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Inleiding

Er is vanuit de overheid veel aandacht voor de noodzaak van een goede inburgering van 
vluchtelingen en migranten: na een asielprocedure moeten ze Nederlands als tweede taal leren en 
het inburgeringsexamen halen. Ze krijgen een woning toegewezen en de gemeenten leiden hen zo 
snel mogelijk naar betaald werk toe. Kinderen moeten na een schakelklas gaan deelnemen aan het 
reguliere onderwijs. 

Nieuwkomers nemen ook hun culturele bagage mee: hun religie of levensovertuiging is daarvan een 
belangrijk element. Vanuit een vaak traumatische situatie en een vlucht waarbij ze veel hebben 
moeten achterlaten komen ze ontheemd aan in een nieuw land met een nieuwe cultuur. 

Dit brengt levens- en zingevingsvragen met zich mee: ‘Hoe verhoudt zich mijn religie en de beleving 
en vormgeving daarvan in mijn land van herkomst tot de nieuwe context: het moderne seculiere 
Nederland. Dit stelt niet alleen vragen aan vormgeving van geloof, maar ook aan geloofsinhoud: 
’Hoe ben of blijf je christen in Nederland?’ 

Tegelijkertijd stellen sommige migranten zich de vraag: ‘Hoe zit het met het christendom?’ In een 
aantal landen van herkomst is er geen godsdienstvrijheid. Eenmaal in Nederland kan het verlangen 
ontstaan om het christendom te onderzoeken. 

Stichting Geloofsinburgering wil migranten bij levens- en zingevingsvragen ruimte bieden en 
aandacht geven om integratie in Nederland te helpen bevorderen. 



II Doel

Doel De stichting stelt zich ten doel: 

• a. Vanuit een christelijk perspectief migranten te helpen geloven in Nederland en betekenisvolle 
geloofsgemeenschappen te ontwikkelen om daarmee in het algemeen hun integratie in 
Nederland te bevorderen; 

• b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het eerdergenoemde in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting realiseert haar doel onder meer door: 

a. Het aanstellen van een predikant met een bijzondere opdracht voor het werk onder migranten; 

b. Het bevorderen van het ontstaan van multiculturele groepen rondom geloofsvragen; 

c. Het beschikbaar maken van hulp, zoals coaching, training en begeleiding op het gebied van 
geloofsinburgering; 

De stichting beoogt niet het maken van winst. Een predikant met bijzondere opdracht is aangesteld 
teneinde multicultureel maatschappelijk missionair werk onder en met migranten vorm te geven. 
De stichting hecht eraan dat haar team medewerkers en vrijwilligers een diverse multiculturele 
samenstelling heeft.



III Belang van 'samen geloven'

• De stichting wil graag vluchtelingen in Nederland helpen met geloofs- en levensvragen 
rond het christelijk geloof. Dit is in lijn met de opdracht van Jezus: ‘Maak alle volken tot 
mijn discipelen…’ Nu zoveel van die volken in Nederland zijn komen wonen is het 
belangrijk daar onze tijd, energie en gaven aan te geven.

• We vinden het belangrijk ons gastvrij en helpend op te stellen ten opzichte van 
vluchtelingen en vreemdelingen die in ons land komen wonen. Hen dienen behoort tot 
de kern van het evangelie. God vraagt van ons de vreemdeling in ons midden een plek te 
gunnen (Maleachi 3: 5). Met dit project willen we dit ‘plaats gunnen aan de vreemdeling 
in ons midden’ niet alleen op diaconaal maar ook op ander terrein concreet maken. 
Graag willen wij nieuwe mensen helpen op het gebied van ‘geloofsinburgering’, dus bij 
het vinden van een geestelijk thuis te midden van de kerkelijke en maatschappelijke 
context in Nederland.

• Over het algemeen vinden christenmigranten nauwelijks blijvend de weg naar de 
Nederlandse gevestigde kerken. Daarvoor is aan beide kanten teveel sprake van 
onbekendheid, onbegrip en onwetendheid. Wij denken echter dat beide veel van elkaar 
kunnen leren en dat zij elkaar tot zegen kunnen zijn. Daarom willen we ons voor goede, 
gelijkwaardige relaties tussen beide inzetten



IV Activiteiten

1. Advisering en begeleiding van Nederlandse en migrantenkerken en individuen die 
samen met elkaar op willen trekken. We bieden expertise, materiaal en coaching.

