
 

 

   INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET VLUCHTELINGEN 

Op zoek naar veiligheid  
 Je leven delen in Kesteren  
 

 
 
Samenvatting  
Al ruim 10 jaar is er vanuit de protestantse 
gemeente De Voorhof in Kesteren 
betrokkenheid bij vluchtelingen. Dat varieert 
van een eetkring tot een Vluchtelingendienst 
rond Wereldvluchtelingendag. En van 
inloopmiddagen tot het delen van het netwerk 
van gemeenteleden voor het zoeken naar 
werk. Lees mee in onderstaande bouwstenen 
voor de integrale aanpak vanuit deze actieve 
protestantse gemeente. 
 
Bouwsteen 1: Wat is de aanleiding om te 
starten? 
Onze betrokkenheid dateert al van lang voor 
de grote instroom van vluchtelingen in 2015. 
Al in 2007 zijn wij actief geworden, doordat er 
een grote groep Karen-vluchtelingen naar de 
Betuwe kwam. De diaconie heeft toen 
geholpen bij de opstart en huisvesting van 
deze gezinnen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eén van de toenmalige diakenen (Wim 
Jongenotter) was op dat moment ook coach  
bij Vluchtelingenwerk en heeft met recht 
pionierswerk verricht. Hij zag diaconale nood 
en is daar praktisch op ingesprongen door een 
eetkring te starten. Dat is tot op de dag van 
vandaag uitgegroeid tot een scala aan 
integratie-activiteiten. 
 
 

 
Maarten van Woerden (voorzitter diaconie): 
“Het werk met en voor vluchtelingen is een 
groot speerpunt binnen de diaconie. In de  
kerk ben je altijd welkom, op basis van  
gelijkwaardigheid! Wij dragen graag ons  
steentje bij aan een gemeenschap waar  
iedereen zich gehoord en gezien weet. 
En wij kunnen zoveel leren van hun  
gastvrijheid, zij brengen iets mee! ” 
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Bouwsteen 2: Wie is de doelgroep en waarom? 
We richten ons op statushouders die nieuw in 
ons dorp komen wonen, maar ook op 
migranten die al langer in Nederland zijn. 
Wederkerigheid is heel belangrijk voor ons, 
want hoe meer wederkerigheid er is, hoe 
gezonder het samenspel.  
 
 

Wederkerigheid in de praktijk:  
De vader in een Syrisch-Palestijns gezin  
sprak een diaken aan: “Ik ben zo blij met alles  
wat jullie doen, ik wil graag iets terug doen.  
Ik wil graag een diner koken voor 15  
eenzame mensen in de kerk.”  
Zo gezegd, zo gedaan. De hele familie hielp  
mee om een heerlijk diner te bereiden. De  
diaconie zorgde voor de logistiek en het  
was een zeer geslaagde avond. Deze vader  
was trots op wat hij in kon brengen en een  
gast verzuchtte na afloop dat hij een andere  
kijk had gekregen op vluchtelingen……..” 

 
 
 
Bouwsteen 3: Wie voeren de activiteiten uit? 
Het werk voor en met vluchtelingen wordt 
breed gedragen in onze gemeente. We 
hebben een gemengde club met vrijwilligers 
die actief zijn. Al een aantal jaar houden we 
rondom Wereldvluchtelingendag (juni) een 
Vluchtelingenkerkdienst. Dit jaar hebben we 
met elkaar gegeten en vervolgens een 
theaterstuk bekeken. De werkgroep die dit 
voorbereidt, bestaat uit diakenen, 
gemeenteleden en vluchtelingen. Daarnaast is 
er ook een gemixte kerngroep die de 
eetgroepen voorbereidt.  
 

