
In contact met  

Vluchtelingen 
 

 

 

 

Voor vluchtelingen op het asielzoekerscentrum (azc) kan het 

bezoek dat u aflegt in hun kamer en het contact dat u zo opbouwt, 

een eerste stap zijn naar integratie in Nederland.  

Om communicatiefouten te beperken en het maximale uit het 

contact te halen, is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. In 

deze brochure vindt u een overzicht van praktische tips. 

 

Wij hopen dat u veel zegen, voldoening en plezier ervaart in uw 

contact met vluchtelingen.  
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2 In contact met vluchtelingen 

1. Aankomst en verblijf op het azc  

 Bij bezoek aan het azc meldt u zich bij de receptie. U moet een 

identiteitsbewijs tonen en u meldt het kamernummer en de 

naam van de vluchteling die u wilt bezoeken. U krijgt dan 

(meestal) een bezoekerspasje dat u na afloop inlevert bij de 

receptie. 

 Als u ook nog bij iemand op een andere kamer op bezoek wilt, 

dan meldt u dat eerst weer bij de receptie, ook als u door 

iemand op zijn kamer genodigd wordt. Dat is niet op elk azc 

nodig, maar dat hoort u dan wel.  

 U mag niet zomaar flyers uitdelen of op het prikbord hangen. U 

moet eerst toestemming vragen bij de receptie of het COA 

(beheerder van het azc). Bent u bij iemand op de kamer, dan 

mag u uiteraard wel een uitnodiging voor een activiteit (of 

lectuur) aanbieden. 

 Er zijn overigens grote verschillen tussen de bezoekregels op de 

diverse azc’s. De plaatselijke werkgroep kan u daarin verder 

wegwijs maken. Vraag bij twijfel even bij de receptie wat wel en 

wat niet mag.  

 

 

2. Tijd 

 Stel vast hoeveel tijd u kunt missen. U kunt beter later een 

tweede contact erbij nemen dan dat u te hard van stapel loopt 

en een contact laat verwateren of moet afstoten.  

Als u om een bepaalde reden stopt met een contact, geef de 

contactgegevens dan door aan de coördinator binnen uw kerk 

of aan de algemene coördinator, zodat deze in andere kerken 

kan vragen wie de vluchteling kan bezoeken.  

 Breng regelmaat in het bezoeken. Ongeveer eens per 14 dagen 

is erg fijn, als het kan eens per week.  
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3. Contacten tussen mannen en vrouwen 

 Een heel duidelijke regel: leg als vrouw alleen contacten met 

vrouwen, en als man alleen met mannen (en niet met personen 

van het andere geslacht). In verschillende culturen is contact 

tussen mannen en vrouwen niet gebruikelijk. Zulk contact kan 

worden opgevat als een onuitgesproken vraag om een 

(seksuele) relatie. 

 Probeer in de kleding die u draagt voorzichtig te zijn en geen 

aanstoot te geven. Nederland is behoorlijk vrijgevochten, en 

met name bij moslims ligt dit gevoelig. 

 

 

4. Waarover gaat het gesprek (niet)? 

 Asielzoekers willen waarschijnlijk graag weten waarom u 

eigenlijk op bezoek komt. U kunt uitleggen dat er mensen van 

de kerk zijn die vluchtelingen bezoeken, van wie u er een bent. 

Dat u het belangrijk vindt dat vluchtelingen Nederlanders leren 

kennen, en dat u het zelf ook leuk vindt om mensen uit een 

andere cultuur te leren kennen. 

 Toon interesse voor de vluchteling die u bezoekt: gezin, familie, 

land, huidige leven en activiteiten en natuurlijk de religie. En de 

alledaagse beslommeringen. 

 Vraag nooit zelf naar vluchtmotieven, maar wanneer die 

spontaan verteld worden, luister dan. 

 Blijf eens eten, als dat mogelijk is. Als u dat zelf wilt, kunt u 

een vluchteling uitnodigen om af en toe bij u te komen eten, 

etc. Het beste is om hem dan (in het begin) op te halen. 

 Naast oprechte bewogenheid is het belangrijk dat u gezonde 

afstand houdt, met name emotioneel, tot de problematiek van 

de vluchteling. U kunt niet (al) zijn problemen oplossen. Dit 

hoeft ook niet. U geeft hem al veel met uw tijd en aandacht. 
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 Stel uzelf nooit op als hulpverlener. Verwijs indien nodig door 

naar professionele instellingen en personen zoals Vluchtelingen-

Werk Nederland of naar de advocaat. 

