
 

Bijlage III  
 
Tips bij starten van een nieuwe groep “Bijbellezen in de multiculturele groep” 
 
Misschien heb je nog geen multiculturele groep en vraag je je af hoe je Bijbellezen in de 
multiculturele groep start.  Hoe krijg je een groep bij elkaar? Waar moet je op letten? Hoe kan je 
beginnen?  
Onderstaande tips zijn vooral geschreven voor PKN gemeenten die nog geen multiculturele groep 
hebben, maar ze zijn ook interessant in andere contexten. Ieder dorp of iedere stad is anders en ook 
is de plaatselijke gemeente anders, daarom is het van belang om die tips te gebruiken die het meest 
aansluiten bij je eigen situatie.  
 

1. Begin bij bestaande contacten 

Multicultureel werk is bij uitstek relationeel werk. Een flyer ergens neerleggen of werken met een 
uitnodiging in de krant levert meestal weinig op. Mensen persoonlijk uitnodigen juist wel. Dat is niet 
zo moeilijk:  
Multiculturele contacten bestaan er vaak al op allerlei manieren. 70% van de gemeenten van de 
Protestantse Kerk in Nederland is betrokken bij mensen met verschillende culturele achtergrond, 
bijvoorbeeld in maatjesprojecten, hulp in het AZC of aan statushouders, taalvrijwilligersprojecten of 
in contact met internationale kerken (migrantenkerken) in hun omgeving. Het is dan ook 
waarschijnlijk dat er gemeenteleden zijn, die contact hebben met iemand met een andere culturele 
achtergrond die betrokken is bij het christelijk geloof. Wellicht kan je van die contacten gebruik 
maken wanneer je als kerk de ontmoeting met mensen met een andere culturele achtergrond al hebt 
of organiseer het.  
Een bij uitstek geschikte manier is  ‘Deel je Tafel’ (Tot juli 2019 werd dit Tafels van Hoop genoemd): 
Samen eten met mensen met een andere culturele achtergrond uit je eigen buurt. De dag van de 
Vluchteling is een geschikt moment om een “Deel je Tafel” te organiseren, maar het kan ook op enig 
ander moment in het jaar. Voor meer informatie over dit project: www.kerkinactie.nl/deeljetafel  
 

2. Bouw nieuwe contacten op 

Als er nog geen bestaande contacten zijn, maar wel het verlangen om met zo’n groep te beginnen, 
investeer dan eerst in het leggen van contact. Mensen met een andere culturele achtergrond kom je 
overal tegen: op de school van je kinderen, op je werk, in je straat, in de supermarkt. Maak gewoon 
eens een praatje en ga het contact aan. Nodig mensen uit om bij je te komen eten. Neem de tijd 
wanneer je een uitnodiging terug ontvangt. Belangrijk is om vanuit een relatie de uitnodiging aan te 
gaan. Bouw nieuwe contacten zorgvuldig op en wees duidelijk over je eigen verwachtingen. Wees 
open en vraag na wat de ander van dit contact verwacht. 
 
 
Uitnodigen voor de bijeenkomst Bijbellezen in de multiculturele groep 

1. Organiseer de bijeenkomst samen met anderen, het liefst al met mensen van verschillende 
culturen zodat je elkaar goed kan aanvullen in het bedenken van de dingen waar rekening 
mee gehouden moet worden (bijvoorbeeld vertaling, culturele gebruiken, verschillende 
communicatiestijlen etc.). 

2. Denk na over wie je uitnodigt. Alleen mensen van een bepaalde andere cultuur of juist heel 
breed? Alleen christenmigranten of juist iedereen die geïnteresseerd is in het lezen van de 
Bijbel? 

3. Zorg dat je een mooie uitnodiging hebt gemaakt in eenvoudig Nederlands, die je aan 
bestaande contacten kunt geven. Wees helder over het doel van de bijeenkomst: Elkaar 
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ontmoeten en samen een bijbelverhaal lezen en bespreken. Als er veel mensen van een 
bepaalde taalgroep in jouw omgeving zijn kan je zo’n uitnodiging ook in de desbetreffende 
taal laten vertalen. Dat helpt vaak. 

4. Er gaat niets boven mensen persoonlijk uit te nodigen. Vertel daarbij wat je van plan bent: 
elkaar ontmoeten en samen een gedeelte uit de Bijbel lezen. Ook als mensen toegezegd 
hebben om te komen is het een goed idee om ze de dag van te voren eraan te herinneren, 
bijvoorbeeld via de app.  

5. Besef dat het voor mensen vaak een hele drempel is om naar een nieuwe groep te komen. 
Taal- en cultuurbarrières spelen een rol. Onzekerheid over het verloop van de avond, wat er 
van ze verwacht wordt, (spreek ik wel genoeg Nederlands?  Wat moet ik meenemen?) spelen 
ook een rol.  Maak daarom duidelijk dat ze echt welkom zijn. Soms is het een goed idee om 
mensen op te halen. Samen naar een groep gaan verlaagt de drempel al een heel eind.  

6. Vertel mensen bij het uitnodigen dat ze een bijbel in hun eigen taal mee kunnen nemen en 
dat die naast de Nederlandse bijbel gelezen wordt. 

 
Besef dat het Bijbellezen in de multiculturele groep niet alleen het bijzondere en mooie moment van 
Bijbellezen kent.  Elkaar ontmoeten rondom de Bijbel geeft ook de dagelijkse ontmoetingen in de 
supermarkt, bij het schoolplein en in de winkelstraat een moment van herkenning en verrijking. 

 
We hopen dat deze handreiking voldoende handvatten bieden om een Bijbellezen in de 
multiculturele groep te gaan starten. Natuurlijk horen we graag uw reactie en ervaring! Wilt u 
hiervan iets delen, bel of mail dan naar: 
Esther van Schie van de Stichting Geloofsinburgering, esther@geloofsinburgering.nl of  
Simon de Kam van de Protestantse Kerk Nederland, s.dekam@protestantsekerk.nl  
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