de koffie en thee schenken.
Na een aantal weken zijn we begonnen met taallessen en spelletjes in de kelder. Taallessen
worden ook door onze vrijwilligers gegeven op ‘het Camp’. (zo wordt de noodopvang in de
volksmond genoemd). Materiaal wordt hier gekopieerd, er is echter een behoorlijk niveauverschil,
dus er is wel een didactisch probleem. Sommigen zijn academisch gevormd, anderen zijn tegen
analfabeet aan, en dat is een uitdaging, so be it.
De Iraanse mensen vroegen ons op een gegeven moment, ‘willen jullie ons bijbelklas geven?
Want we weten zo weinig van de bijbel, we willen meer weten. In Iran hebben we wel op tv iets
gehoord over het Nieuwe Testament, maar de bijbel is toch meer dan dat?’
Eén keer in de week, op donderdag geven mijn collega en ik om en om bijbelklas. Variërend van 7 –
15 Iraniërs zijn daar aanwezig, met de tolk erbij. We behandelen de Apostolische geloofsbelijdenis,
de Tien Geboden enz. We voeren een geanimeerd gesprek, een prettige manier van contact.
Al snel kwam er een vraag van een Iraanse vrouw, ik wil lid worden van de kerk. We zijn als
deze PKN-gemeente een eigen koers gevaren. Toen dat verzoek kwam, zijn we met de 2
predikanten en een beëdigd vertaalde tolk gesprekken met haar begonnen. Uiteindelijk heeft ze
belijdende doop gekregen.
Verder zijn er extra activiteiten die eenmalig worden georganiseerd, bijvoorbeeld een dag
naar Amsterdam, naar het Archeon, daarin maken we gebruik van ons netwerk.
Zo zijn er langzamerhand ook meer contacten met gemeenteleden gegroeid. Een aantal mensen
ontvangt ook vluchtelingen thuis, eet en praat met ze. Sommige gemeenteleden zijn zeer betrokken
bij sportactiviteiten, anderen weer bij zingen op een koor, heel gevarieerd dus.
10. Zijn er ook samenwerkingsverbanden met anderen, religieus of seculier? Zo ja, welke?
We werken heel weinig met anderen samen. We werken samen met Stichting Nieuwe Alphenaren,
die is opgezet voor mensen met een status.
Maar we hebben ook besloten om gedurende deze tijdelijke noodopvang van 6 maanden, niet te
veel tijd te stoppen in structuren, maar te doen wat er op onze weg komt.
En dat doen andere kerken ook. Maar de absolute meerderheid is Moslim, de moskee springt daar
ook wel op in. De mensen in de opvang die zich tot een Christelijke Kerk rekenen is een enorme
minderheid. Misschien 100 tot 150, zo’n 10%.
11. Van welke hulpbronnen is door gemeenteleden, kerkelijk kader en predikanten gebruik
gemaakt in het kader van de betrokkenheid? (website, brochure ‘Met Open Armen’ etc.)
Ik heb het wel gelezen, maar heb toen gedacht ‘volgens mij doen we dat allemaal al’.
We hebben zelf de gecertificeerde tolk ingeschakeld en Bijbels in het Farsi gekocht. FarsiNederlandse woordenboeken aangeschaft. Dus naar eigen inzicht een aantal dingen gedaan.
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Deel 2: Waardering van de betrokkenheid
Vluchtelingen
1. Hoe waarderen de vluchtelingen de betrokkenheid van uw kerk ?
Ik weet van sommige mensen die zeiden dat ze zich hier vanaf de allereerste keer al veilig voelen
en dat is heel belangrijk voor hen.
En vluchtelingen stellen het uitermate op prijs dat we onze deur voor hen openen, hen ontvangen
en ook helpen met praktische zaken.
2. Kunt u een concreet voorbeeld geven?
Op die 1150 vluchtelingen zijn er ongeveer 100 vrouwen, en het zijn allemaal alleenstaande
mannen. En ik weet dat er vragen zijn gekomen naar hen toe om tegen betaling diensten te
verlenen. Dat is wel gemeld en er is extra beveiliging gekomen.
Immanuel (de Pakistaanse man) nodigde me al snel uit om in ‘The Camp’ te komen en zijn cel
aan mij te laten zien. Toen ik daar kwam, werd ik onthaald met thee en een koekje. Hij vroeg mij
toen ‘kunnen wij af en toe hier weg, want het is vreselijk hier’. Het is een gevangenis, allemaal
tegels, TL licht, er lopen veel mensen van de beveiliging rond die niet allemaal Engels spreken. Veel
potentiële wrijvingspunten zijn er, vluchtelingen die niet goed worden begrepen, snel beschuldigd,
eten vinden ze vreselijk, sommigen hebben er moeite mee. Ze vinden het heerlijk om er even uit te
zijn.
3. Is er verschil op te merken tussen verschillende bevolkingsgroepen? Zo ja, welke?
Wij ontmoeten hier voornamelijk mensen uit Iran, dus daar kan ik niet zo goed antwoord op geven.
Persoonlijk
4. Wat is uw persoonlijke motivatie of drijfveer om betrokken te zijn?
5. Welke rol speelt uw geloof in deze betrokkenheid?
Het is voor mij vanzelfsprekend. ‘Ontvang de vreemdeling die in uw poorten komt’.
Er is wereldwijd zoveel aan de hand en daar kunnen we als kerk zo weinig aan doen, maar als er
mensen op je pad komen die een veilig onderkomen zoeken is het minste wat je kunt doen de deur
van je kerk open zetten én de deur van je hart.
We hebben hier nogal veel projecten op een ver buitenland gericht, je kunt letterlijk een
duit in het zakje doen en zorgen dat er daar iets gebeurt. Maar nu is het dichtbij en kun je als kerk
en gemeente zelf iets doen. En dat begint met de vreemdeling te ontvangen die in je poort is.
Er zijn zoveel teksten in zowel het OT als het NT waarin je wordt opgeroepen om te zien naar de
vreemdeling die geen dak heeft, tot aan wat Jezus gezegd heeft ‘heb je de hongerige gevoed?’
6. Heeft u dit kenbaar gemaakt aan de gemeente en op welke wijze heeft u dat gedaan?
Er hebben stukjes op de website gestaan en in het kerkblad, verschillende kanalen.
Vanaf de tweede zondag werden de afkondigingen ook deels in het Engels gedaan. Er is elke zondag
koffie en thee na de dienst, er ontstaat ook contact daaruit. Mensen voelen de sfeer.
Gemeente
7. Hoe waarderen de gemeenteleden de betrokkenheid van de kerk?
Het roept intern nauwelijks discussie op onder de gemeenteleden dat we hier bij betrokken zijn.
De diaconale betrokkenheid was hier al groot. Er is al jarenlang een Stichting bezig die contacten
onderhoudt met een dorp en kerk in Roemenië.
Er is bij veel mensen de potentiele belangstelling om iets te dóen, niet alleen te praten.
Kerstbroden, Paasbroden verkopen, kaarten voor het goede doel.
Veel gemeenteleden ervaren het als ‘dit komt op mijn pad, ik moet nu iets doen’.
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8. Kunt u een concreet voorbeeld geven?
Ik merk dat gemeenteleden nu ze meer horen van de vluchtelingen, zich beginnen te schamen voor
het overheidsbeleid; bed/bad/brood wat is dit schamel, het ontmoedigingsbeleid is met
hoofdletters geschreven bij het COA, er wordt met mensen gesold. Bijvoorbeeld, er zijn 3 vrouwen
die elkaar hier ontmoet hebben, ze voelen zich vellig met elkaar en ondernemen dingen met elkaar.
De eerste van de 3 is al weer overgeplaatst naar elders, Oost Groningen zelfs. Zo ver weg, welk
redelijk doel dient dat?
9. Kunt u schetsen welk deel actief betrokken is? En op welke manier?
We hebben voldoende vrijwilligers, er is allerlei talent ingezet. Iemand spreekt bijvoorbeeld geen
woord over de grens maar kan wel goed thee zetten. Of en andere vrouw die geen Engels spreekt,
maar erg goed kan troosten.
10. Wat is de gemiddelde leeftijd van de participanten?
De gemiddelde leeftijd van de gemeente ligt rond de 40 jaar, veel mensen werken dus overdag. Ik
heb bewust inzet gevraagd van mensen waarvan ik weet dat zonder werk zitten of pensionado zijn.
11. Heeft deze betrokkenheid invloed op de gemeente? Zo ja, welke?
12. Zijn er positieve invloeden te onderscheiden? Zo ja, welke?
Ja zeker.
Het zelfbewustzijn van het gelovig zijn neemt toe. Het geloof houdt niet op bij de kerkmuren, Ik
-merk door de contacten met de vluchtelingen dat het mensen raakt, beweegt. Dat mensen iets
willen doen, dat mensen het onrecht zien. Dat ze zich aanbieden om iets te betekenen. Een kleine
oproep voor hulp, levert gelijk een heleboel mensen op die wat willen doen.
In gesprekken (bijv. bij Groothuisbezoek) gaat meteen het referentiepunt naar de vluchtelingen.
En er ligt ook nog een lijntje naar Beiroet, waar we contacten hebben met een predikantenechtpaar
(die hier onlangs nog zijn geweest) en die vertelden dat Beiroet 4,5 miljoen inwoners heeft en 1,5
miljoen vluchtelingen. Waar hebben wij het dan over?
Dingen versterken elkaar!
Er is ook een ABC groep gestart: Alphen Beiroet Connection, jongeren vanuit de gemeente
en jongeren in Beiroet lezen dezelfde Bijbeltekst en wisselen daarover van gedachten via Facebook.
En jongeren hier zijn verbaasd dat de jongeren in Beiroet zo gelovig zijn. Een deel van de jongeren
in Beiroet zijn vluchteling; komen uit Aleppo, Homs of Damascus.
Het is een soort cirkel die in de gemeente ontstaat, het komt via de jongeren weer terug. Dat heeft
zoveel invloed en effecten in de gemeente.
Het hoogtepunt was de belijdende doop van Anahita; qua emotioneel geladen diensten in de
tijd dat ik hier dominee ben, was dit het hoogtepunt! Ze zong een lied, ze gaf een getuigenis,
vertaald op de beamer, wat tot veel tranen, kippenvel en een brok in de keel leidde. Dit brengt ook
gedachten en besef in je gemeente dat het christendom wél wereldwijd is, het gaat wél verder dan
de grenzen van dit kerkgebouw. En met de doop was dat tastbaar en is ervaren door de
gemeenteleden.
13. Zijn er negatieve invloeden te onderscheiden? Zo ja, welke?
We zijn maar zo beperkt in onze mogelijkheden. Het beschamende van het overheidsbeleid, daar
kunnen we tegen protesteren. Maar dat haalt niets uit, het COA is onverbiddelijk. Het is
confronterend dat de rijkdom niet beter verdeeld kan worden dan wat we nu doen.
Vluchtelingen zijn ook mensen, sommigen vinden dat de kerk hen moet helpen aan betere kleding.
Maar wij hebben het standpunt dat kledinguitgifte voor alle vluchtelingen via Het Rode Kruis gaat
en ze daar moeten zijn.
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14. Uw initiatief, maar ook de opvang in Alphen aan den Rijn heeft best wat media aandacht
gekregen, ook landelijk. Wat doet dat met u? En met de betrokkenheid?
Het verraste ons niet, de bedreiging van mensen met een ‘afwijkende’ seksuele voorkeur, dat
wisten we al. Wij hebben wel duidelijk gemaakt dat in déze kerk, man en vrouw gelijk zijn.
Christenen in ‘the Camp’ die een kruisje dragen, zeggen dat meestal verborgen te houden. Omdat
er keel-afsnijdgebaren worden gemaakt naar ze. Afwijkende kleding, transgender, deze mensen
worden enorm bedreigd, dat is in het nieuws inderdaad. Deze mensen zijn gevlucht voor hun
veiligheid, maar worden hier ook weer bedreigd.
15. Welke aanbeveling zou u op grond van uw ervaringen willen doen aan gemeenten die met
vluchtelingen te maken gaan krijgen (zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te
vinden)?
Wees niet bang! Het staat 365 x in de Bijbel, vrees niet!
Er is heel veel om te doen en er ligt ook heel veel binnen bereik! En er zijn héél veel goedwillende
mensen.
Bied een kader; bied een gebouw. Heb je een keuken? Ga met vluchtelingen boodschappen doen en
ga met ze eten. Ontvang mensen.
Reik een hand!
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Bijlage 2

Resultaten enquête Alphen aan den Rijn

(51 enquêtes, dat is 29% van het gemiddeld aantal volwassen
gemeenteleden wat ‘s zondags de kerkdienst bezoekt)
1. Bent u betrokken bij de hulp aan vluchtelingen?

Betrokken bij hulp aan vluchtelingen ?
25

26

Ja

Nee

Figuur 1

2. Op welke manier bent u betrokken?
(meer antwoorden mogelijk)

Op welke manier betrokken?

Nederlandse les

4

16

1

1

8
5

Gastheer/gastvrouw
Inloophuis
Wandelen

Kledinguitgifte

Wel betrokken, niet via kerk
Anders:

*Anders: koor / ambt / vertaalwerk / gesprekken / maaltijd / taxi / persoonlijk /
Rode Kruis
Figuur 2
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3. Op welke manier bent u betrokken geraakt?
( 1 antwoord mogelijk)

Op welke manier betrokken geraakt?
6

Ben gevraagd

1
13

5

Heb ervan gehoord en
spontaan opgegeven
Stond aan de basis
Anders:

*anders: ambt/niet georganiseerd contact/vluchteling opeens in kerkdienst
Figuur 3

4. Kunt u aangeven wat uw motivatie is om betrokken te zijn?
Motivatie? (25 respondenten = 51%)
Bijbel
Zorg voor zwakken / omzien naar naaste
Negatieve beeldvorming veranderen
Taak van kerk / Christenplicht
Medemenselijkheid
Hart onder de riem steken
Eigen ervaring inzetten

8
4
1
4
7
4
1

5. Streep door wat niet van toepassing is.
Mijn naaste omgeving waardeert mijn betrokkenheid bij de vluchtelingen:

Waardering naast betrokkenen
3

Positief
22

Figuur 4

Neutraal
Negatief
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De mensen in mijn kerkelijke gemeente waarderen mijn betrokkenheid
bij de vluchtelingen:

Waardering kerkelijke omgeving
1
Positief

Neutraal

24

Negatief

Figuur 5

6. Reageer op de volgende stellingen.
Stelling A:
Mijn mening over vluchtelingen is ten positieve veranderd, sinds mijn kerk
betrokken is bij de vluchtelingen.
1 sterk mee oneens
15

Stelling A

Figuur 6
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Stelling B:
Mijn mening over vluchtelingen is ten negatieve veranderd, sinds mijn kerk
betrokken is bij de vluchtelingen.
1 sterk mee oneens
27

Stelling B

Figuur 7
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Stelling C:
Ik vind het een taak van de kerk om hulp te bieden aan de vluchtelingen.

2
1

Stelling C

Figuur 8

1 sterk mee oneens
16

0%

20%

2 oneens

32
40%

60%
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4 sterk mee eens

80%

5 weet niet

100%

Stelling D:
De betrokkenheid van De Lichtkring bij de vluchtelingen heeft bijgedragen
aan het samenbindende gevoel van gemeente zijn.
1 sterk mee oneens
14

Stelling D

Figuur 9
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Stelling E:
De betrokkenheid van De Lichtkring bij de vluchtelingen heeft spanning
opgeleverd binnen de gemeente.

23

Stelling E

Figuur 10
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Stelling F:
Ik ervaar gelijkwaardigheid als ik in contact ben met een vluchteling.
1 sterk mee oneens
9

Stelling F

Figuur 11
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Stelling G:
Ik vind het moeilijk om contact met vluchtelingen te maken.
1 sterk mee oneens
11

Stelling G

Figuur 12

0%

31

20%

40%

60%

8 1
80%

100%

2 oneens
3 eens

4 sterk mee eens
5 weet niet

7. Wat betekent uw geloof in het omgaan met vluchtelingen?
(1 antwoord mogelijk, kies de omschrijving die het best past)

Betekenis geloof in omgaan met
vluchtelingen
Geloof handen en voeten
2

2

17

geven
Dit is kerk-zijn in deze tijd
Verdieping eigen geloof

27

Echte bewijs van geloof,
blijkt uit daden
Geloof heeft er niet veel
mee te maken

Figuur 13

8. Zijn er positieve of negatieve invloeden op de kerkelijke gemeente van
De Lichtkring te noemen naar aanleiding van de betrokkenheid bij de
vluchtelingen? Zo ja, welke?