2. Landenteams: Etnische teams die hun eigen volksgenoten willen bijstaan op het 
gebied van geloofs- en levensvragen. Zij organiseren lokale activiteiten en verzamelen 
expertise. We streven ernaar naast de vier bestaande landenteams nieuwe teams te 
starten.

3. Kenniscentrum en educatie: 

-gastlessen, colleges en cursussen voor met name voorgangers.

-ontwikkelen van cursusmateriaal op specifieke terreinen. 

-Mental health en pastoraat aan migranten heeft onze bijzondere aandacht

Bij de activiteiten werken we zoveel mogelijk samen met andere partners in het werkveld.



V. Organisatievorm

• Er is gekozen voor een organisatievorm 
die in overeenstemming is met de 
Kerkorde PKN, ordinantie 3-23. De 
algemene kerkenraad Zevenhuizen draagt 
de ambtelijke verantwoordelijkheid voor 
het werk. Arbeidsrechtelijk en juridisch 
gezien wordt de predikant vanuit de 
Stichting Geloofsinburgering 
gefaciliteerd. Halfjaarlijkse 
voortgangrapportages vinden zowel richting 
het stichtingsbestuur als met 
(vertegenwoordigers van) de 
kerkenraad plaats.

• Onder de verantwoordelijkheid van 
de directeur vallen vier werkvelden: 
het begeleiden van het veldwerk van 
de landenteams, het ontwikkelen van 
cursussen en materiaal, het adviseren en 
begeleiden van en het leiding geven aan 
de bedrijfsvoering van de stichting..
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VI. Het bestuur
• Het bestuur van de stichting bestaat uit een aantal van tenminste vier leden en kiest uit zijn midden een 

voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen. De leden van 
het bestuur hebben zitting gedurende de tijd van drie jaren. 

• Zij treden af volgens een door het bestuur bij huishoudelijk regelement op te stellen rooster. De aftredende 
bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. De stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd 
door het bestuur of door de voorzitter tezamen met de secretaris of penningmeester.

• Het bestuur laat zich bijstaan door vier adviseurs met inhoudelijke expertise: Marien Kollenstaart, Harm van 
Schie, Lauren Bethel, Arie de Pater.

Eric Begeer (Voorzitter) Bas Plaisier (Secretaris) Marion Huberland-Van de 
Velde (Algemeen lid)

Peter van Duijn
(Penningmeester)



VIII. Financiën

• Stichting Geloofsinburgering heeft ANBI status en wordt gefinancierd op 
basis van bijdragen van fondsen en kerken. Daarnaast zijn er particuliere 
giften en donateurs. De landenteams en betrokken vrijwilligers worden 
voornamelijk vanuit projectfondsen gefinancierd. 

• Op dit moment heeft Stichting Geloofsinburgering salariskosten, 
vrijwilligerskosten en project- en activiteitenkosten. De Stichting hoopt 
vanwege de groei in de werkzaamheden de komende jaren meer 
werknemers te kunnen aannemen. Om deze groei mogelijk te maken wordt 
er gezocht naar meer donateurs. Daarnaast gaan werknemers samen met 
een eigen achterbancommissie aan de slag voor hun persoonlijke 
fondsenwerving. 

• De begroting van de stichting voor het komende jaar is in de bijlage te 
vinden.



Begroting 2022





5. Overige informatie

Correspondentieadres: 

Stichting Geloofsinburgering

T.a.v. de secretaris van de stichting: 

Dr. Bas Plaisier

Catsveld 102

2804 BL Gouda 

Mail: info@geloofsinburgering.nl

www.geloofsinburgering.nl

Telefonisch contact: 

Ds. E. van Schie: 0687348062

NL 59 RABO 0318 1255 28
RSIN/fiscaalnummer 857368710
Kvk-nummer: 68269501

mailto:info@geloofsinburgering.nl
http://www.geloofsinburgering.nl/

