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DRAAGT U VLUCHTELINGEN OOK EEN WARM HART TOE?
Onze wereld lijkt in de afgelopen maanden behoorlijk op hol te zijn geslagen. Na de grote toestroom van vluchtelingen
in het najaar van 2015, worden we in 2016 geconfronteerd met de nodige aanslagen. Al deze ontwikkelingen zetten de
gemoederen in onze Nederlandse samenleving behoorlijk onder druk. Ik hoor regelmatig opmerkingen, dat vluchtelingen maar
moeten vertrekken naar hun eigen land. Toch kom ik nu met een vraag of u vluchtelingenmaatje wilt worden en als maatje
een vluchteling die in Nederland woont wilt ondersteunen in het vinden van zijn weg in onze samenleving.

Onze wereld lijkt in de afgelopen maanden
behoorlijk op hol te zijn geslagen. Na de grote
toestroom van vluchtelingen in het najaar van
2015, worden we in 2016 geconfronteerd met de
nodige aanslagen. Al deze ontwikkelingen zetten de
gemoederen in onze Nederlandse samenleving
behoorlijk onder druk. Ik hoor regelmatig
opmerkingen, dat vluchtelingen maar moeten
vertrekken naar hun eigen land. Toch kom ik nu met
een vraag of u vluchtelingenmaatje wilt worden en
als maatje een vluchteling die in Nederland woont
wilt ondersteunen in het vinden van zijn weg in
onze samenleving.

Als christen hebben we een diaconale opdracht op
om te zien naar de minste der mijne (Mt 25). In de
tekst van Mattheus 25 wordt ook gevraagd wat je
gedaan hebt voor de vreemdeling in jouw omgeving.
Heel concreet kunt u nu van betekenis zijn voor hem of haar die in de directe omgeving woont. Voor mensen die hun
geboorteland door oorlog en verderf hebben moeten verlaten. Vaak blij zijn dat ze hier in een relatief rustige omgeving
hun leven weer kunnen oppakken. Mensen die met hun gedachten vaak nog steeds in hun land van herkomst zitten. Angst
hebben voor familie en vrienden die nog op de vlucht zijn. Mensen die hier moeten zoeken naar de basisvoorzieningen.
Voor ons is vaak allemaal vanzelfsprekend, maar voor iemand die uit een ander land, andere cultuur en met een andere
taal in Nederland komt, voelt het vreemd. En ben je onthand!

Hoe vergaat het ons, als we op vakantie de eerste dagen in een ander land onze weg moet zoeken. En dan hebben wijzelf
nog gekozen en uitgezocht waar we naar toe gaan. Voor de meeste vluchtelingen is het enorme sprong in het diepe. Ze
vluchten weg uit oorlog, geweld en vervolging. Zijn op weg gegaan naar het verre Europa. Hier leven ze dan in een totaal
vreemde omgeving.
Grote vraag is nu: Wil jij ze helpen?Wil jij dat maatje zijn dat mensen wegwijs maakt in de Nederlandse samenleving.
Hen ondersteunt in het vinden van wat voor ons zo gewoon is.Zo ja, meld je dan aan!
dienstkerkensamenleving@kpnmail.nlMocht je nog meer informatie willen: dienstkerkensamenleving@kpnmail.nl

Verder vind je ook informatie op: www.pausfranciscusgroepen.nl/word-ook-vluchtelingmaatje
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