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gemeenteberaad ontheemden van de PGD (6 februari 2023) 

Basisbesluit vluchtelingen voorjaar 2019 
Maart 2019 hebben we dit onderwerp van verschillende kanten bekeken en besproken. Toen zijn geen 
besluiten genomen. Om enig houvast te hebben is het gewenst om toch tot een beleid te komen, waarbij 
het natuurlijk arbitrair is hoe dit er concreet uitziet. Onderstaand een poging tot dit beleid.  
Daarnaast kan het natuurlijk voorkomen dat individuen of groepen uit onze kerkgemeenschap privé-
iniKaKeven ondernemen. 

Algemeen 
Geloof/religie beslaat alle terreinen van het leven (ook poliKek). Wij willen ons als PKN (landelijk) en PGD 
(lokaal) laten zien in daarvoor in aanmerking komende ethische situaKes. 

Specifiek vluchtelingen 
1. Landelijk via de PKN de Parlementaire keuzes zodanig beïnvloeden of ondersteunen dat “als eerste 

wordt gekozen voor opvang in de regio, waarbij facilitering vanuit Nederland aan de orde kan zijn”, “er 
grotere aantallen ten opzichte van 2018 worden toegelaten/opgevangen”, “bevorderen dat procedures 
korter en aansluitend zijn, om snelle duidelijkheid te verschaffen”. 

2. Landelijk zijn regels/procedures opgesteld (inclusief de HASA procedure). Wij respecteren de 
uiteindelijke besluiten, soms nadat er rechterlijke uitspraken zijn gedaan. 

3. Als iemand het land moet verlaten en toch aanklopt, dan kunnen we maximaal kort Kjdelijk helpen met 
de eerste levensbehoeZen, maar daarna stopt onze hulp (in de periode tot aan de HASA procedure 
kunnen we ruimer helpen). Bij iemand die mag blijven maximaal voor korte tussenfase vangnet bieden. 

4. Als iemand een “geestelijk” beroep op ons doet, dan de lijn kiezen zoals die wordt beschreven in de 
noKKe van 28/2/19 SH/RP met primaat bij predikanten. Financieel de eventuele kosten als Diaconaat 
aanduiden en de inzet beheersbaar houden. 

5. Onvoorziene omstandigheden, los van het voorgaande, als maatwerk wegen. 
6. Gelet op de keus voor de landelijke PKN lijn (beschreven onder 1) en ter voorkoming van versnippering 

(op inhoud en financiën) geen aansluiKng zoeken bij Charter kerken. (zie ook hieronder!) 
7. Voor opstart van lokale PGD acKviteiten onder bovengenoemd eerst een kerkenraadsbesluit nemen. 

In september 2019 wordt de PGD lid van INLIA  
en ondertekent  het  'Charter van Groningen'. Dit is een beginselverklaring, bedoeld om door 
geloofsgemeenschappen te worden ondertekend als zichtbaar teken van de erkenning van een zelfstandige 
verantwoordelijkheid ten aanzien van asielzoekers en vluchtelingen die in nood verkeren. 

Juni 2022: Diaconaal gemeente in de stad zijn willen we invulling geven door ons aan te sluiten bij 
maatschappelijke iniKaKeven en acKes met een diaconaal karakter in en rond Deventer in samenwerking 
met Kruispunt diaconaal Deventer en Meester Geertshuis. En door besef te hebben van de valkuilen die 
eeuwenlang gevormd zijn door de cultuur. Soms ook tegen de stroom in zwemmen, de stroom van de 
cultuur waarin we leven, met valkuilen die tot op de huidige dag nog steeds werken, rond die vreemde 
ander, rond onze maatschappelijke rollen, man vrouw verhoudingen, en onze levenssKjl.  Juist in de 
ontmoeKng met de ander worden we uitgedaagd, met andere ogen te kijken, en onze rouKnes te bevragen.  

In het beleidsplan 2022-2026 wordt dit vertaald met een speerpunt: Als charter kerk en acKef lid van INLIA 
hebben we oog voor de vreemdeling in ons midden en zoeken we bij te dragen aan een beter verstaan van 
hun noden.    

Augustus 2022 roept de PKN kerken op om samen met gemeenten de opvangcrisis humanitair te helpen 
oplossen 
Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisaKe van de Protestantse Kerk in Nederland: “Al weken 
kijken we met ontzejng naar de beelden uit Ter Apel. Het is meer dan mensonwaardig wat we zien. Onze 
telefoon gaat voortdurend: kerken in heel Nederland bieden hulp en opvangplekken aan. Samen met de 
gemeente Kampen hebben we de afgelopen weken gewerkt aan een plan om de Kamper Aanpak 
Ontheemden landelijk te introduceren." 



