
 

 

 

Bij de komst van een azc is het belangrijk dat plaatselijke kerken in beweging komen. Zij kunnen een 

positief geluid laten horen en vluchtelingen welkom heten. In dit document geven wij een aantal 

suggesties hiervoor. 

 

DE ROL VAN DE KERK  

Net als de overheid en organisaties heeft ook de kerk maatschappelijke verantwoordelijkheid in de opvang van 

vluchtelingen. De kerk kan bijdragen aan een snellere acceptatie van de vluchtelingen door de bevolking. Belangrijk is dat u 

als kerk samenwerking zoekt met de gemeente en organisaties als het COA en het Rode Kruis. De kerk heeft in de fases 

vooraf aan de komst van het azc een eigen rol in onderhandeling, inspraak en opstart van vrijwilligerswerk. 

 

DE ONDERHANDELINGSFASE 

In deze fase wordt bepaald of het azc daadwerkelijk komt. De gemeente onderhandelt met de plaatselijke bewoners, de 

overheid en het COA. Als kerk is het belangrijk om in deze fase een positief geluid te laten horen. Dit doet u door: 

 

 Een Facebookpagina te maken, bijvoorbeeld ‘Welkom in azc … (plaatsnaam)’. 

 Een brief te publiceren in kerkbladen en de plaatselijke krant, bij voorkeur met alle plaatselijke kerken. 

 Overleg met de lokale christelijke politiek, bijvoorbeeld over de inzet van kerkelijke vrijwilligers op het azc. Maak 

afspraken en leg deze vast, de politieke partijen kunnen hier vervolgens over onderhandelen met het COA. 

 

DE INSPREEKAVOND VAN DE GEMEENTE 

 Wees als kerken aanwezig – laat een positief geluid horen. 

 Stel vragen aan het COA, bijvoorbeeld: “Wat mag de kerk doen? Welke handelingsruimte krijgt de kerk? Hoe 

kunnen wij in contact komen met de vluchtelingen? Kunnen wij vrij het terrein op? Mogen er posters worden 

opgehangen voor activiteiten?” 

 Wees op de hoogte van de bezoekersregels en de huisregels die het COA hanteert. Download het 

Bezoekersreglement en de COA-Huisregels uit onze bibliotheek. 

 

OPSTART VRIJWILLIGERSWERK 

 Start een interkerkelijke werkgroep met contactpersonen uit alle betrokken kerken. Deze werkgroep kan zorg 

dragen voor de organisatie van christelijke activiteiten, met ondersteuning van Gave. Lees de handreiking 

‘Werkgroep opstarten’ in de bibliotheek. In sommige gemeentes ontstaat een religieus neutraal platform van 

betrokken partijen. U kunt zich hier als kerken bij aansluiten en daarnaast een eigen werkgroep starten. 

 Organiseer, eventueel met Gave, een informatieavond voor christenen in de gemeente. Het doel is het 

enthousiasmeren, informeren en werven van kerkelijke vrijwilligers. 

 Verzamel contactgegevens van geïnteresseerden en noteer welke type activiteit hun belangstelling heeft. 

 

ACTIVITEITEN ORGANISEREN  

Waarom activiteiten organiseren? 

 Het biedt vluchtelingen ontspanning, afleiding en zingeving. 

NIEUW AZC 
EN DE ROL VAN DE KERK 
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 Activiteiten zijn een middel om contacten te leggen. Vanuit persoonlijk contact kan een relatie worden 

opgebouwd en vriendschap ontstaan. Dit biedt kansen om de liefde van Christus te delen in woord en daad. 

Interkerkelijke activiteiten starten 

 Inventariseer welke activiteiten u als kerken kunt opzetten, Gave helpt u hier graag bij. 

 Bepaal hoe u in contact komt met vluchtelingen. 

 Neem als kerk eventueel deel aan een lokaal project. Bijvoorbeeld het Meet & Eat project van Stichting Present. 

 Maak als kerken welkomstpakketten en deel deze uit op het azc. 

 Lees voor advies de webpagina’s ‘Hoe kom ik in contact met vluchtelingen’ en ‘Een relatie opbouwen met 

vluchtelingen’. 

 Zorg voor goede communicatie met het COA. Besef dat het COA en het azc-terrein “religieus-neutraal” zijn. 