 Neem ondersteunend materiaal mee, zoals een Bijbel (in 

Nederlands of Engels en in de eigen taal van de vluchteling), 

een atlas, foto, (familie)album, enz. Via foto’s leren ze uw 

familie kennen! 

 Beschouw bezoekwerk ook als een kans om veel te leren over 

andere culturen. 

 Probeer een vriendschappelijk contact te ontwikkelen waarin 

verschillende aspecten een rol spelen, zoals geestelijke zaken, 

maar ook hobby’s, praktische hulp, enz. 

 Misschien heeft de vluchteling die u bezoekt er behoefte aan om 

Nederlands te leren. Hier kunt u aanbieden te helpen. 

Volwassen vluchtelingen krijgen gewoonlijk geen onderwijs 

gedurende hun asielaanvraag (meer info vindt u in de 

handreiking taalondersteuning van Gave; deze kunt u 

aanvragen via de site van Gave). 

 

 

5. (Geloofs)gesprekken 

 Bid of God u wil helpen om op de juiste tijd en manier goed 

over Hem te spreken. 

 Het is belangrijk om (christenen uit) andere kerken niet af te 

vallen. Benadruk overeenkomsten en samenwerking in plaats 

van de verschillen. 

 Een christelijk getuigenis kunt u geven door middel van een 

gesprek over het evangelie en door een dienende instelling 

waarbij u getuigt met uw daden. Beide zijn belangrijk en 

onscheidbaar in Gods Koninkrijk en helpen om op een 

ontspannen manier een contact te onderhouden. 
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 Vermijd het om te gaan discussiëren over religieuze zaken, 

vooral omdat in veel culturen ongelijk bekennen als een 

nederlaag, eerverlies wordt beschouwd. Zorg dus dat u iemand 

niet met uw woorden in het nauw drijft (ook niet wanneer u 

gelijk hebt). 

 Sommige vrouwen zijn niet gewend om over het geloof te 

praten; dat soort gesprekken laten ze aan hun man over. 

Probeer in dit geval gesprekken over het geloof te beginnen 

wanneer u de vrouw alleen spreekt. 

 Stimuleer vrouwen om zelfstandig na te denken over de Bijbel. 

Vanuit hun cultuur zijn veel vrouwen dat niet gewend. 

 Laat de vluchteling het Bijbelgedeelte lezen in de eigen taal. 

N.B. Zorg dat u weet of de vluchteling (de Bijbel) kan lezen. 

Niet iedere vluchteling kan lezen. 

 U kunt ook audio- of filmmateriaal gebruiken in andere talen. 

Veel apps en downloadbaar materiaal staan op internet. 

 Als de vluchteling christen is, kunt u samen met hem bidden. 

Anders kunt u vragen of u voor hem mag bidden. 

 Het geven van een Bijbel of goede christelijke literatuur in de 

eigen taal is aan te bevelen. 

 Nodig de vluchteling uit om mee te gaan naar uw kerk en laat 

mensen uit de gemeente met hem/haar kennismaken. 

 

 

6. Gevaren en valkuilen van bezoekwerk 

 De vluchteling kan het contact aangaan met het oog op 

materieel voordeel of ten bate van zijn asielprocedure. 

 De relatie kan ongelijkwaardig worden wanneer de vluchteling 

te afhankelijk is in een contact. 

 Een te grote (emotionele) betrokkenheid bij de persoonlijke 

problematiek van de vluchteling kan heel zwaar gaan wegen. 
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 Vluchtelingen kunnen jaloers worden wanneer u meerdere 

mensen in het azc kent en niet bij hen allen op bezoek gaat. 

 Frustratie (bij uzelf of de vluchteling) door afspraken die niet 

zijn nagekomen. 

 Gemanipuleerd worden om dingen voor vluchtelingen te doen 

die u eigenlijk niet kunt of wilt doen. 

 Uw vertrouwen verliezen in een vluchteling als hij niet altijd de 

volle waarheid spreekt (volgens u). 

 Niet in kunnen schatten of het bezoek op prijs wordt gesteld. In 

veel culturen is nee-zeggen ongepast. Als u van tevoren belt, 

en de vluchteling kan elke keer niet, kan dit erop wijzen dat hij 

liever geen contact wil. U kunt hem ook bij uzelf uitnodigen. Als 

hij echt komt, waardeert hij het contact zeker. 

