K

erst- of Paasviering

Samen met vluchtelingen op een feestelijke manier het kerstfeest vieren is een
mooie gelegenheid om gezelligheid en het leggen van nieuwe contacten te combineren
met het brengen van de Kerst- of Paasboodschap.

Voorbereiding
Locatie regelen.
Lijst maken van alle zaken die moeten gebeuren; taakverdeling (3.6) maken.
Publiciteit verzorgen (3.6).
Programma maken (3.6); zo veel mogelijk vluchtelingen bij het programma betrekken.
Liederen uitzoeken in meerdere talen en op overheadsheets zetten; voor overheadprojector zorgen.
Programmaboekjes verzorgen.
Vervoer regelen.
Klein presentje voor vluchtelingen regelen. Bijvoorbeeld een Johannesevangelie, een traktaatje, een
kaars en wat fruit. Zorg ook voor een kaartje met naam en adres van een Nederlands contactpersoon.
0 Voor koffie en lekkers zorgen, en voor mensen die dit ronddelen tijdens de viering zelf.
0 Parallel aan de viering voor een kindernevenprogramma (7.2) zorgen.
0 Eventueel een lectuurtafel (4.1) verzorgen.
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Tijdens

0 Naam en adres van vluchtelingen noteren met wie nog geen eerder contact
was; koppel hen aan Nederlandse kerkleden.
0 Uitnodigingen uitdelen aan vluchtelingen voor gemeenteactiviteiten.
(Kerst- of Paasviering van de kerk,
bijbelkring, kerkdienst).
0 Het presentje kan ook een week na
de viering worden rondgebracht door
Nederlandse kerkleden in plaats van
direct te worden uitgedeeld.

Kansen
0 Een prachtige gelegenheid om nieuwe contacten te leggen.
0 Door de bijzondere sfeer geschikt om
meer Nederlanders bij het werk te
betrekken.
0 Unieke mogelijkheid om de belangrijke Kerst- of Paasboodschap onder
de aandacht van vluchtelingen te
brengen.

0 Vluchtelingen hartelijk wel”De Kerstviering was het
kom heten.
eerste moment dat ik in con0 Proberen te voorkomen dat de
tact kwam met vluchtelingen.
vluchtelingen en Nederlanders
Het was heel bijzonder het
apart van elkaar gaan zitten. U
evangelie in zoveel talen te
kunt aan het begin de Nederhoren voorlezen. Sinds die
tijd komt er regelmatig een
landers influisteren dat het
Georgisch stel bij mij op
leuk is als ze tussen een paar
bezoek.”
vluchtelingen gaan zitten.
0 Niet te veel laten zingen, vaak
gaat dit niet zo soepel.
0 Verkondiging of Kerstverhaal mag niet langer dan 20
minuten duren, anders verslapt de aandacht. Beeldmateriaal (dia's, sheets) kan helpen om de aandacht
erbij te houden.
0 Een pauze inlassen; roep aan het begin van de pauze
vluchtelingen en kerkleden op kennis met elkaar te
maken.
0 Wijs aan het begin van de pauze op de lectuurtafel.
0 Aan het einde van de viering moeten Nederlanders
klaarstaan om de vluchtelingen het presentje mee te
geven.

Gevaren
0 Een viering zonder nazorg kan heel teleurstellend zijn voor vluchtelingen.
0 Vaak is moeilijk in te schatten hoeveel mensen er komen; dit kan tot onverwachte situaties leiden.
0 Wanneer vluchtelingen betrokken worden
bij de organisatie is duidelijke en herhaaldelijke communicatie noodzakelijk over wat er
van hen wordt verwacht.
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