Geen mening/ niet
Positief

Totaal opmerkingen

Figuur 14

0%

20% 40% 60% 80% 100%

Negatief

56

Positief
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Samenbindende factor 12
Appèl op identiteit kerk 10
Handen uit de mouwen 6
Bewustwording 7
Doopdienst inspirerend vr persoonlijk
geloof 7
Beeldvorming naar buiten 5
Kerk in beweging 2
Andere kwaliteiten/mensen 1
Balans houden 1

Negatief

4

Niet gehoord voelen door andere mening
1
Inspelen op ‘feel good’ gevoel 1
Communicatie 1
Te veel binding 1

Weet niet / nee

7

9. Heeft u een tip voor een kerk die (nog) met vluchtelingen in de buurt te maken
gaat krijgen?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Stel je open voor hen.
Wees open maar verlies je eigen identiteit niet.
Ontvang ze allen die willen komen met open armen.
Hou de kerk deur OPEN!!
Vang ze met open armen op en onderneem dingen mét hen.
Sta open voor een gesprek met vluchtelingen en geef ze het gevoel van welkom zijn. Het
wordt een wisselwerking van vertrouwen in en met elkaar.
7) Sta open voor de vluchtelingen en probeer ook extra activiteiten te organiseren naast de
diensten. Dit is fijn voor de vluchtelingen en geeft ook verbondenheid onder de
kerkgangers.
8) Stel je open op en ervaar hoe dankbaar deze mensen zijn. Doe niet moeilijk als je eens om
moet rijden om iemand op te halen.
9) Gewoon doen.
10) Gewoon doen, open staan. Probeer niet te bekeren (dit is omkoop). Het komt soms vanzelf.
11) Laat je zo snel mogelijk zien in woord en vooral ook in daad.
12) Wees gastvrij.
13) Een ‘dienende’ gemeente zijn: wees welkom! Gelijkwaardigheid, want ik ben zelf een
vreemdeling!
14) Wees vooral gastvrij, kijk naar wat de vluchtelingen nodig hebben. Ikzelf vond de
catechisatie en de gebedsdiensten aan het slot van de inloopmiddagen heel belangrijk!
15) Er zijn voor de vluchteling.
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16) Overweeg opname van de vluchtelingen in de gemeenschap in onze huizen in plaats van dat
we dit overlaten aan een overheid die meer beleidsmatig dan humanitair met deze mensen
om gaat. Dat hoeft niet voor niets, er kan sprake zijn van ruiling op basis van een volwassen
relatie tussen hulpvrager en faciliterend gemeentelid.
17) Maak contact en biedt de vluchteling de ruimte om zich thuis te voelen binnen de
gemeente. Het wordt ten zeerste op prijs gesteld.
18) Biedt je actief aan als een schuilplaats voor wie wil, wacht niet passief af. Laat menselijke
warmte voelen naar de vluchteling en (ver)oordeel niet, wat best moeilijk is.
19) Haal ze er bij, geef ze een veilig gevoel en luisterend oor, de band niet te hecht maken. We
kunnen wel een prettige sfeer maken voor ze. Afspraken nakomen!
20) Nodig ze uit voor kerkdiensten en andere bijeenkomsten. Stimuleer gemeenteleden om
individuele contacten met vluchtelingen te leggen.
21) Informeer bij gemeenten die dit inmiddels ervaren hebben.
22) Zoek vooral contact met mensen in kerken die al ervaring hebben op dit gebied!
23) Kijk wat er nodig is, doe wat bij je past en overleg met andere kerken, zodat het werk niet
dubbel gedaan wordt of er op hetzelfde tijdstip verschillende dingen tegelijk zijn. Wees
duidelijk in wat je wel en niet kan betekenen voor vluchtelingen: wek geen valse hoop.
24) Neem ze serieus en toon massaal oprechte belangstelling.
25) Geef ze een luisterend oor en plek om samen te komen. Dit is bij ons als heel waardevol
ervaren.
26) Geef vluchtelingen het gevoel dat ze ertoe doen. Ga op zoek naar de mens achter de
vluchteling. Leer hun namen goed uitspreken. In de opvang zijn ze vaak niet meer dan een
nummer. Geef ze in de kerk het gevoel dat ze ertoe doen. Dat ze belangrijk zijn. Ga
relaties aan op basis van gelijkwaardigheid. Luister naar wat hun behoeftes zijn. Let op ze,
als iemand steeds dezelfde kleren aanheeft, dan heeft hij waarschijnlijk geen andere
kleding. Probeer ook daarin te helpen. Wijs hen de weg in onze cultuur en ons land. Biedt
ze een veilige plek om te bidden, bijbel te lezen en over het geloof te praten als het
christenen zijn. In de opvang durven ze het vaak niet omdat nog veel angst bij ze zit.
27) De taal is denk ik een probleem voor veel gemeenteleden al zou ik zelf graag meer contact
willen hebben.
28) Probeer de mensen zo snel mogelijk te helpen met het Nederlands en probeer daar ook de
gemeenteleden bij te betrekken. Dat werkt twee kanten op, het is bindend voor de kerk en
de vluchtelingen hebben er ook wat aan bij algemene zaken.
29) Omarm hen en geef hen een plek. Probeer de taalproblemen zo snel mogelijk te slechten.
30) Ieder moet dit doen vanuit zijn eigen hart.
31) Wees flexibel en benoem ook dat het omgaan met vluchtelingen niet iedereen aanspreekt
(en dat dit niet erg is).
32) Geef ze een plek maar geef ook duidelijk aan dat wij in veel dingen anders denken en doen.
33) Bewaar emotioneel wat afstanden probeer professioneel bezig te zijn. Het beleid t.a.v.
vluchtelingen wordt elders gemaakt.
34)
35)
36)
37)

Overleg met de burgerlijke gemeente en zoek via COA contact.
Strakke organisatie.
Organiseer zoveel als mogelijk activiteiten, zodat ze zich welkom voelen.
Laat de diaconie SAMEN met de vrijwilligers het beleid uitstippelen en dit regelmatig
bijstellen. Voorkom dat de gemeente er trots op is dat de kerk iets doet maar waarbij de
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kosten die hulp meebrengt door een paar vrijwilligers wordt gedragen. Houdt bijvoorbeeld
aparte collectes.
38) Probeer een (of twee) contactpersonen aan te stellen. Wanneer gemeenteleden willen
helpen moet meteen duidelijk zijn bij wie zij zich kunnen melden. Bij ons was dit niet zo
duidelijk geregeld (en daardoor zijn volgens mij kansen gemist).
39) Informeer de gemeente via de zondagse diensten. Van daaruit kan veel ontwikkeld worden.
Nodig vluchtelingen uit naar de kerk te komen en van daaruit kunnen activiteiten worden
ontwikkeld.
Zet je deuren open en biedt naast 'nuttige zaken' zoals taallessen ook ontspanning. Samen
koken, fietsen, wandelen, buurt verkennen, spelletjes etc. Pastorale aandacht zeker niet
vergeten.

10. Als u niet betrokken bent, wat is daarvoor de reden?

Waarom niet betrokken?
8

3

9

1

Geen tijd

Genoeg vrijwilligers
Gezondheid

Niet eens met beleid

3

2

Taalbarrière
Geen reden

Figuur 15

11. Wat is uw geslacht?

60
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20
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0

Figuur 16
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Betrokkenen

9

Vrouw
Man

17
Niet-betrok.
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12. Wat is uw leeftijd?

ouder dan 70

60
50

61 - 70

10

40

51 - 60

13

30

16

20
10

11

0

Figuur 17

Totaal

1

6
9
7
3

Betrokkenen

4
4
9
8

1

Niet-betrok.

41 - 50
31 - 40
21 - 30

jonger dan 20

13. Heeft u nog een opmerking of aanvulling?
(Alleen inhoudelijk relevante antwoorden worden weergegeven.)
1) Ik vind het persoonlijk erg jammer dat de communicatie moeilijk verloopt omdat ik geen
buitenlandse taal spreekt behalve gebrekkig Engels. Niet iedere vluchteling spreekt ook
Engels. Google translate was soms een goede oplossing.

2) Het in aanraking komen met vluchtelingen schept een band die ook na overplaatsing naar
een andere locatie in stand blijft. Betrokkenheid houdt niet op bij het in de opvang zitten in
Alphen. Het moeilijke vind ik dat je niet kunt garanderen dat ze mogen blijven. Je probeert
na overplaatsing naar een nieuwe locatie de PKN aldaar op de hoogte te brengen van hun
komst zodat er weer nieuwe contacten gelegd kunnen worden.

3) Het doet mij goed dat de Lichtkring er als kerk goede aandacht aan heeft gegeven, ook met
het welkom bij begin vieringen en tijdens de vieringen!

4) Het 'tegen' geluid van de kerk(en) t.o.v. het regeringsbeleid van 'ontmoediging' mag
krachtiger klinken.

5) Nu de vluchtelingen uit Alphen weg zijn denk ik wel soms, had ik niet wat kunnen doen (heb
daar wel een beetje spijt van.

6)

Ik had op wat vragen naar mijn mening over het beleid gehoopt/gerekend.

7) Wij gaan binnenkort een persoon ophalen in Zeist en samen gaan we dan naar de opvang in

Gilze Rijen. zo kunnen wij het proces in Alphen afronden en kunnen de dames even lekker
bijpraten.

8) Wij hopen morgen een asielzoeker in Zeist op te halen, en dan naar Gilze Rijen met haar
naar haar vriendin die uit elkaar zijn gehaald in Alphen aan den Rijn en veel steun hebben
aan elkaar! Daar maken we een gezellige dag, hun lekker samen laten kletsen en met
elkaar even wat eten. En ook voor ons het een beetje afsluiten van die maanden!
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9) Je geeft, maar krijgt er meer voor terug!
10) Ik vind het betrokken zijn bij de vluchtelingen een heel positieve ervaring. Zo mooi om te
merken hoe iedereen je belangstelling waardeert. Ik kan het iedereen aanbevelen.

11) Ik ben blij met de houding tegenover de ‘vluchteling’ door de werkers van De Lichtkring.
Met dit beleid doorgaan!

12) De liefde die je geeft krijg je ook dubbel en dwars terug.
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Bijlage 3

