
 

 

 INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET VLUCHTELINGEN 

Op zoek naar veiligheid 
 Ontmoeten in Zuidwolde 
 

 
 
Samenvatting 
De Ontmoetingskerk in Zuidwolde (Dr.) heeft 
naar aanleiding van een oproep van Kerk in 
Actie, samen met initiatiefnemers van 
activiteiten die voor vluchtelingen in het dorp 
georganiseerd zijn, een Tafel van Hoop* 
opgezet. Vluchtelingen, ingeburgerde 
gezinnen en gemeenteleden van de 
Ontmoetingskerk hebben samen geluncht. Dit 
verliep voor alle partijen zo fijn dat er een 
tweede Tafel van Hoop ontmoeting werd 
georganiseerd. Er kwam vraag naar meer! Nu 
staat de derde op de planning en de bedoeling 
is dat we ieder jaar 4 Tafels van Hoop 
organiseren. 
 
Lees in dit document meer over belangrijke 
bouwstenen bij het organiseren van deze 
ontmoetingen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bouwsteen 1: Wat is de aanleiding om te 
starten? 
We zijn een gemeente die midden in de wereld 
staat. Op verschillende manieren proberen wij 
ons open te stellen naar het dorp en aan te 
sluiten bij wat er leeft en gebeurt. De 
gemeente wil zich ook dienstbaar opstellen als 
het gaat om maatschappelijke thema’s zoals 
armoede, eenzaamheid, vluchtelingen en 
duurzaamheid. De actie Tafels van Hoop sprak 
ons aan omdat wij er graag aan willen 
meewerken dat mensen zich in ons dorp op 
hun gemak voelen en zich gezien en 
gewaardeerd voelen. Door de Tafel van Hoop 
is er meer contact tussen gemeenteleden en 
vluchtelingen. 
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Een gast vertelt:  
“We waren uitgenodigd bij mijn zus in  
Rotterdam. Maar ik zei dat we niet konden  
komen, omdat we een feestje hadden in  
Zuidwolde’’ 
 

 
Bouwsteen 2: Wie is de doelgroep? 
We richten ons op vluchtelinggezinnen die hier 
nieuw zijn komen wonen, ongeacht hun religie. 
Zij bevinden zich vaak in het traject van 
inburgering, het vinden van een school en 
(vrijwilligers)werk. Onze kerk heeft ook contact 
met gezinnen die er al wat langer wonen en 
een verblijfsvergunning hebben. We hebben 
ook een tijdlang een ongedocumenteerd gezin 
opgevangen. Voor de Tafel van Hoop nodigen 
we mensen uit door gebruik te maken van o.a. 
gemeenteleden die vanuit de gemeente 
nieuwkomers begeleiden. We overleggen wat 
mensen aanspreekt en belangrijk voor hen is.  
 
Bouwsteen 3: Wie voeren de activiteiten uit? 
De eerste keer Tafel van Hoop was 
verkennend en bevatte nieuwsgierigheid 
hoe het zou uitpakken. Door het enthousiasme 
van alle gasten en betrokkenen beseften 
wij ons dat Tafel van Hoop leeft en dat alle 
partijen het fijn vinden om elkaars verhaal te 
horen en elkaar te ontmoeten. De werkgroep 
wordt groter en het fijne is dat er ook 
gemeenteleden, betrokken bij het begeleiden 
van vluchtelingen, aanwezig zijn en de data 
van de nieuwe Tafel van Hoop doorgeven. De 
tweede keer verdubbelde het aantal gasten en 
dat was een duidelijk signaal dat het tijdstip 
(zondagmiddag met de lunch)  een goede 
keuze was.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouwsteen 4: Met wie werk je samen? 
Het is fijn dat wij kunnen samenwerken met 
vrijwilligers die nieuwkomers begeleiden, naast 
een damesgroep in ons dorp die wekelijks 
samen een bakkie doet in de bibliotheek.  
 
Op deze manier ‘bedienen’ we veel 
vluchtelingen/nieuwe Nederlanders. Wij 
hebben het geluk dat er gemeenteleden bij 
ons in de kerk zijn die zich verbonden voelen 
met het idee achter ‘Tafel van Hoop’ en dit 
enthousiast uitdragen. 
 