 Wees heel voorzichtig in het geven van dingen en cadeaus. Dit 

kan leiden tot een afhankelijkheidsrelatie, terwijl juist gelijkheid 

in de relatie voorop moet staan. 

 

 

7. Kansen binnen bezoekwerk 

 Vaak waarderen vluchtelingen de bezoekjes die u aflegt erg: 

het is een gewaardeerde vorm van contact. 

 Neem ondersteunend materiaal mee, zoals Bijbels, smartphone 

met relevante apps, een atlas, enz. 

 (Nederlandse) gasten ontvangen kan de zelfwaardering van de 

vluchteling verhogen. 

 Kans om veel te leren over andere culturen. 
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8. Nazorg 

 Het is belangrijk dat u een contact nooit zomaar laat stoppen; 

zorg dat er iemand is die het van u overneemt. 

 Zorg in geval van verhuizing van de vluchteling voor contact 

met een kerk in de nieuwe woonplaats. Dit kan via Gave. 

 

 

9. Denk ook nog aan 

 Een afspraak maken is mogelijk, maar niet te lang vooraf. 

 Neem eventueel iets kleins mee voor de kinderen (doosje 

rozijntjes of iets dergelijks). 

 Leer iets van de taal van de vluchteling, bijvoorbeeld de 

begroetingswoorden. 

 Praat geen kromme zinnen Nederlands, wel eenvoudige, korte 

zinnen. 

 Sla aangeboden consumpties niet af. 

 Verwacht vragen over uw privé-zaken. 

 Als u als vrouw buitenlandse vrouwen opzoekt, erger u er dan 

niet aan als de man veel aandacht opeist. Van hem zult u het 

vertrouwen moeten hebben om de relatie met de vrouw te 

kunnen verdiepen. 

 Wees voorzichtig met –of vermijd- discussies over politiek. 

 Wanneer een relatie zich ontwikkelt, is wederzijds bezoek 

vanzelfsprekend. 
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10. Lectuur, film en muziek  

(Bijbels, Bijbelstudies, evangelisatieboekjes, dvd’s, etc.) 

 

 Evangelielectuur Anderstaligen Service (EAS)  

telefoon 0341–417172 

e-mail eas@solcon.nl 

website www.eas-lectuur.nl 

 Zakbijbelbond – Gospel for Guests  

telefoon 026–3338048 

e-mail info@zakbijbelbond.nl  

website www.zakbijbelbond.nl  

 Gave 

Boeken en mediatips op de site van Gave: 

www.gave.nl/advies/lectuur-en-media  

 Mijntaal.net 

Op deze site kan een vluchteling gemakkelijk informatie vinden 

over het christelijke geloof in de eigen taal, in audiovorm, in 

geschreven vorm, etc. Voor de site Mijntaal zijn 

promotiekaartjes verkrijgbaar bij Gave. Zo’n kaartje kunt u aan 

de vluchteling geven. 

 

 

11. Hulp van Gave 

Gave biedt veel mogelijkheden voor ondersteuning: 

 Op de website van Gave (www.gave.nl) is allerlei aanvullende 

informatie te vinden. 

 Brochures/handreikingen. De volgende titels zijn beschikbaar 

(sommige alleen als pdf download): 

 Over de drempel. Advies voor contact met een vluchteling in 

de wijk 

 In goede aarde. Advies voor de doop en begeleiding van 

asielzoekers 

http://mijntaal.net/
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 In contact met Somaliërs 

 In contact met uitgeprocedeerde en dakloze asielzoekers 

 Taalondersteuning geven aan vluchtelingen 

 Verschillende cursussen:  

 Op weg met een vluchteling (in het azc en in de wijk) 

 Kinderwerk 

 Jongerenwerk 

 Vrouwenwerk 

 Pastoraat 

 Bijbelstudie met asielzoekers 

 Ondersteuning door toerusters voor o.a. bezoekwerk, 

kinderwerk, jongerenwerk, vrouwenwerk en Bijbelstudie. 

 Ondersteuning door de juridische afdeling bij vragen over 

asielprocedure en opvang. De afdeling adviseert ook kerken wat 

betreft de voorbereiding van bekeerlingen op een nieuwe 

asielaanvraag. Daarnaast geeft de afdeling advies aan 

advocaten bij de asielprocedure van christenen die vrezen voor 

geloofsvervolging. 