3 maart 2016

Interview Ds. Leon Bal, De Meern

Leon Bal is als predikant aan de Protestantse Gemeente van de Marekerk in De Meern verbonden,
sinds 2010.
De Meern is een woonplaats binnen de gemeente Utrecht, met zo’n 11.000 inwoners. De Marekerk is
aan het begin van de 19 eeuw gebouwd en is in gebruik door de PKN.
Deze komen voor een deel ook uit de nieuwe Vinex wijk, Leidsche Rijn.
Als je de Rijn oversteekt, beland je zo in Kanaleneiland Utrecht, waar de noodopvang deels heeft
plaatsgevonden. Hemelsbreed is het nog geen kilometer ver.
Deel 1: Betrokkenheid van de kerk bij de vluchtelingen
12. Welke opvang bevindt zich in De Meern? Hoeveel mensen bevinden zich hier?
13. Sinds wanneer is dat geopend?
Het is begonnen in september 2015 met de noodopvang in de Jaarbeurs in Utrecht. Daar kwamen
500 alleenstaande mannen, zij zijn er tot november geweest. Deze mannen zaten in 1 grote hal,
waar compleet niets te doen was.
Een paar weken is er vervolgens niets geweest. En op Kanaleneiland kwam toen de volgende
opvang; dat startte vanaf begin december. Dat zijn ook 500 mensen, maar nu een groep inclusief
gezinnen. Ongeveer 75 kinderen in de basisschoolleeftijd en een zelfde aantal in de tienerleeftijd.
Deze kinderen gaan naar school. Ze zitten daar in een oud middelbare school gebouw een ROC, met
meer voorzieningen.
Als je hier door het dorp loopt en boodschappen doet etc. kom je de vluchtelingen dus niet tegen.
14. Is er een sluiting of einddatum in zicht?
De opvang in Kanaleneiland gaat sluiten in mei, de groep verblijft daar een half jaar.
In Overvecht gaat ook een opvang geopend worden, dat is landelijk negatief in het nieuws geweest.
Maar dat gaat wel door daar, wanneer het start weet ik echter nu nog niet.
En dan is er nog een bestaand AZC in Utrecht, wat uitgebreid gaat worden.
15. Wie legde het eerste contact?
16. Wat was de aanleiding voor het leggen van dat contact?
Ik ben lid van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken en daar kwam het vluchtelingenvraagstuk
ook ter sprake. Binnen dat platform wilden we graag iets doen met elkaar.
Direct heeft de gemeente Utrecht 2 beleidsmedewerkers beschikbaar gesteld, omdat er heel veel
mensen waren die ‘wel wat wilden gaan doen’. Deze 2 medewerkers hebben toen een eerste
netwerkbijeenkomst opgezet, waar Geesje Werkman van op de hoogte was. Zij heeft de Raad van
Kerken ingelicht en deze hebben mij vervolgens benaderd met de vraag of ik een soort kick off
wilde doen voor de kerken. (Dit leidde uiteindelijk tot het coördinatorschap.)
Ik ben naar die eerste netwerkbijeenkomst geweest en ontmoette daar Ageeth Welink die betrokken
was via het Leger des Heils en het Diaconaal Platform Utrecht.
Wij hebben de handen inéén geslagen, omdat we deze als vertegenwoordigers van 3 organisaties
(Leger des Heils, Raad van Kerken en Diaconaal Platform) een groot bereik hebben.
Eerst bekeken wat mogelijk en nodig was en vervolgens zijn we dat naar de kerken door gaan
geven. De mensen in de kerken maakten zich zorgen, ook wat ze zouden kunnen doen. Het was nu
niet de vraag óf maar wát gaan we zouden gaan doen.
17. Hoe kwam het besluit om contact te leggen tot stand?
18. Speelde kerkelijk kader (o.a. kerkenraad, predikanten) hierin een rol? Zo ja, welke?
19. Op welke manier verliep dat eerste contact en hoe werd dat uitgebouwd?
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De aanleiding was toch wel de enorme toestroom vluchtelingen wat landelijk zo in het nieuws was
en het moment waarop het in de Raad van Kerken aan de orde kwam.
Na de eerste netwerkbijeenkomst is het verder uitgebouwd, Ageeth Welink en ik zijn inderdaad
samen de coördinatie gaan doen.
Verschillende kerken zijn toen begonnen met kledinginzameling en inloopgelegenheden. Wij hebben
daar geschikte locaties voor gezocht. Soms waren er wel goede locaties, maar minder vrijwilligers
beschikbaar. Dat konden we dan weer van elders aanvullen.
Er is veel samen gewerkt binnen Utrecht en De Meern.
Door het coördinatorschap richt mijn werk zich wel op heel Utrecht, maar ik probeer mijn eigen
gemeente daar zoveel mogelijk in mee te nemen. We hebben als Marekerk dan ook wel wat eigen
programma’s gehad rondom de vluchtelingen.
Ageeth Welink kan dit werk nu betaald doen trouwens, zij is vrijgespeeld door het Leger des Heils
voor 10 uur per week, want we zijn met pioniersgeest en goede moed begonnen maar het is wel
veel werk. Zij doet nu het praktische echte werk, ik volg het meer ambtelijk.
20. Op welke wijze wordt de betrokkenheid in de praktijk vormgegeven?
Bijvoorbeeld in de periode dat de mannen in de Jaarbeurs verbleven, organiseerden wij een ‘Walk
en Talk’. Op zaterdagmiddag en/of zondagmiddag gingen vrijwilligers een stukje wandelen met een
vluchteling, een kopje koffie ergens drinken, een stadswandeling en weer terug. Dat hebben ze
volgehouden tot het weer wat slechter werd en de mensen er niet meer zo’n zin in hadden.
Een groep van ongeveer 15 à 20 gemeenteleden deed daar wel aan mee. Zo zie je dat de
betrokkenheid groeit.
Over het algemeen werken wij niet met tolken. Ervaring leert als je met een groter groepje gaat,
helpen ze elkaar. Ook met Walk en talk was dat zo, 2 Nederlandse vrijwilligers wandelden met een
groepje van zo’n 4 à 5 vluchtelingen.
Een paar avonden voordat de vluchtelingen uit de Jaarbeurs weggingen, hebben we een
soort afscheidsfeest gegeven in ons verenigingsgebouw met een maaltijd en muzikale invulling.
Ongeveer 50 à 60 vluchtelingen waren daar aanwezig, dat was heel leuk. De mensen hebben het er
nu nog over, het was heel indrukwekkend.
Vanuit onze eigen gemeente wordt er gekookt voor vluchtelingen.
Ik weet dat er gemeenteleden deelnemen aan de inloop, als gastheer en gastvrouw. Dat is niet in
ons gebouw. En er zijn taallessen bijgekomen die worden gegeven.
21. Zijn er ook samenwerkingsverbanden met anderen, religieus of seculier? Zo ja, welke?
Seculier? Dat zijn met name de netwerkbijeenkomsten die de gemeente Utrecht zelf organiseert, in
het begin was dat om de week, nu ongeveer eens in de 2 maanden.
Er zitten veel partners om tafel; bv Vrijwilligersbank, Facebookpagina, mensen die websites
beheren, Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, met de Moskee, Moslims, heel breed, sportverenigingen en
basisscholen.
We hebben dus contact met beleidsmedewerkers van de gemeente Utrecht en een raadslid CU.
Sinds september sturen we om de paar weken een informatiebrief vanuit het netwerk, ook te vinden
op www.dputrecht.nl .
Het werk wat we nu doen, willen we zo vasthouden en naar meer duurzame verbindingen laten
groeien met organisaties die hier al lang mee bezig zijn. (daklozen, uitgeprocedeerde asielzoekers
en mensen aan de rand van de samenleving zonder echt gezien te worden)
22. Van welke hulpbronnen is door gemeenteleden, kerkelijk kader en predikanten gebruik
gemaakt in het kader van de betrokkenheid? (website, brochure ‘Met Open Armen’ etc.)
Nee, niet van materiaal van Kerk in Actie, wel heb ik veel gehad aan het directe contact met
Geesje Werkman. Als ik wat wilde weten…, dan wist ik haar te vinden.
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Deel 2: Waardering van de betrokkenheid
Vluchtelingen
16. Hoe waarderen de vluchtelingen de betrokkenheid van uw kerk?
Ze zijn súperdankbaar en heel erg blij met het werk wat wij voor ze doen. Er komen reacties als:
‘waarom doen jullie dit eigenlijk voor ons?’
17. Kunt u een concreet voorbeeld geven?
Achterop de liturgie van de Kerstnachtdienst hadden we een gedicht afgedrukt wat één van de
vluchtelingen voor ons gemaakt had, als dank.
Voor jezelf is het ook verrijkend!
18. Is er verschil op te merken tussen verschillende bevolkingsgroepen? Zo ja, welke?
Mijn inschatting is dat het 3/4 Syriërs zijn en een kwart Eritreeërs. En zitten er nog enkele Afghanen
en Iraniërs tussen.
Ja zeker, ik vind dat er goed verschil te merken is. Over het algemeen zijn de Syriërs hoog opgeleid,
mij heeft het verbaasd hoe Westers deze mensen zijn. Als je met hen in gesprek gaat, is er al snel
een bepaalde vertrouwdheid, de manier van omgaan met elkaar, in het leven staan, hoe je over het
leven of zakenleven of politiek of familieverbanden denkt. Dat loopt met de Syriërs niet veel
uiteen.
Dat is met Eritreeërs anders, dat zijn andere mensen. Ze leven veel meer vanuit tribale situatie, ze
hebben meer een gezamenlijke identiteit, in Syrië is dat toch anders. Daar gaan ze meer voor
zelfontplooiing, zoals wij dat ook doen; studeren etc. Eritreeërs hebben een andere hechting aan
hun roots, hun land. De politieke cultuur is anders, er is meer angst.
Persoonlijk
19. Wat is uw persoonlijke motivatie of drijfveer om betrokken te zijn?
20. Welke rol speelt uw geloof in deze betrokkenheid?
Dan moet ik toch wel denken aan een vergadering in september of zo, met de Utrechtse Raad van
Kerken. Men voelde zich machteloos: ´de nood van de wereld is zo groot´. Zo zit ik niet in elkaar,
als er iets te doen is, ga ik aan de slag. De nood is juist vlakbij gekomen.
Mijn persoonlijke motivatie is voor mij het doen van Barmhartigheid en Mattheüs 25.
Ik geloof dat we daarvoor kerk zijn!
Het is gezond voor de kerk, dat merk ik ook aan mensen die betrokken zijn, je krijgt een andere
gerichtheid. Niet zozeer op jezelf maar op degene die in nood is.
Ons dagelijks gebed zou moeten zijn: Heer bevrijd ons vooral van onszelf…Daar blinken we in de
kerk in uit, om gericht te zijn op onszelf en de laatste 10% van volmaaktheid te bereiken..
Door hier aandacht aan te besteden, kom je veel meer in de richting van wat Jezus aan ons vraagt.
Ik vind dat heel bezielend.
21. Heeft u dit kenbaar gemaakt aan de gemeente en op welke wijze heeft u dat gedaan?
Ik ben vrij uitvoerig in het maken van werkplannen en dat te bespreken met de kerkenraad. Dus dit
bespreken we ook gewoon met elkaar. De keuzes die ik daarin maak, daarin heb ik ruimte gekregen,
dat is heel mooi. In het kerkblad schrijf ik erover en in de preek komt het terug.
Het heeft ook te maken met de veranderde taakverdeling in mijn eigen gemeente per januari 2016,
er is een junior predikant aangetrokken, zodat ik meer de boer op kan; missionair werk, netwerken
aan de rand van de gemeente.
Gemeente
22. Hoe waarderen de gemeenteleden de betrokkenheid van de kerk?
Dat zal wisselend zijn. Er zullen mensen zijn (die er ook bij betrokken zijn) die zeggen heel blij te
zijn dat dit eindelijk gebeurt. Mooi als persoonlijke verrijking.
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Er zullen ook best wel wat mensen zijn die zeggen: ‘ik vind het mooi, maar in mijn agenda past het
niet om daar tijd aan te besteden’.
Maar ik denk dat er ook veel mensen zijn die zeggen: ‘ja, het is leuk hoor, maar het is wel een
beetje hobbyisme van de dominee, eigenlijk vind ik gewoon dat ie op de ouderen op bezoek moet
gaan.
Het is voor mij verbinding leggen tussen werken in Utrecht en die bezieling hier te laten landen in
de Marekerk. Dat blijft met 2 benen, een soort hinkstapsprong. Niet iedereen heeft hier
betrokkenheid bij, maar dat geldt wel voor alle kerkelijke activiteiten natuurlijk.
23. Kunt u een concreet voorbeeld geven?
Dingen staan niet op zichzelf, maar in verbinding met elkaar. Dat betekent dat in diensten en
kerkbladen het steeds weer terug komt,
Bijvoorbeeld de Kerstnachtdienst had als thema ‘reizigers door de nacht’. Dat ging helemaal over de
vluchtelingen. Kerstmorgen weer niet, je moet het ook doseren. Anders worden mensen het
spuugzat en het is niet de enige realiteit in ons leven, maar het mag wel aandacht krijgen. Er was
ook een speciale viering met Kerst voor de vluchtelingen, een aantal jongeren waren daar aanwezig
en appten een foto van daar weer door naar ons tijdens onze Kerstnachtdienst.
En wij zijn een grote, rijke kerk met veel vrijwilligers, dus kans om met elkaar te
verbinden. Ik leer zelf veel nieuwe mensen kennen, en allerlei exotische kerken . We houden
toerustingsavonden voor vrijwilligers (Ageeth en ik vanuit het platform) daar komen veel mensen
op af, meer van exotische kerken dan van de traditionele kerken . Die zijn veel moeilijker in
beweging te krijgen komen we achter. Bijvoorbeeld de Jacobikerk.
24. Kunt u schetsen welk deel actief betrokken is? En op welke manier?
Het is een sociologisch gegeven dat zo’n 50 a 60% van de mensen de grote middengroep is en het
allemaal wel best vindt. 20% is daarboven zeer actief en de andere 20% zet de hakken in het zand.
Zo zal het bij ons ook wel ongeveer zo zijn.
25. Wat is de gemiddelde leeftijd van de participanten?
Het zijn toch wel de wat oudere mensen. De 50 plussers.
Aan het ‘Come and Eat’ in Utrecht, hebben wel jongere mensen aan deelgenomen. Maar jonge
mensen zijn ook veel drukker met werk enz.
Wat ik heel mooi vind, is dat dit werk weer andere mensen in de gemeente naar voren schuift.
Mensen die anders niet zo heel erg meedoen, staan nu ineens vooraan.
En mensen die randkerkelijk zijn of buitenkerkelijk met enige betrokkenheid zijn ook mee gaan
doen. Er komen echt andere mensen in beeld. Superleuk!!
De diaconie als geheel is ook heel enthousiast en betrokken.
26. Heeft deze betrokkenheid invloed op de gemeente? Zo ja, welke?
27. Zijn er positieve invloeden te onderscheiden? Zo ja, welke?
Zeker!
Het eerste is; bezieling in het christelijk geloof. Voor mezelf, maar ook voor de mensen die het
doen. Die dichter bij het hart van het geloof komen. Ik vind het ook wel eenvoudig te verklaren. Het
is een soort basisprincipe: op het moment dat je je meer verdiept in iets als barmhartigheid, God is
barmhartigheid en dan kom je ook dichter bij God. En dat gebeurt gewoon! Het versterkt het geloof
van de mensen.
Ten tweede werkt het positief op de verbinding tussen mensen die erbij betrokken
zijn. In de kerk, maar ook tussen de kerken. Ook het samenwerken met andere partners, met nietchristelijke organisaties.
Ik vind dat de geloofwaardigheid als kerk ook een positief bijeffect is, de kerk die niet
alleen zegt, maar ook doet! En zo krijg je in de samenleving ook meer respect, omdat ze
geloofwaardig is.
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28. Zijn er negatieve invloeden te onderscheiden? Zo ja, welke?
Op het moment dat je een stap zet, ontstaat er spanning. Als jij een stap naar
voren doet en de ander blijft staan, wordt de afstand groter. En dat gebeurt gewoon, dat kan je als
een negatief bijeffect zien. Je dwingt de ander om in beweging te komen of om na te denken, en
dat vinden mensen niet altijd leuk. Daarmee wordt het wel iets spannender in de kerk. En daar zal
je rekenschap van moeten geven. En de kunst is om mensen ruimte te bieden hun twijfels uit te
spreken. Daar moet je oog voor houden.
En de aandacht die je hieraan geeft, kun je niet ergens anders aan geven. Het
heeft te maken met keuzes. Daar hebben we het in de kerkenraad wel over, we moeten wel goed
de prioriteiten blijven zien en de balans in beeld houden.
Ik ben hier nu 6 jaar, ik denk wel dat ik meer krediet krijg van de mensen. Ze zullen soms denken:
‘Het is misschien niet helemaal wat ik wil, maar ik zie wel resultaat’.
Je raakt met dit onderwerp ook de politiek. En politiek en de kerk is ook een beetje
spelen met vuur. Lastiger als je het over vluchtelingen hebt, daar denkt niet iedereen hetzelfde
over, ook niet binnen de kerk. Maar wij doen niet aan politiek, de mensen zíjn hier, wij vinden het
dan onze plicht om mensen een gastvrij welkom te bieden. En wat er verder met hen gebeurt, en
welke politieke beslissingen er worden genomen, dat is ook niet persé aan ons. Is ook niet waarom
we het doen, we doen het omdat ze er gewoon zijn.’
29. Welke aanbeveling zou u op grond van uw ervaringen willen doen aan gemeenten die met
vluchtelingen te maken gaan krijgen (zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te
vinden)?
Op het puntje van mijn tong ligt: Doe iets!!
Wij zijn ook gewoon begonnen en je ziet wel waar het schip strandt. Er wordt zoveel gekletst en
vergaderd.., kom in ieder geval van je stoel af.
30. Ben ik iets vergeten, heeft u nog een aanvulling?
We houden gebedsbijeenkomsten met elkaar om dit werk te ondersteunen. Om het werk in stand te
houden.
En de bezieling van iedereen die deelneemt, doet echt wonderen. Mensen worden er blij van.
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Bijlage 4

Resultaten enquête De Meern

(39 enquêtes, dat is 20% van het gemiddeld aantal volwassen
gemeenteleden wat ‘s zondags de kerkdienst bezoekt)
1. Bent u betrokken bij de hulp aan vluchtelingen?

Betrokken bij hulp aan vluchtelingen?
14
Ja

25

Nee

Figuur 1

2. Op welke manier bent u betrokken?
(meer antwoorden mogelijk)

Op welke manier betrokken?

Nederlandse les

2

5
1
9

3

Gastheer/vrouw
1

Inloophuis
Wandelen

Kledinguitgifte

Wel betrokken, niet via
kerk
Anders:

*Anders: Come and eat / buddy / ambt / nazorg / crisis-noodopvang
Figuur 2
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3. Op welke manier bent u betrokken geraakt?
(1 antwoord mogelijk)

Op welke manier betrokken geraakt?
2

Ben gevraagd

1

Ervan gehoord en spontaan
opgegeven
Stond aan de basis

11

Anders: niet via kerk
Figuur 3

4. Kunt u aangeven wat uw motivatie is om betrokken te zijn?
Motivatie? ( 14 respondenten = 36%)
Bijbel
Negatieve beeldvorming veranderen
Zorg voor zwakken / omzien naar naaste
Taak van kerk / Christenplicht
Medemenselijkheid
Begrip voor hun situatie krijgen
Allen voor Een

2
1
2
2
6
2
1

5. Streep door wat niet van toepassing is.
Mijn naaste omgeving waardeert mijn betrokkenheid bij de vluchtelingen:

Waardering van naast betrokkenen
1

Positief
13

Figuur 4

Neutraal
Negatief
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De mensen in mijn kerkelijke gemeente waarderen mijn betrokkenheid
bij de vluchtelingen:

Waardering kerkelijke gemeente
3
Positief

Neutraal

11

Negatief

Figuur 5

6. Reageer op de volgende stellingen.
Stelling A:
Mijn mening over vluchtelingen is ten positieve veranderd, sinds mijn kerk
betrokken is bij de vluchtelingen.
1 sterk mee oneens
1

Stelling A

Figuur 6

0%
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17

20%

40%

6

60%

80%

5
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2 oneens
3 eens

4 sterk mee eens
5 weet niet

Stelling B:
Mijn mening over vluchtelingen is ten negatieve veranderd, sinds mijn kerk
betrokken is bij de vluchtelingen.
1 sterk mee oneens
18

Stelling B

Figuur 7

0%

20%

17
40%

60%

80%

13
100%

2 oneens
3 eens

4 sterk mee eens
5 weet niet
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Stelling C:
Ik vind het een taak van de kerk om hulp te bieden aan de vluchtelingen.
1 sterk mee oneens
2

Stelling C

Figuur 8

12

0%

20%

22
40%

60%

3
80%

100%

2 oneens
3 eens

4 sterk mee eens
5 weet niet

Stelling D:
De betrokkenheid van De Marekerk bij de vluchtelingen heeft bijgedragen aan
het samenbindende gevoel van gemeente zijn.

1
1

Stelling D

Figuur 9

1 sterk mee oneens

0%

20
20%

40%

4
60%

2 oneens

13
80%

3 eens

4 sterk mee eens
100%

5 weet niet

Stelling E:
De betrokkenheid van De Marekerk bij de vluchtelingen heeft spanning
opgeleverd binnen de gemeente.

6

Stelling E

Figuur 10
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20%

15

3

40%

60%

1 sterk mee oneens
2 oneens

15
80%

3 eens

4 sterk mee eens
100%

5 weet niet

Stelling F:
Ik ervaar gelijkwaardigheid als ik in contact ben met een vluchteling.
1 sterk mee oneens
4

Stelling F

Figuur 11
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15
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40%

5
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15
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4 sterk mee eens
100%

5 weet niet
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Stelling G:

Ik vind het moeilijk om contact met vluchtelingen te maken.
1 sterk mee oneens
7

Stelling G
0%

Figuur 12

11
20%

14

40%

60%

2 oneens

1 6
80%

3 eens

4 sterk mee eens

100%

5 weet niet

7. Wat betekent uw geloof in het omgaan met vluchtelingen?
(1 antwoord mogelijk, kies de omschrijving die het best past)

Betekenis geloof in omgaan met
vluchtelingen
9

10
3

Geloof handen en voeten geven
Dit is kerk-zijn in deze tijd
Verdieping eigen geloof

1

16

Figuur 13

Echt bewijs van geloof, blijkt uit
daden
Geloof heeft er niet veel mee te
maken

8. Zijn er positieve of negatieve invloeden op de kerkelijke gemeente van
De Marekerk te noemen naar aanleiding van de betrokkenheid bij de
vluchtelingen? Zo ja, welke?

Geen mening / nee
Positief

Totaal opmerkingen

Figuur 14

Negatief
0%

20% 40% 60% 80% 100%
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Positief

22

Samenbindende factor 6
Bewustwording vluchtelingenprobleem 3
Appel op identiteit kerk 6
Veel werk verzet 2
Eigen ervaring 1
Handen uit de mouwen 3
Beeldvorming naar buiten 1

Negatief

6

Te weinig aandacht overige zaken 3
Onderwerp te nadrukkelijk aanwezig 1
Tweedeling 1
Vrijwilligers alleen actieve kern 1

Weet niet / nee

18

9. Heeft u een tip voor een kerk die (nog) met vluchtelingen in de buurt te maken
gaat krijgen?
1) Maak contact, en neem de gemeente daarin mee. Geen grootse daden willen verrichten
maar richten op het in gesprek raken en zo nodig materiele nood lenigen.
2) Contact zoeken met vluchtelingen en open staan voor hen.
3) Zeker bezoeken en contact en ook in het dagelijks bestaan.
4) Ga het doen, zoek ze op!
5) Gewoon beginnen, communiceer er heel veel over naar de gemeente, en als het even kan,
nodig de vluchtelingen in je eigen gemeente uit, zodat meer mensen de echte ontmoeting
hebben, want dat maakt het verschil.
6) Gewoon proberen actief te zijn, dan zie je of het je lukt als gemeente, wat heel positief
voor de gemeente zal zijn. ‘Niet geschoten is altijd mis!’
7) Gewoon beginnen met iets! Niet de lat te hoog leggen, maar blij zijn met alles.
8) Steek – ondanks de taalbarrière- je hand uit naar de vluchteling.
9) Ga eens praten met een vluchteling.
10) Volg je hart.
11) Wees er vanaf begin en belangeloos bij betrokken.
12) Kijk vooral wat er is ga niet zelf het wiel proberen uit te vinden en ga vooral in gesprek met
de gemeente en de vluchtelingen.
13) Kerken bundelen krachten.
14) Zoek de verbinding actief op! Sluit aan bij de reeds lopende activiteiten. Geen eigen plan,
maar samen.
15) Kijk naar ervaringen van andere gemeenten.
16) Uitwisselen van tips tussen kerken.
17) Kleine stapjes maken. Hanteerbaar houden.
aanbieden. Niet te veel over praten, vooral doen.

Overzichtelijke

haalbare

activiteiten
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18) Maak het zo "concreet en klein mogelijk" (makkelijk dus) om te starten. Voorbeeld:
Zaterdag tussen 14 en 16 uur houden we een spelletjes middag in onze eigen kerk,
waarschijnlijk komen er zo'n 15 vluchtelingen.
19) Houd het klein en laagdrempelig. Het is een mooie gelegenheid om met wijkgenoten en
andere partners samen te werken.
20) Wees open en hou het laagdrempelig.
21) Iedereen kent zijn eigen kerk je hoeft niet naar een onbekende locatie en je krijgt niet
meteen een wildvreemde over de vloer. Het zijn dus niet meteen 1500 vreemdelingen maar
een beperkte groep. Iedereen kent wel een spelletje dat ie een uur wil spelen het hoeft
niet meteen te starten met geloof en psychologische problemen.
22) Van te voren met elkaar overleggen hoe je activiteiten kan aanbieden.
23) Samen eten, muziek, aandacht en een luisterend oor.
24) Niet te enthousiast beginnen, maar een goed plan maken dat lang kan lopen. Selecteer de
vluchtelingen voor wie je aan de slag gaat b.v. gezinnen of de nadruk op kinderen of
vluchtelingen die christen zijn en vervolgd werden.
25) Zorg dat er een goed aanspreekpunt is binnen de groep van vluchtelingen.
26) Ga normaal met hen om, met de grenzen van véél vooruitgaan.
27) Begrip tonen aan mensen die hun vraagtekens hebben.

