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1. Voorwoord
Samen geloven en migranten en Nederlanders met elkaar verbinden, 
dat is waar we als stichting Geloofsinburgering van dromen en waar 
we het afgelopen jaar ook onze bijdrage aan hebben geleverd.

Wij proberen het samen geloven als christenen uit verschillende 
culturen 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.

In het jaar dat achter ons ligt, zijn we doorgegaan met de vele 
projecten die we al hadden lopen. Daarnaast hebben we ook 
verschillende nieuwe projecten opgezet. Verder hebben we ons 
gericht op de opbouw van ons team en de groei als organisatie. Zo 
kunnen we meer en meer mensen bereiken.

Het jaar 2019 was een bijzonder jaar voor de stichting en in dit verslag 
kijken we terug naar alles wat gebeurd is. We danken God voor de 
impact die we mogen zien in het leven van mensen en gaan het 
nieuwe jaar met enthousiasme in.



2. Ondersteuning migranten en 

migrantenkerken
a) Als migrantenkerken geen dominee of predikant hebben, 

kunnen ze bij ons terecht voor ambtelijke ondersteuning. In 2019 

leverden we predikantsdiensten (zoals preken, begrafenissen, 

bruiloften, doopdiensten etc.)  aan verschillende migrantenkerken:

- Karen kerk Ede

- Kachin kerk Amsterdam

- Eritrese kerk Rotterdam

- Arabische kerk Gouda

b) Het is voor migrantenjongeren belangrijk om een plek te hebben 

waar ze allerlei soorten geloofs- en levensvragen kunnen stellen. 

Een plaats waar begrip is voor hun specifieke situatie, tussen twee 

culturen in. In 2019 kwamen de jongeren die bij ons in 2018 

aanklopten voor advies en hulp regelmatig terug, en veel nieuwe 

migranten vonden hun weg naar onze diensten:

In 2019 werd wekelijks gebruik gemaakt van

- Online chat beschikbaarheid voor levensvragen en missionair 

pastoraat

- Mogelijkheid tot gesprekken en pastoraat

- Hulp bij administratie en het vinden van werk en woonplaats

- Een tiener home-group op zaterdagavonden met een maaltijd, 

bijbelstudie en mogelijkheid tot gesprek en pastoraat



3. Materiaal

Bij het opstarten van een interculturele groep is het van 

groot belang om passend materiaal beschikbaar te hebben. 

Het materiaal moet geschikt zijn voor de doelgroep en 

gericht zijn op verbinding. Daarom ontwikkelden wij:

a) Bijbellezen in de multiculturele groep, deel 2. Een serie over 

het evangelie volgens Marcus in tien bijeenkomsten.

In het jaar 2018 ontwikkelden we het eerste deel van deze 

serie al, in samenwerking met de PKN (Protestantse Kerk in 

Nederland). In 2019 boden we ook het tweede deel van de 

cursus aan. De groepen die een pilot uitvoerden voor deel 1, 

gingen verder met deel 2 in 2019. 

Het materiaal is inmiddels op onze site en die van de PKN te 

downloaden.



4. Educatie

De etnische samenstelling van christenen in Nederland is 

snel aan het veranderen. Daarom is het belangrijk voor 

voorgangers van Nederlandse kerken om voorbereid te zijn 

op het dienen van de multiculturele kerk. Daarom willen wij 

bijdragen aan de expertise van toekomstige predikanten op 

dit gebied.

In 2019:

- Verzorgden wij gastcolleges en workshops op verschillende  

predikantsopleidingen 

- Begonnen we met het uitwisselen van kennis met het 

Kennisinstituut Christelijke GGZ van de Vrije Universiteit 

Amsterdam



5. Landenteams
Onze landenteams vormen de kern van de organisatie.  Ze 

verzamelen expertise, organiseren activiteiten en bouwen aan een 

netwerk. Ze zijn ook een bron van informatie voor mensen die zelf 

aan de slag willen met het werk onder migranten.

a) Chinees team

Activiteiten in 2019:

- Dagelijkse online aanwezigheid op WeChat voor degenen die 

geen christelijk netwerk hebben

- Alphacursus in het Chinees

- Individuele begeleiding over integratie in de Nederlandse 

maatschappij voor ongeveer 10 personen

b) Ethiopisch/Eritrees team

Activiteiten in 2019:

- Verkennen van de behoeften van de Ethiopisch/Eritrese 

community in Nederland

- Maandelijkse ‘Buna’, een Eristrese koffieceremonie voor 

kwetsbare vrouwen.

