
 

 

 

Op zoek naar veiligheid 
           Deel je toekomst met vluchtelingen - handleiding 
 

 
 
 

 
Uit de praktijk van gemeenten die zich inzetten 
voor vluchtelingen blijkt dat je vier stappen 
kunt onderscheiden:  
 

1. Bezinnen: nadenken over wat je nu 
doet, bewustwording, oriënteren op de 
buurt.  
 

2. Ontmoeten: op diverse manieren 
gastvrij zijn in het kerkgebouw of in de 
wijk. 
 

3. Koppelen: individueel of in groepen 
begeleiden van vluchtelingen.  
 

4. Instromen: vluchtelingen helpen met 
het vinden van vrijwilligerswerk of een 
reguliere baan.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Barendrecht 
 
 
Hieronder lees je meer over deze stappen. 
Mogelijk heb je als kerk het verlangen  
om samen met vluchtelingen aan de slag te 
gaan en wil je een eerste stap zetten? Of 
herken je jezelf juist in één van de eerder 
genoemde fasen en wil je graag een volgende 
stap maken? Ook dan kan dit document van 
pas komen. Daarnaast denken mensen van 
Kerk in Actie graag met je mee.  
 
   
 “Door de maaltijden met AZC bewoners en   
 statushouders zijn er contacten ontstaan die  
 zich verder uitbreiden. Je praat niet meer over  
 vluchtelingen, maar je noemt ze bij hun eigen  
 naam. Het wordt persoonlijk en daardoor  
 komt er grotere betrokkenheid.”  
 
 (initiatiefnemer uit Hardenberg-Heemse) 
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1. Bezinnen  
Wanneer je aan de slag wilt gaan met en voor 
vluchtelingen is het belangrijk te weten 
waarom. Een duidelijke motivatie helpt je om 
duidelijke keuzes te maken bij wat je wel en 
niet doet.  
Het is goed om hier gelijk meer 
gemeenteleden bij te betrekken, zodat het niet 
een project is van een enkeling, maar van de 
hele gemeente. 
 

● Tip 1: Verdiep je met elkaar in wat de  
Bijbel hierover zegt. Gebruik hiervoor:  
02- Waarom omzien naar vluchtelingen? 
Bijbelse inspiratie en tips voor verkennen, 
bezinnen en vieren op 
www.kerkinactie.nl/vluchtelingen 
 

● Tip 2: Oriënteer je op de buurt, wie  
wonen er van de doelgroep? Staat er een AZC 
in de buurt van de kerk of zijn het juist 
statushouders die gehuisvest worden? Je kunt 
contact leggen met  VluchtelingenWerk 
hierover.  
 

● Tip 3: Zoek de lokale samenwerking.  
Ga na wie en welke organisaties in je kerk en je 
gemeente al bezig zijn met vluchtelingen, 
welke behoeften er zijn en hoe je elkaar kunt 
versterken, waar je iets kunt doen wat er nog 
niet is. 
 

● Tip 4: Organiseer een themadienst. Op  
www.kerkinactie.nl/vieren vind je bij de 
downloads diverse voorbeelden. Betrek je 
predikant erbij en ook vluchtelingen en/of 
migrantenchristenen. 
  

● Tip 5: Houd een thema-avond aan de  
hand van het boekje ‘Van migrant tot Naaste’ 
van de Protestantse Kerk, waarin je de 
verhalen van ‘nieuwe Nederlanders’ en 
mensen die hen begeleiden centraal stelt. 
 

● Tip 6: Betrek kids en jongeren erbij met  
de werkvormen op jop.nl/werkvormen. Ontdek 
hoe je met kinderen en jongeren in gesprek 
kunt gaan en contact kunt leggen. 
 
 
 
 
 

2. Ontmoeten 
Het werkelijk ontmoeten van de statushouder 
of vluchteling in je wijk of dorp, is het begin 
van contact. Dat kan op verschillende 
manieren, hieronder staan een aantal tips.  
 

● Tip 1: Ga aan tafel met je nieuwe  
buren. Organiseer een ontmoetingsmaaltijd in 
je kerkgebouw, waarbij gemeenteleden en 
vluchtelingen samen eten. Kijk hier voor allerlei 
(voorbereidings)materiaal.  
  