10.

Als u niet betrokken bent, wat is daarvoor de reden?

Waarom niet betrokken?
2

Figuur 15

1

2
1

1

1

1

1

1

2

9

3

Geen tijd
Leeftijd/flexibiliteit
Geen reden
Luiheid/niet gevraagd
Nog niet van gekomen
Bewust rustpauze
Partner is al actief
Niet aankunnen
Geen affiniteit
Zelf vluchteling geweest
Niet eens met beleid
Elke dag al betrokken
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11. Wat is uw geslacht?

40
35
30
25
20
15
10
5
0

16

23

Figuur 16

12.

Vrouw

9
7

16

7

Totaal

Man

Betrokkenen

Niet-betrok.

Wat is uw leeftijd?

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Figuur 17

ouder dan 70

9

61 - 70

5
13

3

6
5
Totaal

1

1

8
2

Betrokkenen

8
2
5
4
5

51 - 60
41 - 50
31 - 40
1

Niet-betrok.

21 - 30

Jonger dan 20

13. Heeft u nog een opmerking of aanvulling?
(Alleen inhoudelijk relevante antwoorden worden weergegeven.)
1) Gezien al het nieuws in de media een moeilijk vraagstuk, ook voor de kerk.
2) Een waarlijke vluchteling is een ‘werkelijke’.
3) We moeten niet naïef zijn.
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Bijlage 5

10 maart 2016

Interview Ds. Jan Fischer en Ds. Gerben Kajim, Emmen

Jan Fischer is als predikant aan De Opgang van de Protestantse Gemeente van Emmen Zuid
verbonden, sinds 2010.
Gerben Kajim is eveneens aan deze gemeente verbonden sinds 2010.
Emmen is een stad in het noordoosten van het land en heeft rond de 109.000 inwoners. De
Protestantse Gemeente in Emmen is verdeeld in 5 wijken. Emmen Zuid heeft met ‘De Opgang’ haar
eigen kerkgebouw, welke is geopend in 1976.
Op zondagmorgen bezoeken gemiddeld 200 volwassenen de kerkdienst, aangevuld met een groep
kinderen en tieners.
Deel 1: Betrokkenheid van uw kerk bij de vluchtelingen
23. Welke opvang bevindt zich hier in Emmen? Hoeveel mensen bevinden zich hier?
In Emmen is al jaren een AZC gevestigd, dat is geopend in het jaar 2000.
Maar dat is niet de reden waarom je hier bent, dat heeft te maken met de situatie op het station
van Emmen. Toen de toestroom van vluchtelingen in Europa en ook Nederland toenam eind
september, betekende dat veel voor Emmen.
Het AZC in Ter Apel is lang het enige aanmeldcentrum geweest in Nederland, dus iedereen die zich
moest gaan registeren, moest naar Ter Apel reizen. Emmen is dan het eindstation van de mensen,
zij moeten vervolgens nog de bus nemen naar Ter Apel zo’n dikke 15 kilometer verderop.
Het werd een onhoudbare situatie, want de laatste bus vertrekt namelijk om 22.30 uur. De
stationshal gaat dan ook dicht en alles is verlaten. De laatste trein komt echter om 1.15 uur aan.
Mensen, kinderen, iedereen die na 22.30 aankwam was gedwongen om op het station te
overnachten. Dat waren er honderden de eerste nachten. Mensen gingen in de bosjes slapen, daar
hun behoeften doen en stel de rest zelf maar voor. Er was helemaal niets geregeld.
We hebben hier ontzettend veel mensen gezien, veel Syriërs, Afghanen en Irakezen. Maar
ook mensen uit Noord-Afrika en Eritrea. We hebben gezinnen gezien met kinderen en kleine baby’s,
mannen die alleen reizen. Mensen die alleen met een smartphone op zak aankwamen en mensen die
een hele tas vol bij zich hadden. Mensen die vast een gruwelijke overtocht hebben gemaakt over
zee tot mensen die met het vliegtuig zijn aangekomen. Maar iedereen moest (vooral in het begin)
via Ter Apel.
24. Sinds wanneer is dat geopend?
Deze vraag is niet van toepassing, de stroom via het station is op gang gekomen aan het begin van
de vluchtelingenstroom in Nederland , dat was in september 2015.
25. Is er een sluiting of einddatum in zicht?
Wanneer het zal stoppen, weten we niet. Je kunt nu al wel degelijk merken dat de toestroom
afneemt, in het begin kwamen er 300 tot 500 mensen per dag aan. Nu ligt dat ongeveer op de 50 –
70 mensen per dag.
Dat heeft met politieke keuzes te maken, de grenzen op de Balkan zijn dicht gegaan, en er wordt
een bewust ontmoedigingsbeleid gevoerd vanuit de overheid. Ook is het zo dat er nu naast Ter Apel
een 2e en 3e aanmeldcentrum zijn geopend in het land. Dus niet iedereen hoeft meer via Ter Apel
de procedure in. We kunnen dus duidelijk merken dat het aantal afneemt.
Maar wanneer het stopt? Ik weet het niet, het kan nog wel eens heel lang doorgaan.
26. Wie legde het eerste contact?
Een PKN diaken uit Erica ( een dorpje vlakbij Emmen) had de situatie al heel snel in de gaten en
schatte de ernst ervan in.
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Deze man, Harry, is er direct naar toe gegaan en heeft in eerste instantie allerlei zaken ad hoc
geregeld, tot er meer structuren kwamen. Zo werd op een gegeven moment geregeld dat de
stationshal open bleef tot de laatste trein was gearriveerd, bijvoorbeeld.
27. Wat was de aanleiding voor het leggen van dat contact?
De nood op het station was absoluut de drijfveer om in actie te komen.
28. Hoe kwam het besluit om contact te leggen tot stand?
29. Speelde kerkelijk kader (o.a. kerkenraad, predikanten) hierin een rol? Zo ja, welke?
30. Op welke manier verliep dat eerste contact en hoe werd dat uitgebouwd?
Er bestaat in de gemeente en regio Emmen al sinds 2007 een interkerkelijk Diaconaal
Samenwerkingsverband, Dabar genoemd. Het bestaat uit 22 verschillende gemeenten en kerken en
zij werken bijzonder goed samen. De lijntjes hierin zijn kort en de diaken die na het zien van de
nood op het station aan de bel trok, schakelde direct dit netwerk in. Zo is alles gaan rollen.
31. Op welke wijze wordt de betrokkenheid in de praktijk vormgegeven?
Na de eerste avonden waarin iedereen ad hoc werd opgetrommeld, koffie werd gebracht door
particulieren etc. konden er meer afspraken worden gemaakt.
Er werd geregeld dat de stationshal open bleef tot de laatste trein was gearriveerd. Soms wordt er
nu al met de conducteur van de laatste trein van Arriva gebeld om te horen of er nog vluchtelingen
in de trein zitten. Zo niet, dan kan de boel op slot.
De bussen rijden tot de laatste trein is geweest of anders kan er een taxi ingeschakeld worden.
Nu is het zo dat de 22 kerken vanuit de Dabar rouleren met een dienst op het station. Elke
dag is er een groep vanuit de dienstdoende kerk op het station aanwezig vanaf 12 uur ’s middags tot
1.30 uur ’s nachts. Er zijn broodjes gesmeerd, er zijn bananen en flesjes water. Er is een beperkte
kledingvoorraad en bij elke trein die aankomt (ieder half uur) worden de mensen opgevangen.
Er worden 4 à 5 shifts per dag gemaakt van 2 of 3 uur. Dan is het behapbaar voor elke groep
vrijwilligers die op het station aanwezig zijn, dat zijn er zo’n 4 per keer.
Verder vult elke kerk het op haar eigen manier in.
Er is een logboek opgezet, als middel om met elkaar te communiceren.
Verder is er uiteraard een rooster gemaakt wanneer welke kerk aan de beurt is. En met zo’n grote
groep kerken ben je niet eens zo vaak aan de beurt. Met Kerst en straks ook met Pasen is er geen
kerk ingedeeld, dan wordt de groep gevuld met mensen die zich daarvoor inschrijven. Die diensten
worden dan dus gedaan door teams van mensen uit allerlei verschillende kerken.
Dan is er iedere avond/nacht dezelfde vrijwilliger die de stationshal komt afsluiten, hij
woont dichtbij het station en heeft als enige een sleutel.
Vanuit onze gemeente Emmen Zuid coördineert diaken Jans Katerbarg deze actie, zij is hier
heel actief in.
32. Zijn er ook samenwerkingsverbanden met anderen, religieus of seculier? Zo ja, welke?
Ja, we werken samen met het Leger des Heils, met name op het gebied van kleding. Er staat nu een
kast met kleding in de stationshal. Desgewenst kunnen mensen daar wat uitzoeken. Het gebeurde
regelmatig dat er mensen uit de trein stapten op slippers, terwijl het december was!
Verder werken we waar nodig samen met het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk.
33. Van welke hulpbronnen is door gemeenteleden, kerkelijk kader en predikanten gebruik
gemaakt in het kader van de betrokkenheid? (website, brochure ‘Met Open Armen’ etc.)
Eigenlijk niets van de voorbeelden die jij geeft. We hebben het zelf opgepakt via de bestaande
structuren. Het was er allemaal al en het optreden is daadkrachtig moet ik zeggen. Kerkgrenzen
spelen geen rol, dit is humanitaire noodzaak!
Wat in de praktijk een hulpbron blijkt te zijn, is de hulp van andere vluchtelingen op het station!
Vanuit het AZC in Emmen of op de fiets vanuit AZC Zweeloo weten vluchtelingen die al wat langer
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in Nederland zijn de weg te vinden naar het station. Zij tolken, spreken Farsi of Arabisch en weten
dan al snel het ijs te breken met een vluchteling die de trein uitkomt.
Deel 2: Waardering van de betrokkenheid
Vluchtelingen
1. Hoe waarderen de vluchtelingen de betrokkenheid van uw kerk?
Zij zijn dankbaar, de vrijwilligers ontvangen vele, vele glimlachen en blikken vol dankbaarheid.
Soms is er de tijd om een praatje aan te knopen als ze moeten wachten op vervoer. Soms is het zo
druk, dat dat niet lukt. Maar non-verbaal laten ze zien dat ze erg dankbaar zijn.
2. Kunt u een concreet voorbeeld geven?
Dit is zomaar een verhaal van een vrijwilliger: ‘Een andere groep van zo’n acht jonge kerels
kwamen aan, 6 dagen na hun vertrek. Het waren twee groepen neven die met elkaar van hun jeugd
af bevriend waren en allen studeerden op de Universiteit van één of andere stad waarvan ik de
naam niet kende. Hun verhaal was nog erger als de vorige: Eerst een vreselijke boottocht waarbij ze
onderweg een andere boot met 30 mensen zagen omslaan en ze niemand meer van hebben
teruggezien. Doodsangsten stonden ze uit, want ook onder hen konden de meesten niet zwemmen.
Daarna in een kamp waaruit ze direct na hun betaling, achter in een gesloten vrachtwagen werden
gestopt. Daar werden ze 5 dagen als vee in vervoerd, zonder dat ze wisten waar ze waren, want ze
moesten bij vertrek hun mobieltjes in leveren. Zuurstof kwam maar door enkele in de wand
geboorde gaatjes naar binnen en daarbij kwam ook nog de angst dat ze dus ook echt niet wisten of
ze écht wel in Nederland zouden aankomen…ook hierbij hebben ze vreselijke angsten geleden en dit
stond echt in hun ogen te lezen. Eén van hem zie mij: “ik zie nu licht gloren, want ik ben in een vrij
land nu en daar ben ik zo blij om! In Syrië weet je niet of je morgen nog in leven bent, omdat er
aanslagen zijn door het hele land, Assad probeert je te ronselen voor zijn leger, je kan
gebombardeerd worden en zo…” Maar tegelijk trok er een schaduw van verdriet over zijn gezicht:
“maar mijn papa zit daar nog omdat hij hartpatiënt is kon hij niet mee en ik mis hem zó!”
3. Is er verschil op te merken tussen verschillende bevolkingsgroepen? Zo ja, welke?
Zoals ik al heb gezegd, komen er veel verschillende mensen langs. Sommigen spreken wat Engels en
dan kan je een gesprekje voeren, anderen spreken weinig tot geen Engels dan is een vriendelijk
gebaar, een glimlach ook goed.
Ik kan nu niet op basis van deze korte contacten verschillen weergeven.
Persoonlijk
4. Wat is uw persoonlijke motivatie of drijfveer om betrokken te zijn?
Jan: ik speel maar een kleine rol hierin. Ik ben 2 keer als vrijwilliger ingeroosterd geweest, dan
weet je wat het werk op het station daadwerkelijk inhoudt. Verder ga ik meestal even kijken bij de
groep van onze gemeente als ze aan de beurt zijn.
Gerben: hetzelfde geldt min of meer voor mij, ik loop meestal ook even langs bij de groep als ze
aan de beurt zijn. Verder zijn het 2 totaal verschillende werelden die bij elkaar komen. De één
heeft het goed en leeft in een land vol voorzieningen en bij de ander is dat totaal anders. Het is
niet goed met elkaar te rijmen.
5. Heeft u dit kenbaar gemaakt aan de gemeente en op welke wijze heeft u dat gedaan?
Beiden: In de preken besteed ik wel bewust aandacht aan de naastenliefde en dan wordt ‘de
vluchteling’ zeker wel genoemd.
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6. Welke rol speelt uw geloof in deze betrokkenheid?
De oproep van Jezus om je naasten lief te hebben als jezelf wordt door dit werk in de praktijk
gebracht. En het laat je ook een keuze maken; blijf ik toeschouwer of word ik actief?
Jan: Ik voel me als pastor ook wel verantwoordelijk in de nazorg van de vrijwilligers. Desgewenst
kunnen ze een gesprek met één van ons voeren.
Gemeente
7. Hoe waarderen de gemeenteleden de betrokkenheid van de kerk?
Ze vinden het enorm zinvol wat we als gezamenlijke kerken doen, het maakt enigszins trots. We
kunnen als kerk het verschil maken voor mensen. Het wordt zeker positief gewaardeerd.
8. Kunt u een concreet voorbeeld geven?
We merken dat er veel over gepraat wordt en in gesprekken wordt het al snel als voorbeeld
genoemd.
Deze mensen op het station zijn natuurlijk allemaal voorbijgangers. Maar vanuit het reguliere AZC
komen er wel bezoekers in de zondagse diensten. Meestal zijn het 2 gezinnen die al redelijk wat
Nederlands kunnen.
9. Kunt u schetsen welk deel actief betrokken is? En op welke manier?
Er zijn veel vrijwilligers, er horen ook randkerkelijken bij en mensen die niet elke zondag in de
diensten aanwezig zijn. Aantallen durf ik zo niet te noemen.
Maar er zijn genoeg vrijwilligers in de gemeente om onze beurten op het station te bemensen.
Ik merk wel binnen het samenwerkingsverband dat het voor de kleinere gemeenten wat moeilijker
wordt, naarmate het langer duurt.
10. Wat is de gemiddelde leeftijd van de participanten?
Dat varieert, het ligt zo tussen de 30 en 70 jaar.
11. Heeft deze betrokkenheid invloed op de gemeente? Zo ja, welke?
12. Zijn er positieve invloeden te onderscheiden? Zo ja, welke?
Ja, er was al een grote diaconale betrokkenheid. Er zijn bijvoorbeeld een heel aantal
gemeenteleden actief bij de Voedselbank. Eens per 2 weken wordt ons kerkgebouw gebruikt als
uitgiftepunt, maar ook wordt er financieel goed bijgedragen.
Deze activiteiten op het station zijn een daad van naastenliefde en dat beïnvloedt het
gemeenteleven. Het werkt samenbindend.
13. Zijn er negatieve invloeden te onderscheiden? Zo ja, welke?
Beiden: ik kan zo geen negatieve invloeden noemen.
14. Uw initiatief heeft best wat media aandacht gekregen in Emmen, ook regionaal. Wat doet
dat met u? En met de betrokkenheid?
De media aandacht is mooi meegenomen, het komt positief in de publiciteit. Alhoewel we hier in
Emmen die echt negatieve sentimenten niet zo kennen. Bijvoorbeeld, het AZC wat hier al sinds 2000
in gebruik is, wordt tijdelijk uitgebreid. Natuurlijk is daar wel een inspraakavond voor
georganiseerd, maar daar hoor je weinig wanklank, in tegenstelling tot andere plaatsen in het land.
Maar wat dat verschil maakt? Ik weet het eerlijk gezegd niet.
15. Welke aanbeveling zou u op grond van uw ervaringen willen doen aan gemeenten die met
vluchtelingen te maken gaan krijgen (zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te
vinden)?
Doe het niet alleen!
Kijk in onze gemeente bestond Dabar al, een goed werkende structuur. Daar is wel daadkrachtig
gebruik van gemaakt, gebruik dus zulke bestaande lijnen optimaal.
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16. Ben ik iets vergeten, heeft u nog een aanvulling?
In het begin kregen de vrijwilligers nog wel eens wat negatieve opmerkingen naar hun hoofd als ze
op het station waren. Bijvoorbeeld; hoe lang gaan jullie dat volhouden? Maar dat is naar verloop
van tijd wel minder geworden.
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Bijlage 6

Resultaten enquête Emmen

(66 enquêtes, dat is 33% van het gemiddeld aantal volwassen
gemeenteleden wat ‘s zondags de kerkdienst bezoekt)
1. Bent u betrokken bij de hulp aan vluchtelingen?