De Kamper Aanpak Ontheemden laat zien dat ontheemden snel - en met draagvlak - onderdeel worden 
van de samenleving als dat kleinschalig gebeurt. Je biedt mensen een menswaardig bestaan als je hen bij 
naam kent en hen opneemt in de gemeenschap. Wij voelen ons door God geroepen om vreemdelingen te 
verwelkomen, hen te helpen en voor hen te zorgen. Dus hier is voor ons een nieuwe kans om deze roeping 
uit te leven, om op te komen voor gerechKgheid en op te komen voor de meest kwetsbaren. 

Juni 2022 Leerpunten uit de evaluaGe Steungroep 
• Het is essenKeel om bij het begin van een begeleiding zicht te krijgen op de geschiedenis en 

achtergrond van een vluchteling; tegelijkerKjd is dit uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk, omdat er 
eerst door het bieden van concrete hulp vertrouwen wordt gewonnen. 

• Door de vorming van een steungroep uit “gewone” gemeenteleden, worden ambtsdragers niet of 
veel minder belast en het levert ook een directe betrokkenheid op van een grote groep 
gemeenteleden; Een dergelijke groep funcKoneert alleen wanneer een of twee leden “het 
voortouw nemen” en de communicaKe onderling en met de gemeente blijvend verzorgen. 
Ook kan er met deze werkwijze slagvaardig worden gewerkt, omdat er niet eerst via allerlei 
besluitvormingsprocessen en gremia om toestemming gevraagd behoeZ te worden. Maar de 
communicaKe met de rest van de gemeente is bij deze werkwijze, een aandachtspunt. 

• Het laten lopen van de financiële bijdragen via de Diaconie, is uiterst belangrijk; deze giZen aan de 
Diaconie zijn immers fiscaal aZrekbaar; dit betekent wel een beperkte belasKng voor de 
administraKeve medewerker. Met deze werkwijze wordt geen of nauwelijks een beroep gedaan op 
de schaarse financiële middelen van de gemeente. Sterker nog, er wordt op deze manier een extra 
(diaconale) geldstroom gegenereerd. 

• Als PGD hebben we op dit moment geen onderdak mogelijkheden voor vluchtelingen. Het bieden 
van onderdak en daarvoor ook eigen mogelijkheden ter beschikking te hebben, is echter cruciaal 
gebleken voor de ondersteuning en opvang van vluchtelingen. Voor (de overbrugging van) een korte 
periode is een beroep op gemeenteleden een mogelijkheid, maar is geen structurele oplossing. Het 
BBB biedt alleen onderdak voor de beperkte periode, dat een vluchteling in procedure is. Maar niet 
voor de periode daaraan voorafgaand en na een afwijzing door de IND. 

• Het directe contact met de vluchtelingen zelf is de beste vorm van communicaKe gebleken. Door 
hen te laten deelnemen aan de diverse kerkelijke acKviteiten, waren zij zichtbaar voor veel mensen 
en ontstonden er ook in bredere kring contacten en was men op de hoogte van hun “wel en wee”. 
De rondzendbrief/mail was een goed middel om iedereen zoveel mogelijk betrokken en op de 
hoogte te houden. Het bredere contact met de PGD-gemeenschap had beter gekund. De informaKe 
in de Wervel was incidenteel. De enige Kjd geleden ingevoerde wekelijkse Nieuwsbrief, zou een 
betere rol kunnen spelen in de informaKevoorziening in bredere kring. Tegelijk moet hier ook de 
afweging gemaakt worden wat er wordt meegedeeld en wat niet, omwille van de privacy van de 
mensen die we opvangen. 

• Het is goed om vroegKjdig en professioneel met scholing te beginnen. Zeker de beheersing van het 
Nederlands maakt de communicaKe veel eenvoudiger en is al een essenKële stap in het inburgeren. 
Ook al is de uitkomst van een procedure nog onzeker, het is verstandig (gebleken), op die uitkomst 
niet te wachten. 

• We moeten zuinig zijn op de gezondheidswerkers in onze gemeente. En hen informeren over, c.q. 
betrekken bij de opvang van vluchtelingen. Dit, zolang zij nog geen recht hebben op reguliere 
medische zorg. 

• Adequate juridische bijstand vanaf het allereerste begin, is cruciaal. Door een ervaren 
asieladvocaat, die de benadering en vraagstellingen van de IND kent. En die de voortdurende 
wijzigingen in het beleid en in de beoordeling van een vluchtverhaal bijhoudt.