- Pionieren en brainstormen over het opstarten van een Eritrees 

mannenteam. 



c) Thai team (in opbouw):

Activteiten 2019:

- Verdere verkenning van de behoeften van de Thai 

gemeenschap

- Het bouwen van een team Thai vrijwilligers

- Bijeenkomsten met de Thai bijbelstudiegroep

- Ondersteuning bij de jaarlijkse Thai conferentie in 

Nederland, gericht op verbinding en integratie.

d) Sharingbread team

Activititeiten in 2019:

- voortzetting van het bouwen van de gemeenschap van 

migrantenvrouwen in Nederland (500+ volgers op 

gedeelde accounts).

- Dagelijkse Instagram en Facebook posts

- Wekelijkse mini-vlogs en wekelijkse recepten

- Online conversaties

- DIY workshops

- Fotoshoots

- Onderdeel van de interculturele vrouwendag



6. Verbindende projecten
Als mensen elkaar leren kennen en beginnen over 
grenzen heen te kijken, gebeuren er mooie dingen. Dat 
is waarom we enthousiast zijn over de volgende 
projecten die we in 2019 vorm hebben mogen geven. 

1. Een feest van diversiteit – Seminar op de 
pinksterconferentie van Opwekking
We kregen de kans om samen met ICP Nederland een 
seminar op de pinksterconferentie te organiseren voor 
een publiek van rond de 1000 personen. Samen 
hebben we een seminar samengesteld rond het thema 
‘Diversiteit’ om meer kleur in het programma te 
brengen en om Nederlandse christenen zich bewust te 
laten worden van hun migranten- en 
vluchtelingennaasten.



2. ‘Get together’ - Internationale vrouwendag

In september 2019 organiseerden we een grote  
internationale vrouwendag om migrantenvrouwen en 
Nederlandse vrouwen met elkaar te verbinden. Het 
thema was ‘Get together’ en er was een programma 
met muziek, een preekje, een modeshow, workshops 
en een heerlijke maaltijd. 



3. ‘Geloofsinburgeringsreis‘ – Een internationale reis 
van twee weken naar Griekenland
Met het project ‘Vluchtelingen geven hulp door’ 
organiseerden en begeleidden we een reis naar 
Griekenland met een gemengde groep van 
Nederlanders en vluchtelingen, om 
vluchtelingenprojecten te bezoeken en te helpen.

- In het verlengde van deze reis bezochten we ook 
twee andere vluchtelingenprojecten in Europa; in 
Athene en in Praag. We zijn bemoedigd en 
geïnspireerd door het werk dat deze organisaties doen 
voor vluchtelingen in hun land.  

4. ‘Brei en help’ – 500 mutsen breien en haken  voor 
vluchtelingen in Griekenland en Tsjechië
Met dank aan een grote gift van honderden bolletjes 
wol, konden we het project ‘Brei en help’ starten. Heel 
veel migranten en ook Nederlanders hebben gebreid, 
om uiteindelijk meer dan 500 mutsen naar 
vluchtelingenkampen in Tsjechië en Griekenland te 
sturen.

Door het werk met 
migranten in 
Nederland hebben 
we ervaren dat 
migranten en 
vluchtelingen veel 
waarde hechten 
aan het helpen van 
anderen, omdat ze 
zelf ook door 
hulpbehoevende 
situaties heen zijn 
gegaan. Iets terug  
geven is voor hen 
een manier om een 
trauma te 
verwerken en zich 
zinvol te voelen. We 
zijn blij dat we hen 
de mogelijkheid 
kunnen bieden iets 
terug te geven door 
de projecten 
‘vluchtelingen 
geven hulp’ en ‘brei 
en help’.



b) Freedom focus – traumaherstel en verslavingszorg

In 2019 zijn we begonnen met het brainstormen over een 

nieuwe serie bijeenkomsten, specifiek gemaakt voor 

migrantenmannen. We zien vaak dat vluchtelingen die in 

Nederland gesetteld zijn, grote oorlogstrauma’s hebben. Als 

een manier om de pijn daarvan uit te schakelen, grijpen zij 

snel naar verdovende middelen en vechten ze tegen allerlei 

vormen van verslaving. We zien vaak afhankelijkheid van 

alcohol, drugs of gokken. Veel eerste generatie migranten 

voelen zich niet op hun gemak bij de reguliere hulpverlening 

door cultuur bepaalde schaamte en door taal- en 

cultuurverschillen. Ook het voeren van pastorale gesprekken 

is voor hen vaak lasting. We hebben met de cursus ‘Freedom

Focus’ als doel materiaal te ontwikkelen waarmee we hen 

helpen te herstellen van hun trauma en bevrijd te worden 

van verslavingen.