Betrokken bij hulp aan vluchtelingen?
21

45

Ja

Nee

Figuur 1

2. Op welke manier bent u betrokken?
(meer antwoorden mogelijk)

Op welke manier betrokken?
1 3

38

2

Nederlandse les

2

4

Gastheer/vrouw
Inloophuis
Wandelen

Kledinguitgifte

Wel betrokken, niet via de
kerk
Anders

*Anders: bestuur stichting / naailes / bezoek gezin in AZC / geld doneren
Figuur 2
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3. Op welke manier bent u betrokken geraakt?
(1 antwoord mogelijk)

Op welke manier betrokken geraakt?
6

2

Ben gevraagd

4

Ervan gehoord en
spontaan opgegeven
Stond aan de basis

33

Anders: aangemeld na
oproep/media/gesprek
betrokkenen

Figuur 3

4. Kunt u aangeven wat uw motivatie is om betrokken te zijn?
Motivatie? (45 respondenten = 68%)
Zorg voor zwakken / omzien naar naaste
Medemenselijkheid
Geloof / taak van de kerk
Hart onder de riem steken
Beelden in media
Dankbaarheid eigen situatie
Verplaatsen positie

16
17
5
5
1
1
1

5. Streep door wat niet van toepassing is.
Mijn naaste omgeving waardeert mijn betrokkenheid bij de vluchtelingen:

Waardering naast betrokkenen
2

18

25

Positief

Neutraal
Negatief

Figuur 4
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De mensen in mijn kerkelijke gemeente waarderen mijn betrokkenheid
bij de vluchtelingen:

Waardering kerkelijke gemeente
7
positief

neutraal
negatief

38

Figuur 5

6. Reageer op de volgende stellingen.
Stelling A:
Mijn mening over vluchtelingen is ten positieve veranderd, sinds mijn kerk
betrokken is bij de vluchtelingen.
1 sterk mee oneens
2

Stelling A

Figuur 6

0%

21
20%

26
40%

60%

5
80%

12
100%

2 oneens
3 eens

4 sterk mee eens
5 weet niet

Stelling B:
Mijn mening over vluchtelingen is ten negatieve veranderd, sinds mijn kerk
betrokken is bij de vluchtelingen.
1 sterk mee oneens
20

Stelling B

Figuur 7

0%

20%

38
40%

60%

1 7
80%

100%

2 oneens
3 eens

4 sterk mee eens
5 weet niet
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Stelling C:
Ik vind het een taak van de kerk om hulp te bieden aan de vluchtelingen.
1 sterk mee oneens
2

Stelling C

Figuur 8

0%

30
20%

31
40%

60%

80%

3
100%

2 oneens
3 eens

4 sterk mee eens
5 weet niet

Stelling D:
De betrokkenheid van PG Emmen-Zuid bij de vluchtelingen heeft bijgedragen
aan het samenbindende gevoel van gemeente zijn.
1 sterk mee oneens
3

Stelling D

Figuur 9

0%

39
20%

40%

60%

13

11

80%

100%

2 oneens
3 eens

4 sterk mee eens
5 weet niet

Stelling E:
De betrokkenheid van PG Emmen-Zuid bij de vluchtelingen heeft spanning
opgeleverd binnen de gemeente.
1 sterk mee oneens
27

Stelling E

Figuur 10
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13
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4 sterk mee eens
5 weet niet

Stelling F:
Ik ervaar gelijkwaardigheid als ik in contact ben met een vluchteling.
1 sterk mee oneens
Stelling F

Figuur 11

2 10
0%

20%

34
40%

4
60%

80%

16
100%

2 oneens
3 eens

4 sterk mee eens
5 weet niet
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Stelling G:
Ik vind het moeilijk om contact met vluchtelingen te maken.
1 sterk mee oneens
5

Stelling G
0%

Figuur 12

30
20%

40%

15
60%

3
80%

2 oneens

13

3 eens

4 sterk mee eens
5 weet niet

100%

7. Wat betekent uw geloof in het omgaan met vluchtelingen?
(1 antwoord mogelijk, kies de omschrijving die het best past)

Betekenis geloof in omgaan met
vluchtelingen
1

3

15

18

Geloof handen en voeten
geven
Dit is kerk-zijn in deze tijd
Verdieping eigen geloof

29

Figuur 13

Echt bewijs geloof, blijkt uit
daden
Geloof heeft er niet zoveel mee
te maken

8. Zijn er positieve of negatieve invloeden op de kerkelijke gemeente van
PG Emmen-Zuid te noemen naar aanleiding van de betrokkenheid
bij de vluchtelingen? Zo ja, welke?

Geen mening / niet
Positief

Totaal opmerkingen

Figuur 14

Negatief
0%

20% 40% 60% 80% 100%
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Positief

43

Meer acceptatie vluchtelingen in kerk 1
Samenbindend in gemeente 25
Samenbindend interkerkelijk 5
Beeldvorming naar buiten 5
Handen uit de mouwen 2
Vluchtelingen in dienst 1
Appel op identiteit 1
Grote betrokkenheid gemeente 2
Beter discussie voeren andersdenkenden 1

Negatief

1

Negatieve reacties gemeenteleden waar
je niet van verwacht 1

Weet niet / nee

27

9. Heeft u een tip voor een kerk die (nog) met vluchtelingen in de buurt te maken
gaat krijgen?
1) Zij zouden contact moeten opnemen met de PG Emmen-Zuid.
2) Stap er open in. Probeer een praktische taak op te pakken.
3) Sta open voor vragen om hulp.
4) Kerk open zetten; op de koffie vragen en vragen naar hun welbevinden en de hele gemeente
hierbij proberen te betrekken zolang ze in onze buurt zijn.
5) Stel je open.
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Gewoon meedoen.
Doen!! Alles aandacht is zeer welkom en nodig. Niet twijfelen.
Mee werken.
DOEN!!!!
Gewoon beginnen, de vragen en problemen die komen zijn op te lossen.
Gewoon aan de slag gaan. Als je mensen vraagt of een oproep doet binnen de gemeente dan
komen de mensen echt wel om te helpen.
12) Probeer altijd iets te doen; laat zien dat je er bent!
13) Ga het contact aan, kijk wat er nodig is.
14) Zoek contact.
15) Niet afwachten, maar er op afstappen. Geen grote daden willen stellen, maar klein en
concreet blijven.
16) Laat de vluchtelingen niet in de kou staan.
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Kansen benutten maar niet opdringerig zijn.
Moet van de mensen zelf uitgaan.
Niet terughoudend zijn als er een hulpvraag komt. Toon oprecht hulp en vriendelijkheid.
Heb geduld voor elkaar
Misschien wel deze: stel je positief op.
Geef hulp aan je naaste.

85

23) Contact zoeken met andere geloofsgemeenschappen in uw onmiddellijke nabijheid: het is
beter en leuker om iets samen te gaan doen
24) Pak het vooral interkerkelijk aan. Komt de samenwerking met andere kerken ten goede.
Verschillen tussen kerken gaan naar de achtergrond als je samen zo'n klus, zo'n project,
oppakt.
25) Vraag enkele gemeenteleden zo mogelijk contact te leggen en na te gaan, waar mensen
behoefte aan hebben. Meestal zijn er dan wel mensen die spontaan iets concreets willen
doen.
26) Vraag aan hen waarmee zij, eventueel, geholpen kunnen worden.
27) Zorg voor een duidelijke organisatie.
28) Zorg niet voor overbelasting van mensen. Niet 3 keer per week een halve dag aanwezig zijn.
Dat is te veel.
29) Zet een kleinschalig project op en geef een voorlichtingsavond.
30) Bedenk goed wat je doet.
31) Misschien de mensen in hun eigen taal een uitnodiging geven dat ze altijd welkom zijn in
onze kerken.
32) Leer ze de Nederlandse taal.
33) Contact leggen met de vluchtelingen is moeilijk doordat ze verder gingen naar Ter Apel, je
ziet niemand weer. Je bent benieuwd hoe het verder met hun gaat.
34) Houdt altijd in je achterhoofd dat de wereld van iedereen is. Het mag niet zo zijn van waar
je bent geboren je moet blijven omdat dit nou eenmaal je land is. Ik vind dat ieder overal
mag wonen, maar dat we respect voor elkaar houden en elkaar in de waarde laten. Ik vind
dit soms ver te zoeken maar als je je hier bewust van bent moeten we als kerk hier het
voorbeeld in geven
35) Vooral hulp bieden op stations en voor de kinderen een extraatje. Ga in gesprek en luister.
Praat niet over de hoofden van deze mensen maar met hen.
36) Als activiteit doen we alleen de opvang op het station georganiseerd, misschien moeten we
straks meer gaan doen als het asielzoekerscentrum uitgebreid wordt.
37) Bij Emmen -Zuid komen 600 extra plaatsen voor vluchtelingen. Hier krijgen we als kerk vast
mee te maken. Sta open voor de vluchtelingen, maar wel je grenzen aangeven.
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10. Als u niet betrokken bent, wat is daarvoor de reden?

Waarom niet betrokken?
2

2

1

2

Geen tijd

5

Thuissituatie

1
2

Geen reden

Voldoende vrijwilligers

6

Twijfels over beleid
Niet op de hoogte

Niet in Emmen aanwezig
Figuur 15

11. Wat is uw geslacht?

70
60

32

50
40
30

34

20
10
0

Figuur 16

Vrouw

20
12

25

Totaal

Betrokkenen

Man

9

Niet-betrok.

12. Wat is uw leeftijd?
70
60
50
40

19

30

22

10

8
32

20
0

Figuur 17

ouder dan 70

11

Totaal

61 - 70
51 - 60

6

13
17
6
3

Betrokkenen

5
6
5
2 2

Niet-betrok.

41 - 50
31 - 40
21 - 30

jonger dan 20

87

13. Heeft u nog een opmerking of aanvulling?
(Alleen inhoudelijk relevante antwoorden worden weergegeven.)
1) Ik vind dat de politieke partijen in ons land met het predicaat "christelijk" zich nogal eens
niet christelijk opstellen.
2) Ik ben van mening dat de kerken in Emmen en omstreken heel goed werk gedaan(en doen)
hebben voor de vluchtelingen.
3) Vluchtelingen vanuit de kerk helpen, is vrij veilig, maar wat als iemand mij vraagt: Wil je
mij 100 euro geven, of: mag ik van jou een paar schoenen? Of: mag ik een paar weken bij
jou in huis verblijven? Dan vind ik het lastig worden.
4) Het project hulp aan vluchtelingen op het station was voor mij een kans om als diaken iets
praktisch te doen. En dat gaf veel voldoening.
5) Het vluchtelingen onderwerp is veel gecompliceerder dan je in eerste instantie denkt. Hoe
dan ook, ze zijn tijdelijk uit de onleefbare situatie in hun vaderland. Van integratie en een
eigen leven opbouwen komt niets terecht en misschien is dat maar goed ook. Deze mensen
zijn uiteindelijk beter af in de omgeving en cultuur waar ze zijn geboren dan in de onze.
Zodra de situatie in hun vaderlander weer leefbaar is moeten ze zo snel mogelijk terug en
helpen hun eigen land weer op te bouwen. Mijn mening geldt voor de groepen als geheel en
er kunnen best individuele gevallen zijn waar dit niet voor geldt. De laatsten zal je dan zo
snel mogelijk de gelegenheid moeten bieden hier te integreren en een leefbaar bestaan op
te bouwen: jaren niets kunnen en mogen en in onzekerheid verblijven is dan het ergste dat
je deze mensen kunt aandoen. Daar zouden wij ons meer voor moeten inzetten.
6) Momenteel is er geen opvang bij het station. Het aantal mensen wat binnenkomt is heel
beperkt. Maar als het weer nodig is ga ik gewoon weer meedoen. En mijn complimenten aan
het adres van een aantal vluchtelingen die al langer in Emmen of omgeving wonen en die
ook iedere dag op het station waren om te helpen en te tolken. Helemaal geweldig !
7) ik denk dat het goed zou zijn een vervolg aan de actie te geven .bv. maaltijden,
uitwisseling…
8) Ik vond het een mooie ervaring; thans is het "eventjes" stopgezet, maar mocht de stroom
vluchtelingen weer toenemen, dan is de organisatie er klaar voor. Wel is het te hopen dat er
ook dan voldoende vrijwilligers zijn. Je loopt natuurlijk de kans dat -omdat de nieuwigheid
er af is- er mensen afhaken.
9) Het is niet alleen de PKN die de vluchteling helpt, het zijn alle kerken van allerlei gezindten
die mee doen.
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Bijlage 7
Interview Marina Staas en Maja de Haan, diaconie
Valkenswaard