Christelijke activiteiten zijn op het terrein zelf niet toegestaan. 

 Organiseer de activiteiten op een locatie dicht bij het azc. Start eventueel een House of Joy. Dit is een locatie voor 

activiteiten en ontmoeting met vluchtelingen, op loopafstand van een azc. Zie deze website voor meer informatie. 

 

IDEEEN VOOR ACTIVITEITEN 

 Specifieke activiteiten voor kinderen, jongeren, mannen of vrouwen. Denk aan sport, muziek, creatieve ochtend 

en een bijbelclub. Zie de pagina’s ‘In contact met jongeren/mannen/vrouwen/kinderen’ in de bibliotheek. 

 Bezoekwerk: koppel vluchtelingen aan kerkelijke vrijwilligers. 

 Uitnodigen voor een kerkdienst of speciale dienst, zie ook de pagina ‘Kerst en Pasen vieren met vluchtelingen’. 

 Bijbelstudie of Alphacursus: zie de pagina ‘Bijbelstudie met vluchtelingen organiseren.’ 

 Verkoop van kleding, fietsen of speelgoed. Zie de pagina ‘Kledingmarkt opstarten.’ 

 Gezamenlijke maaltijden en leuke uitjes organiseren. Zie de pagina ‘Een dagje uit met vluchtelingen’ 

 Project Gastvrij gezin: Gezinnen uit de kerk nodigen vluchtelingen thuis uit voor een maaltijd. Zie de pagina 

‘Vluchtelingen aan tafel’. 

 Fiets-project: zie de pagina ‘Fietsles geven’. 

 Taalles geven: zie de pagina Taalondersteuning geven. 

 Vervoer regelen, hiervoor kunt u een chauffeurslijst maken. Denk aan halen en brengen naar kerkdienst, advocaat, 

dokter etc. 

TIPS VOOR KERK OF WERKGROEP 

 Communiceer helder met potentiële vrijwilligers over de gang van zaken. Bijvoorbeeld als een azc langer op zich 

laat wachten of wanneer activiteiten nog niet van de grond komen. Voorkom dat u veel vrijwilligers heeft, maar 

nog geen activiteiten. 

 Wek geen verkeerde verwachtingen bij vluchtelingen, zeg niets toe wat u achteraf niet waar kunt maken. 

 Zorg voor een goede structuur, regie en taakverdeling. Voorkom overlap van taken of activiteiten en het niet 

nakomen van afspraken. 

 Begin klein en bouw langzaam op. Neem niet teveel hooi op uw vork, anders houdt u het niet vol. 

 Help vrijwilligers een ‘gezonde’ relatie op te bouwen en grenzen te stellen. Hiermee voorkomt u dat vrijwilligers 

vroegtijdig afhaken door overbelasting of teleurstelling. Laat contact met vluchtelingen doseren, bijvoorbeeld 

eens in de twee weken, i.p.v. elke week. Zie de pagina’s ‘Hoe kom ik in contact met vluchtelingen’, ‘Een relatie 

opbouwen met vluchtelingen’ en ‘Gouden tips voor contact met vluchtelingen’. 

 Zorg voor training en toerusting van vrijwilligers omtrent cultuurverschillen. Hiermee voorkomt u frustratie en 

onbegrip. Gave kan hierin ondersteunen. 

 Benadruk naar kerken en vrijwilligers dat diaconaat en missionair beide waardevol zijn en elkaar aanvullen. 

 Bemoedig vrijwilligers in het voeren van geloofsgesprekken en help verlegenheid weg te nemen. Gave kan hierin 

ondersteunen. Zie de pagina’s ‘In contact met moslims’ en ‘In contact met orthodoxe christenen’. 

 Houd vrijwilligers gemotiveerd, ook wanneer vluchtelingen worden overgeplaatst of uitgeprocedeerd raken. De 

brochure ‘Geen doodlopende weg’ bevat advies en informatie over omgang met uitgeprocedeerde vluchtelingen. 

 Koppel vluchtelingen die verhuizen door aan christenen in hun nieuwe woonplaats, zie de pagina Doorverwijzing. 

https://activiteiten.gave.nl/
https://www.gave.nl/doorverwijzing
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OVER GAVE 
Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar 

ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave is een 

interkerkelijke organisatie, die kerken en christenen bewust 

maakt van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te 

ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers 

om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen. 
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