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1. Voorwoord
Samen geloven. Migranten en Nederlanders met elkaar verbinden.
Multicultureel geloven in de context van een seculiere maatschappij.
Dat is waar we als stichting Geloofsinburgering van dromen en waar
we afgelopen jaar ook onze bijdrage aan hebben geleverd.

Verschillen tussen mensen zijn wat ons betreft geen reden om angstig
te zijn of van elkaar verwijderd te raken, maar juist om met
nieuwsgierigheid met elkaar in gesprek te gaan.
Wij proberen het samen geloven als christen op allerlei manieren te
stimuleren. Dat begint al bij ons team, dat net zo multicultureel is als
onze doelgroep. Ook in onze projecten is dat steeds weer
uitgangspunt.
Door middel van landenteams bouwen we aan een netwerk onder
mensen van verschillende etniciteiten in Nederland en krijgen we zicht
op wat wenselijk en nodig is.
Zo kunnen we adequaat projecten initiëren, faciliteren of uitvoeren
waarbij migranten en hun geloofs- en levensvragen centraal staan.
Veel aandacht geven we aan werk onder jongeren en de tweede
generatie migranten. Graag willen we hen dienen door mee op te
lopen in hun geloofs- en levensvragen.
Afgelopen jaar verwezenlijkten we een aantal projecten en stond het
werk daarnaast vooral in het kader van de opbouw van een team en
de uitbouw van de organisatie.
We zijn dankbaar voor wat er mocht gebeuren en gaan vol
enthousiasme door met dit mooie werk.

2. Verbindende projecten
Als mensen elkaar leren kennen en over de grens heen
naar de ander durven te kijken en hen welkom heten
gebeuren er prachtige dingen. Daarom zijn we ook zo
enthousiast over onderstaande projecten uit 2018
waaraan we graag een bijdrage leverden:
a) Den Haag:
Vier Nederlandse kerken gingen op weg met vier
migrantenkerken. Zij vormen ieder gezamenlijke
bijbelleesgroepen en komen tweewekelijks bij elkaar
voor inspirerende ontmoetingen. Wij zorgden voor de
begeleiding.

b) Nieuwkoop:
Helpen met het vormgeven van een cultuurdienst
waarbij het hele dorp welkom was.
c) Diverse kerken in het land:
Met een groep jongeren gaven we twee
theaterkerkdiensten vorm rondom het thema
verbinding en integratie.

3. Ondersteuning migranten en
migrantenkerken
a) Als migrantengemeenten geen beschikbare predikant hebben
van de eigen etniciteit kunnen ze ons benaderen. In 2018 leverden
we predikantsdiensten aan diverse migrantenkerken:
- Karenkerk Ede
- Kachinkerk Amsterdam
- Eritrese kerk Rotterdam
b) Voor migrantenjongeren is het erg belangrijk dat er een plek is
waar alle vragen gesteld kunnen worden met aandacht voor hun
specifieke situatie tussen twee culturen in. Jongeren weten ons
steeds beter te vinden. We vinden het daarom belangrijk pastoraal
en missionair present te zijn voor migrantenjongeren.
In 2018 werd minimaal wekelijks gebruik gemaakt van:
- dagelijks online bereikbaarheid met chatfunctie
voor zoekende jongeren en missionair pastoraat
- beschikbaarheid voor pastoraat en gesprekken
met migrantenjongeren.
Verder organiseerden we:
- groepsbijeenkomst voor Myanmarese jongeren in Oss

4. Materiaal
Het is belangrijk om bruikbaar materiaal te hebben als je
met elkaar aan de slag wilt. Dat materiaal moet passen bij
de multiculturele doelgroep en gericht zijn op verbinding.
Wij ontwikkelden daarom:
‘Bijbellezen in de multiculturele groep’. Een serie over
Marcus in tien bijeenkomsten.
In 2018 maakten we dit materiaal geschikt voor breed
gebruik samen met de PKN/Kerk in Actie. Inmiddels zijn er
zo’n zeventien groepen met de cursus aan de slag gegaan.,

5. Educatie
De kleur van christelijk Nederland verandert razendsnel. Het is
belangrijk om als voorgangers van de toekomst toegerust te
zijn om in een multiculturele kerk te kunnen functioneren.
Wij dragen graag bij aan de deskundigheid van toekomstige
voorgangers op dit gebied. In 2018:
- ontwikkelden we samen met partners uit het
expertnetwerk migranten (Gave, I2I, E&M, PKN,ICP) een
aanbod voor universiteiten en hogescholen.
- verzorgden we een gastcollege, workshops en een
trainingsdag voor docenten.
- startten we met een coachingstraject voor mensen
die in een multiculturele setting werken.