7 maart 2016

Marina Staas en Maja de Haan zijn beiden diaken in de Protestantse Gemeente van Valkenswaard.
Valkenswaard is een gemeente in Noord-Brabant en telt ongeveer 20.000 inwoners. De bevolking is
overwegend Rooms-Katholiek.
De Protestantse Gemeente in Valkenswaard komt samen in de Ontmoetingskerk, welke gebouwd is
in 1962. Deze gemeente bestaat officieel sinds 1 januari 2005 en is een samenvoeging van de
Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente ter plaatse.
Er staan ongeveer 250 personen ingeschreven, op zondag zijn er gemiddeld 50 mensen aanwezig.
Marina is voorzitter van de Diaconie en Maja de secretaris. De gemeente is een periode vacant
geweest, maar nu is er een predikante parttime aan de gemeente verbonden.
Deel 1: Betrokkenheid van uw kerk bij de vluchtelingen
1. Welke opvang bevindt zich hier in Valkenswaard? Hoeveel mensen bevinden zich hier?
De opvang bevindt zich op ‘Brugse Heide’, dat is een stacaravan camping. Daar bevinden zich tussen
de 300 en 360 vluchtelingen.
Voor zo’n 15% van de mensen is het noodopvang, voor de overige 85% zijn het statushouders die
wachten op doorstroom naar een woonplaats in Nederland.
Het park bestaat uit caravans, dus gezinnen kunnen bij elkaar in een caravan wonen. En
alleenstaanden komen met 3 personen in een caravan.
Er zijn zeer beperkte faciliteiten en er is ruimtegebrek.
De groep bestaat uit mensen uit Syrië en Eritrea, de verdeling zal ongeveer fifty fifty zijn. Uit Syrië
zijn er meer gezinnen en wat ouderen, de mensen uit Eritrea zijn wat jonger en vaker ook
alleenstaand.
2. Sinds wanneer is dat geopend?
Op 14 december 2015 zijn de eerste vluchtelingen gekomen. Zo’n 2 weken laten zijn wij open
gegaan, op 28 december 2015.
3. Is er een sluiting of einddatum in zicht?
Vanaf 1 april 2016 kunnen er weer vakanties geboekt worden op het park, dus dan moeten alle
vluchtelingen weer weg zijn.
Er is wel een petitie geweest aan het gemeentebestuur om het wat langer open te houden, maar
daar zijn natuurlijk meer partijen bij betrokken. Er waren 540 handtekeningen opgehaald onder de
bevolking die voor verlenging zijn. Het gemeentebestuur heeft toen gestemd, met 6 voor en 9
tegen. Maar vooralsnog lijkt het er niet op dat het gaat gebeuren.
Het is vreselijk dat die mensen nu weer weg moeten, er zijn vluchtelingen bij die in 8 maanden tijd
al op 6 locaties hebben gezeten. Maar vooral voor de 40 kinderen die hier zitten en na de
Kerstvakantie op de basisschool zijn begonnen, zij moeten straks weer weg terwijl ze net gewend
zijn. De tieners zijn in februari begonnen op de middelbare school.
4. Wie legde het eerste contact?
5. Wat was de aanleiding voor het leggen van dat contact?
De diaconie van de Protestantse Kerk heeft het initiatief genomen, toen ze hoorde dat er
vluchtelingen zouden worden gehuisvest op de ‘Brugse Heide’.
We zijn het avontuur aangegaan en werden daarbij ook continue ingehaald door de actualiteit.
6. Hoe kwam het besluit om contact te leggen tot stand?
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7. Speelde kerkelijk kader (o.a. kerkenraad, predikanten) hierin een rol? Zo ja, welke?
We hebben een hele jonge predikant, voor 50% is ze verbonden aan onze gemeente en 50% elders.
Dus ze moet haar tijd erg verdelen. Ze is hier niet bij betrokken, ze heeft zelfs nog geen tijd
gevonden om hier een keer te komen kijken. Dat vinden wij jammer.
Dit is iets van de diaconie, een aantal andere kerkenraadsleden is er als vrijwilliger bij betrokken.
Maar de kerkrentmeesters hebben ook wel gezorgd voor wifi bijvoorbeeld en andere praktische
zaken.
8. Op welke manier verliep dat eerste contact en hoe werd dat uitgebouwd?
We hadden hier op dinsdag- en donderdagmorgen al een inloophuis, oecumenisch opgezet vanuit de
Raad van Kerken, gerund door vrijwilligers.
We hebben bedacht om dit te vergroten en Inloophuis XXL te starten voor de vluchtelingen, we gaan
elke dag open met koffie/thee en een luisterend oor. En wellicht zouden we wat kunnen betekenen
voor het leren van de Nederlandse taal en cultuur.
Op de eerste dag dat we open gingen, is er tot sluitingstijd niemand geweest, we hebben alleen
heerlijk zitten kletsen. Toen net voordat we weggingen, kwam er een mevrouw uit Valkenswaard
met 6 vluchtelingen binnen. Ze had ze op de markt zien lopen en hen meegenomen naar ons voor
koffie. Toen ging het balletje rollen, de dag erna kwamen er 12 , voor mij een symbolisch getal.
We merkten al snel dat de drukte kwam op dagen dat er Nederlandse les werd gegeven.
9. Op welke wijze wordt de betrokkenheid in de praktijk vormgegeven?
De kerk is dus 5 dagen in de week geopend, van ’s morgens 10 tot ’s middags een uur of 4.
Elke dag is er koffie en thee.
En vanaf de eerste dag hebben we Nederlandse lessen verzorgd en dat doen we elke dag, 5 dagen in
de week. We zijn begonnen met mensen die veel ervaring hebben in het onderwijs, NT2 docenten
en assistenten. We begonnen met 12 leerlingen en op dit moment staan er 175 ingeschreven. We
hebben 6 bevoegde leerkrachten, allemaal gepensioneerd. En daarnaast 14 lesassistenten. Maja
maakt het docentenrooster.
Op woensdagmorgen zitten we met een groep naaimachines hier in deze zaal, we geven
naailes.
Er was ook behoefte aan kleding, we hebben mensen in december met de korte broek
gezien. We hebben dus kleding ingezameld, maar dat was op een gegeven moment niet meer te
hanteren en daar zijn we mee gestopt. Er werd zó ontzettend veel gebracht, ook weer meegenomen
door de vluchtelingen, maar net zo snel weer aangevuld dat het bijna een puinhoop werd. Het was
eigenlijk niet meer te doen.
Op vrijdagmiddag is Maja begonnen om wat bijzonders te doen, er is bijvoorbeeld een les
over hygiëne gegeven waar de plaatselijke tandarts aan meewerkte. Of er werd een muziekmiddag
georganiseerd.
En er zijn ook enkele vluchtelingen die de kerkdiensten bezoeken, van ons of van de Rooms
Katholieken.
Bij ons kan alles, we hebben natuurlijk een prachtige ruimte in onze kerk. Mooie fysieke
mogelijkheden, maar ook de structuur van de organisatie maken dat het makkelijk te organiseren is
in onze kerk. We verbouwen door de week de kerkzaal ietwat, een aantal liturgische zaken worden
weggehaald; de Paaskaars en de Bijbel bijvoorbeeld. Maar het orgel staat er en het kruis hangt er,
dat is geen enkel probleem! Er is zelfs met Carnaval (dat is heel groot hier hè) polonaise gelopen in
de kerk, het gebeurde allemaal onder het kruis!
Ik (Maja) stuur nieuwsbrieven per mail naar alle vrijwilligers die hierbij betrokken zijn, tot
nu toe al heb ik er 13 verzonden.
10. Zijn er ook samenwerkingsverbanden met anderen, religieus of seculier? Zo ja, welke?
Zeker, er zijn andere kerken (De Rooms Katholieken en de Baptisten) en welzijnsinstanties bij
betrokken. Daarbij moet je denken aan Vluchtelingenwerk, de Voedselbank , welzijnsorganisatie
Cordaad en Maatschappelijk Werk.
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Verder hebben we samen met Geerten Linsen (maatschappelijk betrokken) een avond voor de
verdraagzaamheid georganiseerd in het theater.
11. Van welke hulpbronnen is door gemeenteleden, kerkelijk kader en predikanten gebruik
gemaakt in het kader van de betrokkenheid? (website, brochure ‘Met Open Armen’ etc.)
Maja: ik heb zelf 20 jaar gewerkt met anderstaligen, dus op het gebied van taalonderwijs heb ik wel
een rugzak aan ervaring.
Verder heb ik (Maja) de Landelijke Diaconale Dag (georganiseerd door Kerk in Actie) bijgewoond en
de lezing van Geesje Werkman gehoord, die raakte mijn hart. Het was ook bijzonder fijn dat er op
die dag werd gezegd ‘niet kijken of het financieel allemaal lukt, gewoon gaan doen wat je hand
vindt om te doen en er is een pot beschikbaar bij Kerk in Actie’.
We konden ook wat materiaal via het COA krijgen en een beetje bij de gemeente declareren. We
hebben veel gekregen!
Verder zijn wij beiden kunstenaar en houden wij allebei van een wit vel papier, dan komen
de ideeën. En dan ontstaan er hele mooie dingen.
Bij de lesmethode die we van het COA hebben gekregen, heeft een andere vrijwilliger een
hele powerpointmethode gemaakt, met veel plaatmateriaal. En we hebben veel ander thematisch
lesmateriaal ontwikkeld. Dat heb ik via de website doorgestuurd naar Kerk In Actie, omdat het
jammer is dat anderen dat niet zouden kunnen gebruiken en het alleen hier blijft.
Deel 2: Waardering van de betrokkenheid
Vluchtelingen
1. Hoe waarderen de vluchtelingen de betrokkenheid van uw kerk ?
In 1 woord geweldig! Eén en al dankbaarheid! En als je ze hoort, hebben ze het nog nergens zo goed
gehad als hier.
2. Kunt u een concreet voorbeeld geven?
Ze hebben nog nooit zo goed les gehad in de Nederlandse taal en cultuur, zeggen ze zelf.
3. Is er verschil op te merken tussen verschillende bevolkingsgroepen? Zo ja, welke?
Het niveau van Syriërs is wat hoger, er zijn vrij veel mensen die universitair geschoold zijn.
Eritreeërs wat minder. Maar allemaal zijn ze echt leergierig, op de punt van hun stoel tijdens de
taallessen, heel vriendelijk, aardig en beleefd. En geïnteresseerd in wat we hier doen.
Ik kan ook merken dat de Syriërs over het algemeen wel Engels spreken, de Eritreeërs een stuk
minder.
Ze spreken elkaar aan op gedrag, bijvoorbeeld die ene keer dat iemand zoveel kleding meenam dat
het leek of hij er een handeltje mee ging starten. Hij werd toen gecorrigeerd door de anderen.
Het duurde ook even voordat de Syrische vrouwen de drempel over waren om hier te komen, met
name de kinderkledingmarkt was daar wel een goede gelegenheid voor.
Persoonlijk
4. Wat is uw persoonlijke motivatie of drijfveer om betrokken te zijn?
Marina: Voor mij is dit kerk zijn, ‘om te helpen waar geen helper is.’ In het begin bleef het in
Valkenswaard oorverdovend stil, maar stelde ik mijzelf al snel de vraag ‘wat zou ik kunnen doen/
wat zouden we als kerk kunnen doen?’ Vanuit de drijfveer dat er iemand het voortouw zou moeten
nemen! En als diaken vind ik dit mijn taak.
Maja: Het hield mij al lang bezig, al voordat ze bij ons kwamen, wat kunnen we voor deze mensen
in deze noodsituatie doen? De Landelijke Diaconale Dag heeft me vervolgens enorm geïnspireerd,
mede door het verhaal van Geesje.
Ik ga iets doen! We zijn een avontuur aangegaan.
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5. Heeft u dit kenbaar gemaakt aan de gemeente en op welke manier heeft u dat gedaan?
We hebben een brief rondgestuurd en zijn met een aantal mensen bij elkaar gekomen. En hebben
vanaf het begin veel steunbetuigingen gehad, zeker ook vanuit onze kerkgemeenschap.
En nadat we in de kerkenraad hadden besloten om actief hieraan bij te dragen, heb ik (Marina) dat
aan het einde van de kerkdienst verteld aan de gemeente. Ik eindigde met de zin: ‘… ik hoop dat u
er blij mee bent.’ Er volgde toen een groot applaus.
6. Welke rol speelt uw geloof in deze betrokkenheid?
Marina: Probeer je eens in te denken dat je zelf in zo’n situatie zit. God zorgt voor iedereen, maar
Hij heeft wel onze handen en voeten nodig. Dan moet je ook handen en voeten willen zíjn. Het is
ook je opdracht, anders is het alleen loos gebabbel.
Wij zijn beeld en gelijkenis van God, Hij schiep ons man en vrouw. Wij spelen niet voor God, wij
dóen God.
Maja: Ik vind het zeker inspiratie, zeker op dat moment dat ik zeker wist ‘ik ga iets doen’.
Ik heb er ook heel veel van teruggekregen. Dit gedicht wil ik je laten lezen, dat vind ik bijzonder
inspirerend:
‘Ik ga
Ik weet nog niet waarheen
En hoe of wanneer
Ik ga
Mijn droom achterna
In vertrouwen dat Hij erbij is
In het licht en in het donker
Waar ik ook ga
Ik ga’
Gemeente
7. Hoe waarderen de gemeenteleden de betrokkenheid van de kerk?
Het wordt breed gedragen onder de bevolking en ook onder de kerkleden. Mensen zijn blij dat er
wat gebeurd, nu horen we eens wat van de andere kant. Vandaar de stukken in de krant, de
uitzending van omroep Brabant. Dat werkt heel positief, en altijd weer in gesprek gaan met
mensen.
Dit werk is wel regelmatig in de voorbede geweest, mensen kunnen zelf zaken in het voorbedeboek
opschrijven. De eigen predikant heeft het er niet over gehad in de diensten.
8. Kunt u een concreet voorbeeld geven?
Het applaus na de dienst en de grote aantal vrijwilligers spreekt voor zich.
9. Kunt u schetsen welk deel actief betrokken is? En op welke manier?
Het totale team telt 60 vrijwilligers, dus van koffie/thee zetten tot de kledinguitgifte, van de
naailessen tot de Nederlandse taallessen.
Van de 60 vrijwilligers zijn er 26 gemeenteleden, dus dat is een mooie groep.
10. Wat is de gemiddelde leeftijd van de participanten?
Dat zal wel boven de 50 liggen.
11. Heeft deze betrokkenheid invloed op de gemeente? Zo ja, welke?
12. Zijn er positieve invloeden te onderscheiden? Zo ja, welke?
Ja! Je komt op andere manieren met elkaar in gesprek en ook met andere mensen. De contacten
worden intensiever, het heeft een bindende factor. Je leert elkaar anders kennen en dat is
positief.
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We laten als kerk door deze activiteiten ons gezicht aan de gemeenschap zien, dit is
kerkzijn in deze tijd. We zijn een actieve diaconie, zitten niet alleen op de winkel te passen en dat
blijkt ook weer uit deze betrokkenheid.
Ja, je leert mensen van de andere kant kennen. Mensen die de petitie tekenen waar je het
helemaal niet van verwacht hebt, of mensen die toch zomaar een deken komen brengen.
Wat ook mooi is om te merken, dat er weer mensen in de kerk komen die er al heel lang
niet zijn geweest. En dat twee meiden hun maatschappelijke stage gedaan hebben hier, zij vonden
het geweldig, terwijl ze op school veel weerstand ondervonden.
13. Zijn er negatieve invloeden te onderscheiden? Zo ja, welke?
Je hebt hier in de kerk het oecumenisch inloophuis op dinsdag- en donderdagmorgen, wat al lang
bestaat. In de kerkenraad was er bezorgdheid over hoe de vaste groep van het inloophuis dit zouden
ervaren. In de praktijk blijkt dit mee te vallen. Het is meer een aantal gastvrouwen geweest, die
het er moeilijk mee hebben gehad. Ze hadden het gevoel dat hun toko in gevaar kwam. Niet goed
voorbereid, het inloophuis voor vluchtelingen is ook snel opgezet. En dat hebben we eigenlijk niet
bij elkaar kunnen brengen. Dit is zoiets dat dan heel anders loopt dan je van tevoren hebt gedacht.
Wat sputteren van de koster hoe het zou moeten met schoonmaken en dergelijke, maar dat
hebben we op kunnen lossen. En ook een compromis, eerst wilden we zaterdag ook open zijn, maar
uiteindelijk hebben we dat niet gedaan, zodat de koster wat ruimer de tijd had om alles schoon te
maken en op orde te krijgen voor de zondagse dienst.
14. Uw initiatief heeft best wat media aandacht gekregen in Valkenswaard en de regio. Wat
doet dat met u? En met de betrokkenheid?
Het laat zien dat het er toe doet. En belicht ook een andere kant van de zaak, soms is het allemaal
zo negatief in het nieuws.
15. Welke aanbeveling zou u op grond van uw ervaringen willen doen aan gemeenten die met
vluchtelingen te maken gaan krijgen (zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te
vinden)
Maja: Direct Nederlandse les gaan geven!
Marina: Weten wat je wilt en niet bang zijn!
Samen: Ga en doe!
16. Ben ik iets vergeten, heeft u nog een aanvulling?
Wij hebben intensief contact met het COA afgedwongen, want vanuit het COA zelf komt niets.
En in dit hele proces zien wij gemiste kansen voor het plaatselijke CDA. Zij hadden goed
een positief beeld neer kunnen zetten van Protestantse Gemeente door alles wat er gebeurde. Dit is
per slot van rekening een Rooms Katholiek bolwerk. Maar ze zijn niet op komen dagen, hebben 2
keer afgezegd. Maja: Ik schaam me voor de C van de partij en daar ben ik boos en verdrietig over.
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Bijlage 8

Resultaten enquête Valkenswaard

(19 enquêtes, dat is 38% van het gemiddeld aantal volwassen
gemeenteleden wat ‘s zondags de kerkdienst bezoekt)
1. Bent u betrokken bij de hulp aan vluchtelingen?

Betrokken bij hulp aan vluchtelingen?
7
12

Ja

Nee

Figuur 1

2. Op welke manier bent u betrokken?
(meer antwoorden mogelijk)

2

1

2

Op welke manier betrokken?
1

Nederlandse les

3

Gastheer/vrouw
Inloophuis
8

Wandelen

Kledinguitgifte

Wel betrokken, niet via kerk
Figuur 2

Anders : begeleiding bieb
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3. Op welke manier bent u betrokken geraakt?
(1 antwoord mogelijk)

Op welke manier betrokken geraakt?
1

Ben bevraagd

3

Ervan gehoord en spontaan
opgegeven
Stond aan de basis

8

Anders
Figuur 3

4. Kunt u aangeven wat uw motivatie is om betrokken te zijn?
Motivatie? (12 respondenten = 63%)
Zorg voor zwakken / omzien naar naaste
Negatieve beeldvorming veranderen
Christenplicht
Medemenselijkheid
Eerdere ervaring
Mijn geloof

4
2
3
4
1
1

5. Streep door wat niet van toepassing is.
Mijn naaste omgeving waardeert mijn betrokkenheid bij de vluchtelingen:

Waardering van naast betrokkenen
2
3

7

Positief

Neutraal
Negatief

Figuur 4
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De mensen in mijn kerkelijke gemeente waarderen mijn betrokkenheid
bij de vluchtelingen:

Waardering kerkelijke gemeente
Positief

Neutraal
Negatief

12

Figuur 5

6. Reageer op de volgende stellingen.
Stelling A:
Mijn mening over vluchtelingen is ten positieve veranderd, sinds mijn kerk
betrokken is bij de vluchtelingen.
1 sterk mee oneens
1

Stelling A

Figuur 6

0%

5
20%

9
40%

60%

1
80%

3
100%

2 oneens
3 eens

4 sterk mee eens
5 weet niet

Stelling B:
Mijn mening over vluchtelingen is ten negatieve veranderd, sinds mijn kerk
betrokken is bij de vluchtelingen.
1 sterk mee oneens
11

Stelling B

Figuur 7

0%

20%

40%

5
60%

80%

111
100%

2 oneens
3 eens

4 sterk mee eens
5 weet niet
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Stelling C:
Ik vind het een taak van de kerk om hulp te bieden aan de vluchtelingen.
1 sterk mee oneens
1

Stelling C

Figuur 8

0%

7
20%

2 oneens

11
40%

60%

3 eens

4 sterk mee eens

80%

100%

5 weet niet

Stelling D:
De betrokkenheid van De Ontmoetingskerk bij de vluchtelingen heeft bijgedragen
aan het samenbindende gevoel van gemeente zijn.
1 sterk mee oneens
1

Stelling D

Figuur 9
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40%
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100%
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5 weet niet

Stelling E:
De betrokkenheid van De Ontmoetingskerk bij de vluchtelingen heeft spanning
opgeleverd binnen de gemeente.
1 sterk mee oneens
5

Stelling E

Figuur 10
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12
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80%
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4 sterk mee eens
5 weet niet

Stelling F:
Ik ervaar gelijkwaardigheid als ik in contact ben met een vluchteling.
1 sterk mee oneens
1 2

Stelling F

Figuur 11
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Stelling G:
Ik vind het moeilijk om contact met vluchtelingen te maken.
1 sterk mee oneens
2

Stelling G

Figuur 12
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7. Wat betekent uw geloof in het omgaan met vluchtelingen?
(1 antwoord mogelijk, kies de omschrijving die het best past)

Betekenis geloof in omgaan met
vluchtelingen
1

1

2

3

Geloof handen en voeten
geven
Dit is kerk-zijn in deze tijd
Verdieping eigen geloof

12

Echt bewijs geloof, blijkt uit
daden
Geloof heeft er niet zoveel
mee te maken

Figuur 13

8. Zijn er positieve of negatieve invloeden op de kerkelijke gemeente van
De Ontmoetingskerk te noemen naar aanleiding van de betrokkenheid
bij de vluchtelingen? Zo ja, welke?