 Ideeën voor werkvormen. 

 Meertalige liederenbundel met bekende christelijke liederen in 

de meest voorkomende asielzoekerstalen. 

 Ondersteuning vanuit de taalteams Arabisch en Somalisch. 

 Het vinden van een Nederlandse of anderstalige kerk als een 

vluchteling bijvoorbeeld naar een andere woonplaats verhuist. 

 Persoonlijk advies. 

 

Neem gerust contact op met de servicedesk van Gave. Wij helpen u 

graag. 

 

telefoon 0341–460328 (maandag-vrijdag: 10.00-16.00 uur) 

e-mail servicedesk@gave.nl 

website www.gave.nl 
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Bijlage 1: Culturele achtergrond vluchtelingen 
(uit de Gave-brochure ‘Over de drempel’) 

 

 

De vluchteling die u ontmoet, woont nu in Nederland. In Nederland 

is er vrede. Hij hoeft niet meer zo bang te zijn voor gevaar. Dat 

geeft rust. Maar zijn leven staat nog bol van pijn en van 

onzekerheden.  

 

Een vluchteling heeft niet alleen zijn bekenden en eigendommen 

moeten achterlaten, maar ook zijn (onbewuste) overtuigingen en 

gewoonten, zijn cultuur. De Nederlandse cultuur is voor hem vol 

bijzondere gewoonten. Hij begint aan de boeiende en vermoeiende 

route om te leren wat in Nederland hoort én waarom. Tijdens dat 

leerproces zal de vluchteling dagelijks gedachten hebben als: ‘Ik 

zou dit heel anders doen’, ‘Is dit wel goed? Volgens mij niet!’, ’Ik 

hoor er hier niet bij.’  

 

Elke cultuur heeft wel iets goeds. Bijvoorbeeld de betrouwbaarheid 

en nauwkeurigheid van Nederlanders en de warme gastvrijheid van 

Afghanen. In elke cultuur zijn er ook gewoonten die niet in lijn zijn 

met het Bijbelse perspectief. Het schema op de volgende pagina 

geeft inzicht in basiswaarden waarop culturele gewoonten zijn 

gestoeld.  

 

Lompe Nederlanders?  

In contact met een vluchteling merkt u dat er in Nederland 

gewoonten zijn die voor niet-Nederlanders vreemd zijn of zelfs not 

done. Echt Nederlands is directheid: de waarheid zeggen, ook als 

die ‘slecht nieuws’ bevat. Voorbeeld: iemand komt bij een 

Nederlander aan de deur voor een spontaan bezoek. Dit komt de 

Nederlander niet uit omdat hij zo zelf weg moet voor een afspraak. 

Hij zegt dit tegen de bezoeker. Een niet-Nederlander zou de 

onverwachte bezoeker niet durven weigeren en gewoon 

binnenlaten. (Hij zou ook niet durven vragen tot hoe lang de 

bezoeker denkt te blijven. Hij zou de persoon met wie hij een 
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afspraak heeft, laten wachten.) Nederlandse directheid is er ook in: 

veel persoonlijke en rechtstreekse vragen stellen, ongevraagd een 

persoonlijke mening geven, kritische opmerkingen maken. Deze 

manieren vinden de meeste niet-Nederlanders onbeleefd. 

 

 Westerse 

cultuur 

Groepscultuur  

(Azië; Afrika) 

Bijbels perspectief 

Motto Ik denk en voel 

dus ik besta 

Ik hoor erbij, 

dus ik besta 

Uit genade geliefd,  

dat is mijn 

bestaansgrond 

Hoe kijk ik 

naar mezelf 

Ik in het 

middelpunt 

De 

gemeenschap in 

het middelpunt 

God in het middelpunt 

Hoe kijk ik 

naar de wereld 

Mijn belangen 

bepalen mijn 

wereldbeeld 

De belangen 

van de 

gemeenschap 

bepalen mijn 

wereldbeeld 

Gods Woord bepaalt 

mijn wereldbeeld 

Wie/wat is 

gezaghebbend 

Als ik het geloof, 

is het zo 

Als de 

gemeenschap 

het zegt, is het 

zo 

Als God het zegt, is 

het zo 

Doel van het 

leven 

Zelfverwerkelij-

king 

Harmonie/ 

dienen van de 

gemeenschap 

God eren; Hem en de 

naaste dienen 

De gewenste 

uitkomst van 

mijn 

gedragingen 

Dat ik gelukkig 

ben 

Dat de 

gemeenschap 

welvarend is 

Dat ik vrucht draag 

voor God 

Houding Ik in de eerste 

plaats 

Wij in de eerste 

plaats 

God in de eerste 

plaats 

Verzoening 

over het 

verkeerde 

Schuld die 

vereffend moet 

worden 

Schaamte die 

bedekt moet 

worden; 