In 2020 starten we dit project, waarbij twee vrijwilligers  de 

nieuwe serie gaan ontwikkelen en uitvoeren met een 

pilotgroep.



6. Europese mini-conferentie

In december 2019 organiseerden we een kleine 
conferentie voor de dragers van verschillende 
vluchtelingenprojecten door Europa heen. Leiders van 
organisaties uit Tsjechië, Duitsland, Griekenland en 
Amerika deden mee. Iedereen deelde over hun 
bediening en hun roeping. Het was heel bemoedigend 
om te horen over het werk dat God heeft gedaan 
onder vluchtelingen door de handen van deze mensen.



7. Financiën

€ €

BATEN

Donaties kerkgenootschappen 37.623 

Consultancy migrantenkerken 714 

Subsidies en fondsen 25.000 

Giften van particulieren 2.164 

Totaal baten 65.501 

LASTEN

Salariskosten predikant 53.988 

Kosten vrijwilligers 6.011 

Bijdrage Al Massira uit giften 2018 600 

Algemene kosten 8.061 

Totaal lasten 68.660 

Rentebaten -2 

Resultaat -3.157 

Bestemming van het resultaat boekjaar

Toevoeging aan Continuïteitsreserve -3.157 

Jaarrekening



8. Sponsors en partners
De stichting is financieel geheel afhankelijk van giften. We 

danken onze sponsors:

- Maatschappij van Welstand

- Cedar Springs Presbyterian church

- Ds. J. Van Dijkstichting

- Diaconie PG Gouda

- Diaconie Kerk in Nesselande

& individuele donateurs

In 2019 werkten we samen met

Protestantse Kerk in Nederland/Kerk in Actie

Intercultural Church Plants (ICP) Nederland

We zijn onderdeel van het Expertnetwerk migranten



9. Terugblik en vooruit kijken:
Vorig jaar schreven we dat we in 2019 vast wilden blijven 

houden aan onze missie: migranten te helpen christen te 

blijven of te worden in de Nederlandse seculiere samenleving. 

We zijn heel blij dat we kunnen zeggen dat we, door het 

opbouwen van het team en de stichting, blijven bijdragen aan 

onze missie en steeds meer mensen bereiken. 

Voor het jaar 2019 hadden we als doelen:

- Het uitbreiden van de landenteams

De landenteams zijn gegroeid, kleine gemeenschappen bloeien 

op, en meer vrijwilligers zijn mee gaan werken aan de teams.

- Meer activiteiten voor migrantenjongeren

We hebben het grote project ‘Vluchtelingen geven hulp door’ 

uitgevoerd en hebben een home-groep voor tieners opgestart. 

- Ons richten op het informeren van predikanten en leiders

We zijn begonnen te werken met Opwekking en werkten 

samen met Christelijke GGZ Nederland. Daarnaast bleven we 

predikantsopleidingen en seminaria voorzien van gastcolleges, 

voorlichtingen en workshops.

Onze doelen voor 2020 zijn:

- voortzetten van de huidige activiteiten

- een cursusserie ontwikkelen over verslaving en traumaherstel

- Meer coaching voor toekomstige pastors aanbieden

- Een grote interculturele jongerenconferentie organiseren met

verbinding als thema

- De huidige landenteams blijven opbouwen, en nieuwe starten

(Birmees, Arabisch)



10. Team en contact

Bestuur
Voorzitter: Eric Begeer
Penningmeester: Peter van Duijn
Secretaris: ds. Annemarie Six-Wienen
Lidr: Marion Huberland

Adviseurs
dr. Lauran Bethell
ds. Marien Kollenstaart
ir. Arie de Pater
ir. Harm van Schie

Team
Directeur: ds. Esther van Schie
Fondsenwerving/ correspondentie: drs. Anne van Schie
Landenteam China:  Amber Hwan
Landenteam Ethiopië/ Eritrea: Mehret Asayango
Landenteam Sharing bread: Seng Hkwan
Landenteam Sharing bread: Margriet Shein
Materiaalontwikkeling: ds. Marien Kollenstaart
Vormgeving: Jemima Chandoe
Website: ir. Loek Balvers
Boekhouder: Nettie Blom

Contact
telefoon: 06-87348062
E-mail: info@geloofsinburgering.nl
Website: www.geloofsinburgering.nl

mailto:info@geloofsinburgering.nl