Geen mening / niet
Positief

Totaal opmerkingen

Figuur 14

Negatief
0%

20% 40% 60% 80% 100%
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Positief

17

Samenbindende factor 4
Beeldvorming naar buiten 4
Identiteit kerk bewustwording 2
Bewustwording vluchtelingenprobleem 1
Veel werk verzet 3
Veel dankbaarheid 1
Waarde van kerk t.o.v. uitvoering beleid
overheid 1
Samenwerking interkerkelijk en met
buitenkerkelijken 1

Negatief

3

Vroeg soms teveel energie 1
Betuttelende omgang met vluchtelingen 1
Verdeling taken binnen de diaconie 1

Weet niet / nee

6

9. Heeft u een tip voor een kerk die (nog) met vluchtelingen in de buurt te maken
gaat krijgen?
1) Direct contact leggen en je kerk dagelijks open stellen.
2) Sta open voor de vluchteling, geef ze onze normen en waarden door, ze zijn leergierig!
3) Zoek contact met een van de diakenen, zij kunnen precies vertellen wat er allemaal komt
kijken om alles zo goed mogelijk te organiseren. Bij de start sprongen zij ook in het diepe
maar mede dank zij vele medewerking van alle gezindten is de opvang een groot succes
geworden.
4) Neem contact op met diaconie van de Ontmoetingskerk.
5) Wees niet bang! Steek de handen uit de mouwen!
6) Niet bang zijn en doen wat je hart ingeeft. Als je iets wilt, vind je de oplossingen om het
mogelijk te maken. Veel en royaal communiceren wat je doet, in en buiten je eigen
(kerk)gemeenschap. Dat kweekt begrip in je omgeving, voor dat wat je doet en voor de
vluchtelingen.
7) Laat eerst de vrijwilligers zich uitspreken waarom ze dit doen ook met elkaar de valkuilen
van tevoren doorspreken; elk heeft een totaal ander beeld bij 'helpen'. Je kunt je namelijk
ook schuldig gaan voelen aan 'te weinig gedaan hebbend...'
8) Praat met andere gemeentes waar men ervaring heeft, je hoeft het wiel niet altijd zelf uit
te vinden.
9) Probeer ook mensen van buiten de gemeente erbij te betrekken en reken niet op al te veel
medewerking van je burgerlijke gemeente.
10) Wees flexibel: andere cultuur brengt andere manier om omgaan met b.v. tijd en uur met
zich mee.
11) Gewoon helpen lijkt mij het beste.
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12) Zie de mensen.
10. Als u niet betrokken bent, wat is daarvoor de reden?

Waarom niet betrokken?

1

1
1

3

Geen tijd

Ondersteun faciliterend
Niet gevraagd

1

Leeftijd

Geen reden

Figuur 15

11. Wat is uw geslacht?

20
15
10
5
0
Figuur 16

8

11

Totaal

7
5
Betrokkenen

Vrouw
1

Man

6
Niet betrok.

100

12. Wat is uw leeftijd?

20
15
10
5
0
Figuur 17

ouder dan 70
61 - 70

9
7
2
Totaal

6
5
1

Betrokkenen

51 - 60
3
2
1
Niet-betrok.

41 - 50
31 - 40
21 - 30

jonger dan 20

13. Heeft u nog een opmerking of aanvulling?
(Alleen de inhoudelijk relevante antwoorden worden weergegeven.)
1) Vind het moeilijk dat er alleen moslim mannen kwamen en hun vrouwen thuis zaten.
Sommige mannen waren duidelijk zo negatief/ zagen er gevaarlijk uit dat ik omgang met ze
vermeed.
2) Omgaan met andere culturen verrijkt je leven.
3) Kerk en samenleving zijn nog lang niet op elkaar afgestemd! Grootste valkuil is: dat er
gepreekt wordt dat je de naaste moet helpen, maarrrrr.... dat kan niet zomaar meer
tegenwoordig! Hoorde gisteren de teruggekomen Turkse Nederlandse die door Erdogan
werd vastgehouden. Zij durft nogal wat te zeggen. Dat boeit mij en helpt mij bij
meningsvorming!!! De vluchtelingen hebben ons kerkmensen iets geboden i.p.v. andersom.
Dit denk ik nu vaak beschaamd.....
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Bijlage 9

25 februari 2016

Interview Ds. Sjaak Visser, Zaandam

Sjaak Visser is als predikant aan de Protestantse Gemeente van de Noorderkerk in Zaandam
verbonden, sinds 2010.
Zaandam behoort tot de gemeente Zaanstad en telt rond de 73.000 inwoners. De Noorderkerk is één
van de drie kerken van de PKN in Zaanstad en is in 1952 in gebruik genomen.
Aan de Protestantse Gemeente zijn 3 predikanten verbonden en één jongerenwerker.
Op zondagmorgen bezoeken gemiddeld 150 volwassenen de dienst in de Noorderkerk, aangevuld
met een groepje kinderen en tieners.
Deel 1: Betrokkenheid van uw kerk bij de vluchtelingen
1. Welke opvang bevindt zich hier in Zaandam? Hoeveel mensen bevinden zich hier?
In het Veldpark, hier tegenover de kerk, bevindt zich de noodopvang. Het aantal wisselt wat, maar
er kunnen maximaal 500 vluchtelingen verblijven.
De eerste 3,4 maanden was er weinig doorstroming en zagen we continue dezelfde mensen, daarna
is er doorstroming gekomen.
Oorspronkelijk was de gedachte dat de mensen 2 weken zouden blijven en dan weer door zouden
gaan. De Syriërs vormen de grootste groep en daarnaast de Eritreeërs. Ook is er een vrij grote groep
Iraniërs. Het zijn allemaal alleengaande mannen.
2. Sinds wanneer is dat geopend?
De noodopvang bestaat uit de paviljoens van de Dam tot Damloop die in september 2015 is
gehouden, deze tenten zijn omgebouwd tot noodopvang. Het is begin oktober ’15 geopend.
3. Is er een sluiting of einddatum in zicht?
Noodopvang mag officieel maar een jaar duren en er is gezegd dat dit half juni zal stoppen. Maar
we zien wel, als er in maart of in mei weer een enorme stroom vluchtelingen komt, heb je kans dat
het weer langer open blijft. We zien wel, je weet het nooit. Oorspronkelijk zou het ook tot
december zijn, maar er was niemand die dat geloofde. Maar in september is weer de Dam tot
Damloop en dan moet het hier toch weer leeg zijn, vermoed ik.
4. Wie legde het eerste contact?
Ik heb de eerste brief geschreven, als eerste die mail verstuurd. Maar als ik het niet had gedaan,
had iemand anders uit de gemeente het wel gedaan. Het is gedragen door heel de gemeente, maar
toevallig ben ik het. En direct daarna was er een werkgroep geformeerd.
5. Wat was de aanleiding voor het leggen van dat contact?
6. Hoe kwam het besluit om contact te leggen tot stand?
We kregen als buurtbewoners 2 weken voor de opening een brief, dat is begin oktober ’15 geweest.
Ik heb toen gelijk de direct betrokkenen aangeschreven en gezegd dat we bij elkaar moesten komen
om te kijken wat we daar als kerk voor zouden kunnen betekenen. Diezelfde avond zijn we met een
groepje bij elkaar gaan zitten en was direct duidelijk: ‘we gaan als kerk open’.
7. Speelde kerkelijk kader (o.a. kerkenraad, predikanten) hierin een rol? Zo ja, welke?
8. Op welke manier verliep dat eerste contact en hoe werd dat uitgebouwd?
De werkgroep bestaat uit een aantal mensen van de Algemene Kerkenraad, een aantal diakenen
waren erbij en nog een paar mensen uit het bestuur van de kerk. Daarna zijn er nog wat mensen
vanuit de gemeente betrokken geraakt.
Onze betrokkenheid is gestart, een dag nadat de noodopvang startte.
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9. Op welke wijze wordt de betrokkenheid in de praktijk vormgegeven?
Een dag nadat de noodopvang is geopend, zijn we als kerk open gegaan.
Zeven dagen per week van 14 – 16 uur zijn we open, mensen zijn welkom, er is koffie en thee met
wat lekkers erbij.
Oorspronkelijk dachten we met 5 vrijwilligers het wel te kunnen redden, als er zo’n 15 à 20 man zou
komen. Dat was de eerste dag al anders.
Vanaf de eerste of tweede dag was ook al duidelijk, ze moeten Nederlands gaan leren. Dat zat nog
niet in ons plan wat we in de weken ervoor hadden gemaakt. En juist deze taallessen is een hele
belangrijke activiteit geworden.
Het wordt gegeven door allemaal vrijwilligers, sommigen zijn er 5 dagen in de week en hebben dan
een eigen groep waaraan ze lesgeven. Anderen zijn er weer éénmaal in de week en geven iemand
individueel les. Er zit wel een bepaalde opbouw in, maar niet zo strak. Gaandeweg vind je
lesboeken en het wordt wel steeds professioneler allemaal, maar dat coördineer ik niet en de echte
details weet ik er ook niet van.
Maar een luisterend oor hebben voor de mensen vinden we het allerbelangrijkste, dat je
aandacht hebt voor de mensen, dat je contact met ze maakt, dat je ze liefde geeft. En taallessen
kunnen daar een middel voor zijn. Maar het gaat om mensen, contact gaat voor de les.
De taal is natuurlijk wel een barrière als het gaat om een luisterend oor bieden, als mensen alleen
maar Tigrinya, Arabisch of Farsi spreken is het moeilijk. Dan gaat het om aandacht en je houding,
maar als mensen Engels spreken wordt het al een stuk makkelijker. Ik loop ook met een bordje rond
met ‘pastor’ erop.
Verder hadden we de ruimte in de kerkzaal als stilteplek, maar op een gegeven moment hadden
we te weinig ruimte, dus werd er ook in de kerkzaal Nederlandse les gegeven. Er wordt nu ook
muziek gemaakt, het is geen stilteruimte meer. De eerste gedachte was dat een stilteplek ook nodig
en goed was, het hoort ook bij de identiteit van je kerk, maar het was niet realistisch om het als
stilteruimte te gebruiken, alhoewel de kaars altijd brandt.
Op dinsdagmorgen geef ik een soort Bijbelcursus aan de Iraniërs, de Alpha-cursus. Zij spreken
Farsi en een enkeling Engels. Er is één persoon die hier al een aantal jaren woont en redelijk
Nederlands spreekt en die vertaalt. De Alpha-cursus is in het Farsi verschenen, die kopieer ik hier
voor ze en dat kunnen ze dan meenemen. De cursus is nog wel veel éénrichtingsverkeer, ik leg uit
en geef door, al worden er langzamerhand veel vragen gesteld. Het is een groep van 14 à 15
mensen.
Op zondag hebben we hier diensten gedaan en zijn daar ook weer mee gestopt, omdat er te
weinig belangstelling was. We hadden dan specifiek vieringen voor de vluchtelingen, we zongen
liederen in het Farsi, Tigrinya en Arabisch. De Bijbel werd in 3 talen gelezen, gebeden, en de
geloofsbelijdenis van Nicea werd gelezen. Maar de Pinkstergemeente is sinds januari om 12.30 uur
met Engelstalige diensten begonnen, toen liep het wat terug. Ik wist niet dat ze dit deden, kwam er
toevallig achter.
We gaan informatiefilms draaien over het christelijk geloof, in het Arabisch / Engels. Maar dat is
als mensen meer willen weten over het christelijk geloof.
We beginnen nu met een projectkoor op zondag voor de Paasdienst. We proberen een mix te
vormen van vluchtelingen en mensen uit de gemeente. Met Kerst hebben we een gezamenlijke
viering gehouden in de kerkzaal, dat was geen kerkelijke viering. Verhaal uit de Bijbel over Kerst en
uit de Koran gelezen. Voor iedereen was het toegankelijk.
Doordat er relaties ontstaan, gebeuren er ook buitenom allerlei dingen. Mensen worden
meegenomen naar andere plaatsen en activiteiten. De kerk is een soort ontmoetingsplek en van
daaruit gebeuren er een heleboel dingen. Ze willen ook graag weer terugkomen als ze naar elders
zijn overgeplaatst. Integratie vindt hier direct al plaats.
10. Zijn er ook samenwerkingsverbanden met anderen, religieus of seculier? Zo ja, welke?
Het eerste wat we hebben gedaan om vrijwilligers te werven is een soort persberichtje naar alle
kerken gestuurd. Maar in de eerste week bleek dat mensen overal vandaan kwamen, ook uit de
buurt en de Marokkaanse gemeenschap. Het is een enorm breed spectrum aan mensen die
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meedoen. Wat ons verbindt is dat we samen het goede willen doen voor de mensen die het nodig
hebben. En dat is een zeer Bijbelse opdracht. Dat verbindt ons met mensen over alle grenzen heen.
We profileren ons niet zo duidelijk als kerk. De politiek is ook heel positief over ons. We
gaan niet expliciet evangeliseren. Als mensen meer willen weten is dat prima, ik ben er door
geraakt en zal met ze in gesprek gaan.
11. Van welke hulpbronnen is door gemeenteleden, kerkelijk kader en predikanten gebruik
gemaakt in het kader van de betrokkenheid? (website, brochure ‘Met Open Armen’ etc.)
We hebben vooral in het begin contact met Geesje Werkman gehad. In het begin hebben we een
aantal avonden gehad waarin we in zijn gegaan op vragen als ‘hoe ga je met vluchtelingen om’,
‘wat zeg je wel en wat zeg je niet’. ‘Hoe zorg je dat je het zelf volhoudt en niet de stress van de
vluchtelingen mee naar huis neemt?’
Dus we hebben een stuk begeleiding gegeven en van Geesje hebben we daarvoor allerlei materiaal
gekregen. We hebben niet allerlei brochures gelezen, we hebben het verder geleerd vanuit de
praktijk.
Deel 2: Waardering van de betrokkenheid
Vluchtelingen
1. Hoe waarderen de vluchtelingen de betrokkenheid van uw kerk ?
Zij vinden het super!
2. Kunt u een concreet voorbeeld geven?
Ze willen niet weg! Terwijl het één van de slechtste locaties is hier op het Veldpark. Het is winter,
maar het zijn gewoon tenten. Het is koud, je moet door de openlucht naar de wc en douchen, ze
krijgen elke dag magnetron eten. Maar ze willen niet weg, ze hebben hier contact, er is aandacht.
Op veel andere locaties is er niets te doen, hier kunnen ze elke middag in de kerk komen. Er is iets
te doen en er ontstaan relaties met andere mensen.
3. Is er verschil op te merken tussen verschillende bevolkingsgroepen? Zo ja, welke?
De Syriërs vormen dus de grootste groep, gevolgd door de Eritreeërs en de Iraniërs. Wat de Iraniërs
betreft, dat is wel bijzonder. Zij willen heel graag meer van het christelijk geloof weten en willen
zich laten dopen. Andere groepen blijven meer in hun traditie staan.
Minimaal 50% van de bewoners van het tentenkamp loopt hier wel eens naar binnen, maar ik
vermoed meer. Maar niet iedereen komt hier, sommige mensen zijn zo platgeslagen, die liggen de
hele dag op bed. Zorgelijk, maar daar hebben wij geen contact mee.
Persoonlijk
4. Wat is uw persoonlijke motivatie of drijfveer om betrokken te zijn?
5. Welke rol speelt uw geloof in deze betrokkenheid?
In ieder geval Mattheüs 25! Maar dat is misschien al te theoretisch. Het is vooral ook: er zijn hier
mensen en ze hebben hulp nodig. En je bent er.
‘Ben ik mijn broeders hoeder?’ Ja natuurlijk! Dat ben ik. Je bent met elkaar verbonden en hoort er
voor elkaar te zijn.
Het zijn onze buren, het zou toch stom zijn om er niet voor hen te zijn? Nee, dat kan niet!
Gastvrijheid is enorm belangrijk, die mensen komen hier, we moeten er zijn voor hen.
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6. Heeft u dit kenbaar gemaakt naar de gemeente en op welke manier heeft u dit gedaan?
In preken heb ik het er ook wel over gehad. Mattheüs 25 is wel geregeld naar voren gekomen. Maar
ook vanuit 1 Petrus om het goede te doen voor elkaar is besproken. Ja, de afgelopen maanden is het
veel in de preken terug gekomen. Het is de context waarin je leeft en op dit moment staat.
Gemeente
7. Hoe waarderen de gemeenteleden de betrokkenheid van de kerk?
Vooral positief, het wordt heel breed gedragen. Dát we dit doen, heb ik niemand kritiek op horen
hebben. Wel dat mensen zich zorgen maken, bijvoorbeeld over de invloed van de Islam. Maar ik zie
wel dat vóordat ze kwamen mensen zich meer zorgen maakten, dan nádat ze gekomen zijn. Dat had
ik zelf ook.
8. Kunt u een concreet voorbeeld geven?
Wat er nu gebeurt; mensen hier worden als het ware opgeofferd door dit ontmoedigingsbeleid van
de overheid, zodat er minder vluchtelingen naar Nederland komen.
Media kan ook veel verkeerde informatie geven over dit onderwerp, over de vluchtelingen. Er wordt
duisternis verspreid, terwijl het onze taak is om licht te verspreiden. Dat betekent goede informatie
geven, en ook verkeerde dingen die er gezegd worden direct aan de kaak te stellen. Dat doe ik met
name via Twitter en Facebook. Ook dat we niet in de hetze meegaan, maar realiteit in ogenschouw
nemen. Dat vind ik ook een taak van de kerk, het gaat om werkelijkheid en waarheid. De zwakken
zijn vaak het slachtoffer van de leugen. En je ziet in de gemeente daar het besef ook van groeien.
9. Kunt u schetsen welk deel actief betrokken is? En op welke manier?
Er zijn in totaal wel 500 vrijwilligers, maar láng niet allemaal van onze gemeente. Maar zeker
tientallen gemeenteleden, dat is ongeveer 20% van het totaal.
10. Wat is de gemiddelde leeftijd van de participanten?
De meesten zijn of jong of oud. De middengroep is een stuk lastiger, zij werken overdag. Een aantal
jongeren lopen hier geregeld rond, en voor de rest een paar van de middengroep en zijn dan vaak
zonder werk, en veel ouderen.
11. Heeft deze betrokkenheid invloed op de gemeente? Zo ja, welke?
12. Zijn er positieve invloeden te onderscheiden? Zo ja, welke?
Ja! In elk geval is de problematiek van de vluchtelingen in Nederland niet meer iets wat ver van je
bed is. Het gaat niet meer om ideeën, maar het gaat om mensen. Je praat niet meer over wat je in
de krant hebt gelezen, maar over wat je zelf meegemaakt hebt. Dus op die manier heeft het zeker
invloed.
Ook het besef van ‘je bent als gemeente geen eiland, maar je maakt deel uit van de
maatschappij waar je midden in staat en waar je ook verantwoordelijkheid hebt.’
Het is mooi om zo samen concreet bezig te zijn! Het verbindt heel erg. Je bent samen bezig
voor mensen die het heel hard nodig hebben. Dat geeft saamhorigheid en verbinding. Heel positief.
Het gaat over grenzen heen. Er worden gezamenlijk dingen georganiseerd, bijvoorbeeld samen
zwemmen. Het is geen specifiek kerkelijke activiteit, maar wat samenbindt is het goede doen.
Je bent er niet voor jezelf als gemeente, je bent er ten dienste van de mensen die het nodig
hebben. Dat is onze opdracht, dat is onze missie. Dit is niet zomaar iets wat je erbij doet, dit is wie
we zijn!
13. Zijn er negatieve invloeden te onderscheiden? Zo ja, welke?
Het is zo dat ik ongeveer 8 uur per week hiermee bezig ben, en die besteed ik hier aan. Ik hoor wel
eens een geluid dat ik dan minder gemeenteleden zou bezoeken of zo. Nu dat is niet het geval,
bezoek nog steeds evenveel mensen, ben zelfs wat harder gaan werken denk ik. Maar het hoort ook
bij gemeente zijn, bij predikant zijn.
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Als mensen er kritiek op hebben, so what? Dit hoort bij onze missie. Ik heb het ook eens in een
preek genoemd naar aanleiding van Lucas 4.
14. Uw initiatief heeft best wat media aandacht gekregen in Zaandam, ook landelijk. Wat doet
dat met u? En met de betrokkenheid?
Ja, er is veel media aandacht. Dat maakt ons wel alert en we bevragen ons wat we wel doen en
wat niet. Want we zijn er niet voor de media, we zijn er voor de vluchtelingen.
Prima, als er positieve publiciteit in de media komt, dan is het goed.
Tja en als je eenmaal bekend bent in Hilversum, komt van het één het ander. ‘Het wonder van
Zaandam’ in de Telegraaf bijvoorbeeld.
15. Welke aanbeveling zou u op grond van uw ervaringen willen doen aan gemeenten die met
vluchtelingen te maken gaan krijgen (zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te
vinden)?
Zet je kerk open!
Het is zo simpel en eenvoudig. Je gebouw is er, de vrijwilligers komen wel. Meestal is je gebouw
overdag toch niet in gebruik. Er is in het begin nog wel gekeken naar andere ruimtes, maar overal
waren problemen; met beheer, verzekering of financiën.
De kerk is zo simpel, die zet je gewoon open, het hoort bij je missie, je moet gastvrij zijn!
16. Ben ik iets vergeten, heeft u nog een aanvulling?
Ja, een aantal dingen wil ik nog wel noemen.
Het eerste betreft, dopen. Dat speelde bij ons bijna vanaf de eerste week. Mensen uit Iran kwamen
hier en zeiden; ‘we willen gedoopt worden.’ We hebben daar goed over nagedacht en zijn daar heel
terughoudend in. Dat had met de motivatie te maken, waarom mensen gedoopt wilden worden.
Willen ze gedoopt worden, omdat ze hier dan makkelijker een verblijfsvergunning krijgen? Maar
ook…omdat we weten dat als je te makkelijk doopt dat eerder averechts werkt bij de IND, dan dat
het positief werkt. En er speelde ook.. als wij hier (snel) zouden gaan dopen in de kerk en dat wordt
bekend in het Veldpark, dan bevordert dat misschien de vrede in het Veldpark niet. Er zouden
spanningen kunnen ontstaan als mensen met een Moslim achtergrond gedoopt worden. Op dit
moment vinden we de vrede belangrijker.
Op een gegeven moment was er een doopdienst in de Pinkstergemeente, daar zijn er toen wel een
heel aantal gedoopt, ook die hier de Alpha-cursus hebben gedaan. Later bleek dat ze al in hun
thuisland tot geloof gekomen te zijn, en daarom hierheen gevlucht waren.
Het tweede is dat er een aantal vrijwilligers zijn gekomen die hier reiki zijn komen geven.
Ik wist er niets van en heb me er inmiddels in verdiept. En doe je dat wel of doe je dat niet? In
eerste instantie gaven ze het voor in de kerkzaal, maar dat vonden we niet goed. Het is dan te
direct gekoppeld aan de christelijke identiteit en het is geen christelijke activiteit. Maar het is
jullie manier om iets positiefs voor de vluchteling te doen en we horen van vluchtelingen die dit
waarderen. Dus op een andere plek in het gebouw, wat ons samenbindt is dat we beiden het goede
willen doen voor de vluchteling.
Vanuit de Pinkstergemeente kreeg ik kritiek dat ik met occulte dingen bezig was. Maar na
verdieping ontdekten we dat wij daar anders in staan, wij denken ook vanuit ‘Christ in Culture ..’.
Daarin denken we verschillend als onze Pinksterbroeders en zusters en hebben we andere keuzes
gemaakt. Maar zo krijg je met allerlei dingen te maken, die je van tevoren niet kan inschatten.
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Bijlage 10 Resultaten enquête Zaandam