● Tip 2: Organiseer ontmoetingen tussen  
statushouders en gemeenteleden bij mensen 
thuis. Vanuit beide culturen een gerecht 
bereiden is een succes! Het bevordert het 
gesprek en draagt bij aan wederkerigheid. 
 

● Tip 3: Wees alert in de buurt of er  
nieuwe mensen komen wonen en heet hen 
welkom. 
 

● Tip 4: Probeer tijdens de ontmoetingen  
uit te vinden wat de wensen van de 
vluchtelingen zelf zijn. Het is belangrijk om aan 
te sluiten bij hun behoeften en hun kracht! 
 

● Tip 5: Geef ontmoeting vorm door  
foto’s te maken. Kies samen een thema en laat 
iedereen thuis foto’s maken. Neem de foto’s 
mee naar de bijeenkomst, laat ze zien en laat 
anderen raden wat ermee bedoeld wordt. 
Vertel dan de echte betekenis.  
 

● Tip 6: Ontmoeten door een culturele  
activiteit te ondernemen. Bekijk samen een 
film, houd een (benefiet) concert, of maak 
samen kunstwerken rond een bepaald thema. 
Ook heel geschikt voor kinderen en jongeren. 
 

● Tip 7: Lees de Bijbel samen met  
migranten, kijk hier voor meer informatie.  
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https://www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/vluchtelingen-in-nederland
http://www.kerkinactie.nl/vieren
https://jop.nl/werkvormen
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/acties/tafels-van-hoop
http://www.protestantsekerk.nl/verdieping/bijbellezen-met-migranten-iets-voor-uw-kerk


 

 

   
    Twijzelerheide 

3. Koppelen 
Wellicht hebben er ontmoetingen 
plaatsgevonden of is er een gezamenlijke 
maaltijd geweest, maar merk je dat het wat 
éénmalig is. En ligt er een behoefte aan meer 
verbinding. Dan kan een volgende stap zijn om 
mensen aan elkaar te koppelen, bijvoorbeeld 
een statushouder aan een gemeentelid. 
 

● Tip 1: Zoek uit of er plaatselijk al  
maatjesprojecten actief zijn met vluchtelingen. 
Indien mogelijk sluit daarbij aan.  
 

● Tip 2: Start een initiatief om  
gemeenteleden en statushouders aan elkaar te 
koppelen. Wellicht zijn er al wat prille 
contacten ontstaan in de ontmoetings- 
activiteiten die jullie zelf verder kunnen 
uitbouwen.  
 

● Tip 3: Vorm maatjesgroepen van zo’n  
10 personen. Gemixt, van autochtone afkomst 
en nieuwe Nederlanders. Zo leer je van én met 
elkaar.  
 

● Tip 4: Laat je inspireren door de diverse  
voorbeelden die zijn gedeeld op de website 
om niet opnieuw zelf het wiel te hoeven 
uitvinden.  
 
 
4. Instromen  
Mogelijk heeft u contacten met statushouders 
of migranten die al verder zijn dan de eerste 
contacten, die hun inburgering al (voor een 
deel) gehaald hebben en toe zijn aan volgende 
stappen in de Nederlandse maatschappij.  
 
 
 

  

          Roermond 
 

● Tip 1: Start een taalcafé, waarbij taal 
op  

verschillende manieren centraal staat voor 
statushouders die korter of langer in 
Nederland wonen.  
 

● Tip 2: Begin een sociale coöperatie;  
een groep waarvan de leden samen een 
kleinschalige onderneming starten, of allemaal 
een klein bedrijfje opzetten en elkaar in de 
groep versterken en steunen.  
 

● Tip 3: Maak gebruik van het grote  
netwerk dat leden van de kerkelijke gemeente 
met elkaar hebben, er is vast een match te 
maken tussen een ondernemer die werk heeft 
en een statushouder die werk zoekt. 
 

 
Bezoek onze website voor meer ideeën 
 

 Op  kerkinactie.nl/deeljetoekomst  
 kun je uit elke fase een aantal mooie  
 voorbeelden lezen van kerken die aan de slag  
 zijn gegaan met een initiatief wat bij hen past.  
 
 Je kunt lezen hoe het plaatselijke initiatief is  
 opgebouwd, wat hun leerpunten zijn en  
 vervolgens ook met toegevoegde tips  
 ontdekken hoe je er zelf mee aan de slag kunt. 
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https://www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/vluchtelingen-in-nederland/deel-je-toekomst