     
 
 
 

 
Bouwsteen 4: Met wie werk je samen? 
We werken veel en goed samen met 
VluchtelingenWerk. Er is een grote 
verwevenheid tussen kerkleden van de 
Voorhof en VluchtelingenWerk, omdat een 
heel aantal leden daar ook als vrijwilliger 
werkzaam is. Deze korte lijn levert veel op  
in het kennen en de communicatie met de 
doelgroep. Daarnaast werken we samen met 
het Diaconaal Platform Neder-Betuwe. Daarin 
participeren 13 kerken uit Neder-Betuwe. De 
coördinator heeft alle activiteiten van de 
kerken binnen het platform in kaart gebracht 
en ondergebracht in 5 thema’s. Het onderwerp 
vluchtelingen is één van de thema’s en onze 
kerk zal een trekkersrol vervullen bij de verdere 
uitwerking hiervan.  
 
Bouwsteen 5: Welke middelen heb je nodig? 
Voor de meeste activiteiten gebruiken we ons 
kerkgebouw De Voorhof. Qua financiën 
hebben we voor dit werk een budget van de 
diaconie wat dekkend is. Het belangrijkst is de 
tijd die mensen hierin willen steken.  
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Bouwsteen 6: Hoe regel je de communicatie? 
We schrijven over alle activiteiten die op stapel 
staan of die zijn geweest een verslagje in het 
kerkblad. Het contact met de doelgroep 
verloopt vooral via persoonlijke contacten. 
Uitnodigingen voor activiteiten worden 
persoonlijk gedaan en dan niet één keer maar 
meerdere keren herhalen, wat ook weer past in 
hun cultuur. Mond-op-mond reclame speelt 
ook een rol. Als een statushouder besluit om 
lid te worden van onze gemeente, regelen we 
een interview in het kerkblad met foto en 
verhaal. Zo brengen we de persoon dichterbij 
de gemeente en verlagen we de drempel naar 
contact. 
 
Bouwsteen 7: Welke locatie gebruik je? 
De eetkring vindt in de kerk plaats en is door 
ervaringen in het verleden gesplitst in een 
aparte kring voor vrouwen en voor mannen. 
De meeste overige activiteiten vinden ook in 
en om het kerkgebouw plaats. 
 
Bouwsteen 8: Hoe is de interne organisatie? 
Het hart van de organisatie vormt de diaconie 
met een actieve voorzitter en een behoorlijk 
aantal dragende leden.  
 

 
 
Bouwsteen 9: Hoe houd je elkaar scherp? 
De Vluchtelingendienst evalueren we in de 
eerstvolgende diaconievergadering. 
Daarnaast vindt evaluatie plaats tijdens de 
overleggen met Vluchtelingenwerk. 
 
 
 
 
 
 

 
Zelf aan de slag  
Hieronder volgen een aantal tips die de 
diaconie van Kesteren deelt:  
 

● Werk zoveel mogelijk samen 
Het komt het werk met en voor vluchtelingen 
ten goede als je zoveel mogelijk probeert 
samen te werken met bv. VluchtelingenWerk.  
 

● Probeer aan te sluiten bij hun cultuur 
Het is belangrijk om te zoeken naar waar men 
trots op is en dat een plek te geven. Wat 
kunnen mensen zelf binnen brengen? Wat 
willen zij graag delen? Waar is men trots op? 
 

 
Eritrese koffieceremonie tijdens de   
diaconievergadering: 
“Elke Eritrese vrouw is er trots op om op  
Eritrese wijze koffie te zetten. Deze  
ceremonie kan gerust anderhalf uur duren.  
Een Eritrees lid uit onze gemeente vond het  
leuk om dat voor de diaconie te doen en 
wij hebben in de tussentijd vergaderd in de 
heerlijke geuren van gebrande koffiebonen.  
Een klein voorbeeld hoe wij proberen aan  
te sluiten bij hun cultuur.” 

 
 
 

● Ken de mensen bij hun naam!  
Besef hoe belangrijk het is dat je mensen snel 
bij hun naam kent. Het komt heel dichtbij de 
identiteit van de mensen. Even oefenen 
soms…. 
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