(56 enquêtes, dat is 37% van het gemiddeld aantal volwassen
gemeenteleden wat ‘s zondags de kerkdienst bezoekt)
1. Bent u betrokken bij de hulp aan vluchtelingen?

Betrokken bij hulp aan vluchtelingen?
26

30

Ja

Nee

Figuur 1

2. Op welke manier bent u betrokken?
(meer antwoorden mogelijk)

Op welke manier betrokken?
9
2

2

5

Nederlandse les

6

Gastheer/vrouw
13

Inloophuis
Wandelen

Kledinguitgifte

Wel betrokken, niet via kerk
Anders:

*Anders: financieel / coördinatie / Geestelijke ondersteuning / incidenteel /
luisteren / maaltijden organiseren / Present / hulp bij herhuisvesting
Figuur 2
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3. Op welke manier bent u betrokken geraakt?
(1 antwoord mogelijk)

Op welke manier betrokken geraakt?
6

4

Ben gevraagd

4

Heb ervan gehoord en
spontaan opgegeven
Stond aan de basis

16

Anders: info
kerkblad/bestuurslid SNAZ
Figuur 3

4. Kunt u aangeven wat uw motivatie is om betrokken te zijn?
Motivatie? (30 respondenten = 54 %)
Komt op je pad
Bijbel
Zorg voor zwakken / omzien naar naaste
Negatieve beeldvorming veranderen
Taak van kerk / Christenplicht
Medemenselijkheid
Handen uit de mouwen
Al hele leven betrokken bij vluchtelingen

1
3
9
4
7
10
2
1

5. Streep door wat niet van toepassing is.
Mijn naaste omgeving waardeert mijn betrokkenheid bij de vluchtelingen:

Waardering naast betrokkenen
5

1

Positief
23

Neutraal
Negatief

Figuur 4
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De mensen in mijn kerkelijke gemeente waarderen mijn betrokkenheid
bij de vluchtelingen:

Waardering kerkelijke gemeente
3

Positief

Neutraal
Negatief

27

Figuur 5

6. Reageer op de volgende stellingen.
Stelling A:
Mijn mening over vluchtelingen is ten positieve veranderd, sinds mijn kerk
betrokken is bij de vluchtelingen.
1 sterk mee oneens
2

Stelling A

Figuur 6

0%

12

26

20%

40%

7

60%

80%

9
100%

2 oneens
3 eens

4 sterk mee eens
5 weet niet

Stelling B:
Mijn mening over vluchtelingen is ten negatieve veranderd, sinds mijn kerk
betrokken is bij de vluchtelingen.
1 sterk mee oneens
25

Stelling B

Figuur 7

0%

20%

25
40%

60%

24
80%

100%

2 oneens
3 eens

4 sterk mee eens
5 weet niet
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Stelling C:
Ik vind het een taak van de kerk om hulp te bieden aan de vluchtelingen.
1 sterk mee oneens
1

Stelling C

Figuur 8

1

0%

21
20%

2 oneens

33
40%

60%

80%

3 eens

4 sterk mee eens
100%

5 weet niet

Stelling D:
De betrokkenheid van De Noorderkerk bij de vluchtelingen heeft bijgedragen
aan het samenbindende gevoel van gemeente zijn.
1 sterk mee oneens
1 6

Stelling D

Figuur 9

0%

29
20%

40%

13
60%

80%

7
100%

2 oneens
3 eens

4 sterk mee eens
5 weet niet

Stelling E:
De betrokkenheid van De Noorderkerk bij de vluchtelingen heeft spanning
opgeleverd binnen de gemeente.
1 sterk mee oneens
5

Stelling E

Figuur 10

0%

28
20%

8 1

40%

60%

80%

14
100%

2 oneens
3 eens

4 sterk mee eens
5 weet niet

Stelling F:
Ik ervaar gelijkwaardigheid als ik in contact ben met een vluchteling.
1 sterk mee oneens
2 6

Stelling F

Figuur 11

0%

31
20%

40%

5
60%

80%

12
100%

2 oneens
3 eens

4 sterk mee eens
5 weet niet
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Stelling G:
Ik vind het moeilijk om contact met vluchtelingen te maken.
1 sterk mee oneens
11

Stelling G
0%

Figuur 12

25

20%

11

40%

60%

80%

4 5
100%

2 oneens
3 eens

4 sterk mee eens
5 weet niet

7. Wat betekent uw geloof in het omgaan met vluchtelingen?
(1 antwoord mogelijk, kies de omschrijving die het best past)

Betekenis geloof in omgaan met
vluchtelingen
3

10

13

29

Geloof handen en voeten
geven
Dit is kerk-zijn in deze tijd
Verdieping eigen geloof

Echte bewijs van geloof,
blijkt uit daden
Geloof heeft er niet veel
mee te maken

Figuur 13

8. Zijn er positieve of negatieve invloeden op de kerkelijke gemeente van
De Noorderkerk te noemen naar aanleiding van de betrokkenheid
bij de vluchtelingen? Zo ja, welke?

Geen mening / niet
Positief

Totaal opmerkingen

Figuur 14

Negatief
0%

20% 40% 60% 80% 100%
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Positief

37

Samenbindende factor 12
Dankbaarheid eigen situatie 1
Mening vluchtelingen positiever 3
Samenwerking buurt / gemeente 5
Beeldvorming naar buiten 8
Minder Wilders-stemmers 1
Buitenkerkelijken komen kerk binnen 3
Kerkgebouw plek van barmhartigheid 1
Handen uit de mouwen 3

Negatief

18

Te weinig aandacht overige zaken 5
Gericht op eigenbelang 2
Materiaalgebruik/schoonhouden/kerk
slijt en gaat achteruit 4
Niet gehoord voelen door andere mening
3
Teveel gevraagd van vrijwilligers 1
Meer vrijwilligers van buiten de kerk dan
gemeenteleden 2
Te groot aantal vluchtelingen voor één
kerk, over meer kerken verdelen 1

Weet niet / nee

19

9. Heeft u een tip voor een kerk die (nog) met vluchtelingen in de buurt te maken
gaat krijgen?
1) Doe als de Noorderkerk. (2x)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zoek contact en kijk of de kerk zich ‘dienstbaar’ kan maken. Zet de kerk open !!
Stel je open op.
Stel je deur en je hart open.
Graag meer kerken moeten opstaan voor alle mensen, vluchtelingen en geen vluchtelingen.
Open je kerk en ga eens praten/kom eens kijken in Zaandam!
Stel je kerk open.
Zet je deuren dagelijks open en begin gewoon.

9) Gewoon beginnen!
10) Ja gewoon beginnen zo zijn wij ook begonnen.
11) Gewoon doen! Er is zoveel liefde te geven, een beetje aandacht en een luisterend oor doen
wonderen!
12) Denk er niet te veel over na voor je begint. 2) Gebruik hulp en expertise van
buitenstaanders - je bent niet alleen. 3) Doe vooral waar je goed in bent en benut de sterke
kanten van anderen.
13) Begin er maar gewoon mee. Oproep in lokaal blad heeft veel reacties opgeleverd, ook van
mensen buiten de kerkelijke gemeente. En/maar laat de eigen kerkelijke gemeente niet
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verdrinken in de hulp aan vluchtelingen. Niet iedereen kan het opbrengen zoveel
verandering ineens te zien tijdens/rondom zijn/haar wekelijkse kerkgang en
gemeenteleven.
14) Zoek de vluchtelingen op en wees gastvrij!
15) Wees gastvrij maar met duidelijke regels; dat is nodig omdat je niet kunt verwachten dat
mensen uit een heel andere cultuur dezelfde normen en waarden hanteren als jij. En biedt
alleen wat aan als je weet dat je er voor langere tijd aan kunt voldoen. Schakel alle
mogelijkheden in zoals bedrijven, scholen enz. En stel een gironummer open voor giften
t.b.v. de vluchtelingenopvang. Verbazingwekkend wat er binnenkomt, geweldig en
verrassend!
16) Ga aan de slag met taallessen en probeer de vluchtelingen te laten voelen dat ze welkom
zijn.
17) Stel regels voor iedereen.
18) Geef duidelijk de spelregels aan, laat weten dat de echte vluchtelingen zich aan onze
normen en waarden moeten houden.
19) Maak goede afspraken en houd je aan de afspraak. Weet je grenzen.
20) Coördinator Kees vragen is nl. ons toppertje
21) Zoek een Kees voor coördinatie. En begin klein en overzichtelijk, wat je ook waar kan
maken. Zoals 2 uur inloop in Noorderkerk.
22) Veel overleg met de hulpverleners - eigen koninkrijkjes uitsluiten
23) Werk samen met anderen, probeer niet alles alleen te doen. Baken het af in wat je kunt
doen en periode.
24) Doe niet te veel, laat de burgerlijke gemeente voorop lopen bij het regelen van
lokaliteiten, buiten de kerkelijke gebouwen.
25) Samenwerken met de buurt - werken met vluchtelingen is namelijk niet alleen iets van de
kerk.
26) Betrek ook niet-gemeenteleden bij het gebeuren, dat geeft de (onze) kerk een goed
gezicht.
27) Kijk eens hoe een andere kerk hiermee omgaat.
28) Ga vooral eerst in gesprek met initiatieven die al bestaan, zodat je niet het wiel opnieuw
hoeft uit te vinden.
29) Communiceer!
30) Biedt hulp maar ga niet evangeliseren. Betrek ook andere geloofsgenootschappen.
31) Ik zeg tegen iedereen kom langs en zie en vraag aan Kees of mij ( Albert) hoe doen jullie
het. Het kan nu nog ( 11/5) het veldpark gaat over een aantal weken dicht.
32) Ja zeker. Houdt je bij een overzichtelijke doelstelling, bij voorbeeld elke dag gastvrijheid
bieden en begin absoluut niet aan inzamelen en uitdelen van kleding, tassen e.d. op
dezelfde locatie. Dat compliceert je relatie met vluchtelingen en het is al snel letterlijk een
puinhoop. Zoek samenwerking met kledingbanken e.d. Ook de coördinatie van allerlei acties
via een aparte facebook-pagina, door anderen beheerd is van grote waarde gebleken.
"Vluchtelingen wat is er nodig" was op facebook snel een levendige community van burgers
overal vandaan.
33) Zoveel mogelijk nog opvangen.
34) Benader het positief.
35) Ga er voor, het is mooi en dankbaar werk!!
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10. Als u niet betrokken bent, wat is daarvoor de reden?

Waarom niet betrokken?
1

4
4

1

1 1

Geen tijd

Thuissituatie

11

Gezondheid
Leeftijd

Niet eens met beleid

3

Pas komen wonen

Woon niet in Zaandam
Figuur 15

11. Wat is uw geslacht? * 1 respondent heeft geen geslacht ingevuld.
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12. Wat is uw leeftijd?

60
50

ouder dan 70

17

40

16

30
20

14

10

6

0

Figuur 17
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13. Heeft u nog een opmerking of aanvulling?
(Alleen inhoudelijk relevante antwoorden worden weergegeven.)
1) Ik ben heel trots op mijn gemeente in de Noorderkerk en op alle mensen die, hoewel soms
niet aan onze kerk verbonden, hun steentje bijdragen op allerlei manieren!

2) De echte vluchtelingen mogen van mij blijven (over geheel Nederland 10.000 als maximum,
de andere moeten zo snel mogelijk terug naar land van herkomst. Rijke Moslimlanden
kunnen veel meer doen voor de vluchtelingen.

3) Ik vind het fantastisch wat de kerkleden en anderen doen. Daar ben ik trots op.
4) Ik heb er lol in. Kijk ook de kranten na daar staan ook veel verhalen in over ons.
5) De gratis concerten allerlei orkesten en bands hebben wederzijds veel indruk gemaakt

vooral door het contact met De mens achter De vluchteling. Dat is belangrijk voor
beeldvorming over vluchtelingen - Er is nu meer zicht op hoe De Overheid (IND en COA)

6) Door de betrokkenheid bij de vluchtelingen word je je veel bewuster van alle vragen die
spelen rondom deze problematiek en hoe slecht we als land met hen omgaan.

7) Ook wanneer tentenkamp weg is moet de kerk zich blijven inspannen voor vluchtelingen.
8) Ik ben er trots op dat ik lid ben van de PKN die hier in Zaandam zoveel werk verzet en
positief bezig is voor het vluchtelingenwerk.

9) Heel bijzonder dat de Noorderkerk de deur heeft opengezet!
10) Vluchtelingen worden medemensen en daardoor ontstaat oprechte aandacht en begrip. Je
leeft je in..!!
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11) Voor mij geldt vooral geen discriminatie van kleur of geloof, zo ben ik opgevoed! Bij mijn
ouders thuis was iedereen ongeacht welkom. Respect voor je medemens!!!

12) Ondanks dat we 3 maanden voor opvang aanwezig waren, is er ‘gewoon’ 9,5 maand
betrokkenheid getoond.
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