 
 
Bouwsteen 5: Welke middelen heb je nodig? 
We hebben een basis, zoals soep, 
verschillende soorten broodjes, (halal) 
knakworstjes, dipjes voor op brood en 
pannenkoeken. De gasten zijn vrij om eten 
mee te nemen. Het is altijd spannend wat onze 
gasten meebrengen vanuit gastvrijheid, maar 
tot nu toe hebben we altijd voldoende eten 
gehad om samen van te genieten. 
 
Bouwsteen 6: Hoe regel je de communicatie? 
We hebben de eerste twee keren 
gemeenteleden van onze Ontmoetingskerk 
gevraagd zich specifiek op te geven voor de 
Tafel van Hoop. Daardoor was de interesse en 
hartelijkheid naar elkaar toe gelijk aanwezig.  
Nu maken we de activiteit via de beamer en via 
het weekblad van Zuidwolde bekend. 
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven. 
Vrijwilligers zijn niet echt nodig, een 
werkgroepje dat de Tafel van Hoop 
organiseert, zet ook de vraag voor eten uit.  
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  Eerste tip van Marian (vrijwilliger): 
 “Probeer zoveel mogelijk een zo natuurlijk en  
  relatiegericht contact te leggen met 
  gezinnen. Geef ook duidelijkheid over  
  mogelijkheden en onmogelijkheden.  
  Mensen realiseren zich vaak niet hoeveel   
  netwerken ze al hebben!” 
 
 
De uitnodigingen voor nieuwe Nederlanders 
zijn echt via mond-op-mond reclame 
gegaan, via vrijwilligers die al contacten 
hebben met vluchtelingen en via medewerkers 
van VluchtelingenWerk. Persoonlijk hebben we 
nog geen weerstanden opgemerkt.  
Er is wel wat drempelvrees bij de 
vluchtelingen, maar dat is opgelost door 
vluchtelingen elkaar te laten uitnodigen en de 
enthousiaste mond-op-mond reclame haar 
werk te laten doen.  
 
Bouwsteen 7: Welke locatie gebruik je? 
We organiseren de Tafels van Hoop in de 
algemene ruimte van onze kerk. Tot nu toe 
hebben we niet de indruk dat het mensen 
tegenhoudt om te komen. Soms wordt bij de 
mondelinge uitnodiging wel benoemd dat 
Tafels van Hoop niet gericht is op religie, maar 
juist gericht is op de ontmoeting met elkaar.  
 

 
  Tweede tip van Marian: 
 “Maak gebruik van vrijwilligers die al  
  contacten hebben met vluchtelingen zodat  
  de vluchteling weet dat er bekenden van  
  hem /haar aanwezig zijn. Dan wordt de   
  drempel toch vaak lager. Dat geldt ook door 
  mensen elkaar te laten  uitnodigen, dan  
  wordt het een soort mond-op mondreclame.” 

 
 
Bouwsteen 8: Hoe is de interne organisatie? 
Via de diaconie zijn er goede lijnen met de 
kerkenraad. De activiteit valt onder pastoraat. 
Omdat we het zien in de brede zin van omzien 
naar elkaar.  
 
 
 
 
 
 

Bouwsteen 9: Hoe houd je elkaar scherp? 
Na het houden van een Tafel van Hoop 
evalueren wij hoe het praktisch is gegaan en 
wat de ervaringen van de aanwezigen waren.  
Het geluk bij ons is dat het babbelen met 
‘Bakkie in de bibliotheek’ ons ook voorziet van 
feedback. Op deze manier proberen we het 
concept steeds iets te verbeteren of aan te 
passen. We geven aan de kerkeraad door hoe 
Tafel van Hoop geweest is en wanneer de 
volgende gepland staat. 
 
 

 
 
 
* De actie Tafel van Hoop wordt vanaf juli 
2019  ‘Deel je Tafel’ genoemd. Voor meer 
informatie zie www.kerkinactie.nl/deeljetafel 
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