machten die 

overwonnen 

moeten worden 

Door Gods genade 

plaatsvervangende 

verzoening over het 

verkeerde. God 

bedekt, God overwint 
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Het westers ‘gelijk’ 

Waarheid. De waarheid spreken is voor westerse mensen heel 

belangrijk in relaties. Het is verbonden aan vertrouwen, aan 

iemand kunnen vertrouwen. Het gewicht van de waarheid spreken 

komt naar voren in de westerse spreuk: ‘Halve waarheden zijn hele 

leugens.’ Dit geldt in alle gevallen. In niet-westerse culturen is 

echter het doel doorslaggevend. Als het iemands doel is om zijn eer 

en die van zijn gemeenschap te beschermen, is een leugen of halve 

leugen niet verkeerd en tast het relaties niet aan. Men vindt het 

alleen verkeerd als je niet de waarheid spreekt voor puur 

persoonlijk gewin.  

Op tijd komen, afspraken tijdig nakomen. In niet-westerse 

culturen ligt de focus in het leven niet op omgaan met tijd. Wél op 

relaties. Relaties zijn uiterst kostbaar. In landen waar weinig 

financiële voorzieningen vanuit de overheid zijn, is het van 

overlevingsbelang om allerlei nuttige relaties aan te gaan en te 

onderhouden. Daarom heeft het onderhouden van het eigen 

netwerk topprioriteit. Iedereen maakt tijd voor een ander. Ook is er 

altijd tijd voor onverwachte ontmoetingen. Dit heeft als gevolg dat 

iedereen regelmatig ‘later’ komt. Dat is geen enkel probleem; de 

goede reden hiervoor is bekend. Als u zich als Nederlander aan 

afspraken houdt in contact met een vluchteling, heeft hij een 

leerzaam voorbeeld van de waarde van tijd en punctualiteit in de 

Nederlandse cultuur.  

Individualistisch leven. In tegenstelling tot een niet-westerling, 

moet een Nederlander het niet hebben van bescherming en 

voorziening door een eigen groep of gemeenschap. Een 

Nederlander zorgt voor zichzelf en als dat niet lukt, is er – 

emotioneel en sociaal veraf – de overheid. In niet-westerse landen 

deelt de rijkste mee aan de behoeften van zijn gemeenschap. Wees 

daarom niet verbaasd als een vluchteling vraagt of u iets voor hem 

wilt betalen. Dat komt niet voort uit brutaliteit. U kunt uitleggen dat 

dit in Nederland anders werkt, ook tussen vrienden.  

Bij een individueel leven hoort ook een persoonlijke mening vormen 
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en uiten. In niet-westerse culturen is een persoonlijke mening niet 

zo belangrijk en meestal ook niet wenselijk. Vraagt u een 

vluchteling: ‘Wat vind jij van …?’, dan hoort hij de vraag 

automatisch als: ‘Wat vindt jouw gemeenschap van …?’ Het kan 

sociaal ontwrichtende gevolgen hebben als hij anders gaat denken 

dan mensen uit zijn achtergrond. 
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Bijlage 2: Meer informatie over moslims 
 

Wanneer we ons inspannen om de cultuur van moslims beter te 

leren kennen, leren we tegelijk meer over onszelf. We ontdekken 

dat Nederlanders, zonder dat ze het zichzelf bewust zijn, tegenover 

buitenlanders nogal eens een superieure houding aannemen. Wij 

zijn de mensen die weten ‘hoe het hoort’ en willen vreemdelingen 

helpen in hun aanpassing. En wij raken geïrriteerd als buitenlanders 

hun cultuur en gewoonten superieur achten. De eerste stap in 

toenadering tot moslims kan ontstaan als wij toegeven dat onze 

eigen cultuur van alles bevat wat niet in lijn is met het Bijbelse 

perspectief.  

