
 

 

INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET VLUCHTELINGEN 

Op zoek naar veiligheid 
 Bezinning in Oosterbierum 
 

 
 
Samenvatting 
We hebben nieuwe buren in de dorpen van  
het noorden van Friesland. Mensen uit  
Oost-Europa en het Midden-Oosten. De 
werkgroep Bijzondere Thema Avonden 
Barradeel organiseerde daarom een 
ontmoetings- en gespreksavond voor 
kerkleden en andere dorpsbewoners over dit 
onderwerp: wat betekent het om vluchtelingen 
en arbeidsmigranten als buren te hebben?  
En omgekeerd: wat betekent het voor hen om 
ons als buren te hebben? Voorafgaand aan  
de avond was contact gelegd met een aantal 
‘nieuwe buren’, die tijdens de avond hun 
ervaringen deelden. Ook was er een  
bijdrage vanuit de dorpsraad  
(Dorpsbelang Oosterbierum) en een bezinning  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aan de hand van het boekje ‘Van migrant tot 
naaste’ van de Protestantse Kerk. 
 
Lees hieronder meer over de bouwstenen voor 
het vormgeven van zo’n bezinning.  
 
Bouwsteen 1: Wat was de aanleiding? 
De komst van nieuwe buren in onze dorpen 
was de directe aanleiding. Dat zijn 
voornamelijk mensen uit het Oosten van 
Europa of het Midden-Oosten. Met sommigen 
hebben we contact, van anderen weten we 
eigenlijk niets. Sommigen lijken misschien op 
ons, anderen komen met een cultuur en 
gewoonten die vreemd voor ons zijn.  
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Met die nieuwe buren verandert het dorp.  
Sommige dorpsbewoners vinden dat niet 
prettig. Anderen zien juist de positieve kanten. 
Aanleiding voor ons om een bezinning te 
organiseren.  
 
Bouwsteen 2: Wie is de doelgroep? 
We richten ons met deze avond op alle 
dorpsbewoners en niet enkel op de leden van 
de kerken. Daarnaast is voor deze avond 
natuurlijk de aanwezigheid van onze ‘nieuwe 
buren’ van doorslaggevend belang. 
 
Bouwsteen 3: Wie voeren de activiteiten uit? 
De werkgroep Bijzondere Thema Avonden 
Barradeel. Deze werkgroep is een initiatief van 
de Protestantse Gemeenten van 
Sexbierum/Pietersbierum, 
Oosterbierum/Wijnaldum, 
Tzummarum/Firdgum en Minnertsga. 
 

 
Wybo Dondorp (initiatiefnemer): 
“Wat de avond bijzonder maakte was dat een  
aantal van onze ‘nieuwe buren’ aanwezig  
waren, door de contacten die de diaconie  
van Oosterbierum tevoren had gelegd.” 
 

 
Bouwsteen 4: Met wie werk je samen? 
In de aanloop naar de avond hebben we 
contact gezocht met ‘nieuwe buren’ en met 
mensen die hen goed kennen, bv. als 
taalmaatje. Ook hebben we een bestuurslid 
van de plaatselijke dorpsvereniging bereid 
gevonden iets te vertellen over de activiteiten 
van de burgerlijke gemeente in relatie tot de 
situatie in de dorpen. Hij heeft dat aangevuld 
met een persoonlijk verhaal hoe hij als migrant 
uit een heel andere hoek van het land hier ooit 
is komen wonen. Ook hebben we contact 
gezocht met de landelijke organisatie van de 
Protestantse Kerk. 
 
 
 
 

 
 
 
Bouwsteen 5: Welke middelen heb je nodig? 
We hadden voor de avond een locatie nodig; 
dorpshuis “It Mienskar” in Oosterbierum. Een 
laagdrempelige plek omdat het niet aan een 
kerk gelieerd is. Hier is een beamer en geluid 
aanwezig. We krijgen geld voor onze 
activiteiten van de deelnemende kerken en we 
houden na afloop ook altijd een collecte ter 
bestrijding van de onkosten. 
 
Bouwsteen 6: Hoe regel je de communicatie? 
We hebben aankondigingen geplaatst in de 
kerkbladen en in de regionale huis-aan- 
huisbladen. Op de avond zelf waren een 
journalist van het Friesch Dagblad en een 
medewerkster van het lokale radiostation 
aanwezig. 
 
Bouwsteen 7: Hoe is de interne organisatie? 
De werkgroep bestaat uit drie mensen (+ 1 
vacature) en rapporteert aan de vier 
kerkenraden. 
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Ervaring van Wybo: 
“Je wordt aangezet na te denken over je  
eigen houding en vanzelfsprekendheden in  
je  gedrag. In de onderlinge communicatie  
gaat  het vaak mis omdat we ons laten leiden  
door verwachtingen over wat de ander wel  
zal vinden of denken. Verwachtingen die niet  
hoeven te kloppen. Iemand vertelde dat hij   
niet op een vriendelijke uitnodiging van een  
vluchtelingengezin wilde ingaan om ze niet  
tot last te zijn, terwijl zij in al hun gastvrijheid  
tevergeefs op hem zaten te wachten.....” 

 
 
Bouwsteen 8: Hoe houd je elkaar scherp? 
In de voorbereidingen van de bijeenkomsten 
denken we goed na over het doel van de 
avond en de manier waarop de avond moet 
verlopen. Na afloop blikken we er tijdens een 
vergadering op terug. 
 
 

 
 
Zelf aan de slag 
Als je zelf een initiatief als de ‘nieuwe buren 
avond’ wilt starten, zijn de tips van het team 
van de werkgroep Bijzondere Thema Avonden 
Barradeel erg handig: 
 

● Tip 1: Begin op tijd met de  
voorbereidingen. Lees het boekje ‘Van migrant 
tot naaste’ door als voorbereiding. 
 

● Tip 2: Een samenvatting van het boekje  
‘Van migrant tot naaste’ en bijbehorende 
Powerpoint presentatie zijn beschikbaar bij 
Kerk in Actie. 
 

● Tip 3: Voer voorbereidingsgesprekjes  
met de nieuwe buren waarin je alvast de 
vragen die je gaat stellen bespreekt. Doordat 
hun Nederlands vaak nog gebrekkig is, hebben 
ze op deze manier de tijd om over hun 
antwoorden na te denken en deze te 
formuleren.  
 

● Tip 4: Zorg voor een goede PR en  
nodig ook de plaatselijke pers uit. 
 

● Tip 5: Wees laagdrempelig naar alle  
dorpsbewoners, bijvoorbeeld door de keuze 
van de locatie (dorpshuis in plaats van kerk), 
en de woordkeuze tijdens de avond. Het 
christelijk 
perspectief mag klinken, maar je hoeft het er 
niet duimendik op te leggen. 
 

● Tip 6: Neem de tijd om contacten te  
leggen met de ‘nieuwe buren’ en met mensen 
die hen begeleiden of gewoon al contact met 
hen hebben. Leg ook contact met 
maatschappelijke organisaties die zich 
inzetten voor migranten en vluchtelingen, 
zoals de dorpsraad. 
 

● Tip 7: Vergeet niet allen die een extra  
inbreng hadden deze avond te bedanken met 
een kleinigheidje. 
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https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/a-maak-migratie-persoonlijk-migranten-zijn-mensen-met-een-biografie-a/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/a-maak-migratie-persoonlijk-migranten-zijn-mensen-met-een-biografie-a/