6. Landenteams
Onze landenteams vormen een spil in de organisatie. Zij bouwen
aan expertise, zetten activiteiten op en vormen netwerken.
Verder zijn ze vraagbaak voor mensen die verbindend aan de
slag willen.
a) Chinees team:
Activiteiten in 2018:
- twee Chinese kookworkshops voor Nederlandse en
Chinese kookliefhebbers
- Chinese dagelijkse online presentie via WeChat
voor hen die geen christelijk netwerk hebben
- Chinese Alpha-cursus met acht deelnemers
- individuele ondersteuning op het gebied van
integratie in Nederland voor tien personen
b) Ethiopisch/Eritrees team
Activiteiten in 2018:

- verkenning behoefte van de Eritrees/Ethiopische
gemeenschap
- opzet van een maandelijkse ‘Boena’: koffie en inloopmoment
voor kwetsbare vrouwen
- advisering van Nederlandse christenen die in contact zijn met
de Eritrese gemeenschap. acht contactmomenten.
c) Thais team (in opbouw):
Activiteiten 2018:
- verkenning behoefte van de Thai gemeenschap
- overleg met de Thai kerk en experts, twee
bijeenkomsten
- hulp bij jaarlijkse conferentie van Thai christenen
in Nederland, waarbij de focus op contact en
integratie ligt.

d) Sharingbread team
Activiteiten in 2018:
- opbouwen en onderhouden van een online
community onder migranten vrouwen in
Nederland.

- dagelijkse posts op Instagram en Facebook
- Online gesprekken, 35 interacties per post
- drie DIY workshops

7. Financiën
RESULTATENREKENING

2018
€

2017

€

€

€

BATEN

Donaties kerkgenootschappen

29.166

Consultancy migrantenkerken

4.995

Subsidies
Giften van particulieren
Preekbeurten
Giften m.b.t. Al Massira
Donatie voor vrijwilligers St. Ds Van Dijk

22.061
-

15.000

15.000

5.817

3.625

122

100

700

5.000

Totaal baten

-

60.800

40.786

LASTEN

Salariskosten predikant

50.038

Kosten vrijwilligers

1.852

Algemene kosten

4.749

16.280
2.163

Totaal lasten

56.639

18.443

Rentebaten

-3

-

Resultaat

4.164

22.343

4.164

22.343

Bestemming van het resultaat boekjaar

Toevoeging aan Continuïteitsreserve

8. Sponsors en partners
Onze stichting is volledig afhankelijk van giften. Wij
danken onze sponsors:
Maatschappij van Welstand
Cedar Springs
ds. Van Dijk fonds
Diaconie PG Gouda
Diaconie Kerk in Nesselande
en particuliere donateurs
In 2018 werkten wij o.a. samen met:
PKN/Kerk in Actie
ICP
NBG

We zijn deel van het Expert Netwerk Migranten

9. In de toekomst
Willen we ons blijven inzetten voor onze missie: migranten
helpen het christelijk geloof te behouden en/of te vinden in
de context van de seculiere Nederlandse maatschappij.
We gaan:
- de landenteams uitbreiden
- extra activiteiten voor jongeren ontwikkelen
- nog meer aandacht geven aan de training van voorgangers
en leiders in multicultureel werk

10. Team en contact
Bestuur
voorzitter:
penningmeester:
secretaris:

ds. Marien Kollenstaart
Peter de Koning
ds. Annemarie Six-Wienen

Adviseurs
ir. Arie de Pater,
ir. Harm van Schie
dr. Lauran Bethell
Team
directie:
fondswerving:
administratie:
landenteam China:
landenteam Ethiopië/ Eritrea:
landenteam Sharing bread:
landenteam Sharing bread:

ds. Esther van Schie
ir. Loek Balvers
Mehret Asayango
Amber Hwan
Mehret Asayango
Seng Hkwan
Margriet Shein

Contact
Telefoon:
Email:

06-87348062
info@geloofsinburgering.nl

Website:

www.geloofsinburgering.nl