Te grote zelfkritiek tegenover moslims heeft echter een averechtse 

werking. Velen van hen zijn namelijk opgevoed met de opvatting 

dat ‘christelijke cultuur’ en ‘christelijke godsdienst’ inferieur zijn aan 

de islamitische. 

Niet alleen als Nederlander, ook als christen moet u oppassen uw 

westerse cultuur niet teveel voorop te stellen. Dit juist ook omdat 

uiteindelijk alle culturen vanuit het Evangelie zullen worden 

beoordeeld, zowel die van ons als die van hen.  

 

De islam kent een heel aantal gewoonten die ook in de Koran 

worden voorgeschreven, maar diverse gewoonten van moslims 

kunnen we niet op naam van de islam schrijven. Vaak zijn nog 

allerlei gebruiken uit het volksgeloof intact. Veel van deze 

praktijken zijn strijdig met de orthodoxe leer. Zo worden er 

bijvoorbeeld vaak amuletten gedragen om het boze oog af te 

weren. Dit is een voorbeeld dat laat zien hoe sterk mensen zich in 

hun leven afhankelijk voelen van hogere machten. Veel moslims 

hebben een fatalistische, berustende levenshouding. Ze berusten in 

moeilijkheden met het argument dat God alles zo beschikt heeft. 

In het leven van een moslimvrouw speelt angst dikwijls een grote 

rol: angst om door haar man verstoten te worden, om geen 

kinderen te kunnen krijgen, angst voor de gevaren van een 

bevalling, voor het boze oog en voor vijandig gezinde geesten. 
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Vaak menen ze dat God niet tot vrouwen spreekt en wenden ze zich 

daarom tot heiligen, geesten en magie. (Zie Johannes 4 waar Jezus 

juist met een verachte Samaritaanse vrouw wil spreken en haar het 

levende water wil geven.) 

 

Centrale waarden uit het leven van mensen in het Midden-Oosten 

zijn gastvrijheid, zorg voor je veiligheid, vrijgevigheid, moed en 

heldendom, eer en waardigheid. Openlijke schuldbelijdenis is voor 

een moslim een schande, verliezen van eer. Wees daarom 

voorzichtig in discussies en dwing mensen niet in een bepaalde 

richting. 

 

In hun vaderland maken de meeste buitenlanders deel uit van een 

dorpsgemeenschap. In die dorpen is er sprake van zeer hechte 

banden met alle dorpsgenoten. Een gezin (ouders en kinderen) 

leeft niet op zichzelf. Grootouders en andere verwanten, feitelijk de 

hele gemeenschap, heeft invloed op de levensstijl van een gezin. 

Niemand kan zich eigenlijk aan de sociale druk en invloed 

onttrekken. Ook op het terrein van godsdienst merk je die 

groepsinvloed. Godsdienst is vaak meer een groepsgebeuren dan 

een zaak van persoonlijke keuze. Voor mensen die in een 

groepscultuur zijn opgegroeid, is het moeilijk om persoonlijke 

keuzes te maken. Hun keuze laat zien wat de groep van hen 

verwacht. Maar toch zijn er steeds weer mensen die door die muur 

heen breken en een eigen overtuiging krijgen. 

In het gezin is de vader de gezaghebbende figuur. Een 

vriendschappelijke relatie met de kinderen wordt vaak vermeden, 

omdat hij daarmee zijn gezag zou ondergraven. Oudere kinderen 

hebben meer te zeggen dan jongere en jongens meer dan meisjes. 

Grootouders hebben grote invloed op het gezin. In dit licht kunnen 

we ook begrijpen dat wanneer bijvoorbeeld een moslimjongen 

christen wordt, zijn vader het gevoel krijgt dat hij als vader, als 

opvoeder, heeft gefaald. 
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Soms zult u merken dat de interesse en de kennis van de vrouw (of 

man) beperkt zijn. Ook een taalbarrière kan het contact 

bemoeilijken. Ga dan door vanwege de waarde die het contact voor 

de desbetreffende persoon heeft, maar vooral vanwege het feit dat 

voor Christus nooit iemand te saai, te beperkt of wat dan ook maar 

was om lief te hebben en om contact mee te hebben. 

 

Gebruikte literatuur:  

 ‘Cultuur van moslimmigranten’ en ‘Moslimvrouwen in Nederland’, 

(brochurereeks Evangelie en Moslims, Amersfoort) 

 ‘Werkvormenmap - Ideeën voor christenen’ (Stichting Gave) 


