
 

 

Verklaring van kerken in Eindhoven over de vluchtelingen problematiek 

 

Enkele cijfers 

Wereldwijd zijn er ongeveer zestig miljoen mensen op de vlucht. Dat zijn in Libanon ruim één 

miljoen, in Turkije bijna 2 miljoen en  in Jordanië ruim zeshonderdduizend vluchtelingen. Binnen Syrië 

verblijven meer dan zeven en een half miljoen ontheemden. In Libanon is één op de vier mensen een 

vluchteling. 

Het aantal vluchtelingen neemt momenteel sterk toe. In 2015 is de toestroom van vluchtelingen in 

Europa nu al meer dan het dubbele van het totaal van 2014. Deze toename is mede veroorzaakt 

doordat de financiële bijdrage aan de hulp per vluchteling in Jordanië en Libanon tot minder dan de 

helft is teruggebracht. 

De Europese Unie vraagt aan Nederland om ruim 9000 vluchtelingen op te nemen. Als we ons 
realiseren dat 20  jaar geleden (1992 )in Nederland 50.000 asielverzoeken werden gedaan, lijkt de 
huidige vraag alleszins acceptabel. 
Hulpverleners in Libanon en Jordanië verklaarden ´het zorgwekkend te vinden, dat er beduidend 
minder geld aan vluchtelingen per persoon wordt uitgegeven, waardoor steeds minder vluchtelingen 
in aanmerking komen voor hulp. Omdat zij ook niet mogen werken in Libanon en Jordanië is er voor 
hen geen andere optie dan verder te vluchten. 
 
Een aantal Christelijke kerkgenootschappen in Eindhoven hebben zich er gezamenlijk op beraden wat 
haar in de huidige omstandigheden te doen staat. Dat bracht hen tot de volgende verklaring: 
 

Verklaring 

De vluchtelingenproblematiek heeft velen geraakt en ook binnen de kerken wordt de vraag gesteld: 
wat kunnen wij doen? Velen – en zeker niet alleen Christenen - willen hun hart laten spreken en 
daadwerkelijk bijdragen om de nood van vluchtelingen te lenigen 
 
De Rooms-katholieke (RK) kerk, De Protestantse Gemeente Eindhoven (PGE) en het iDoe 
(interkerkelijk diaconaal overleg Eindhoven), waarin behalve de bovengenoemde kerken een groot 
aantal kleinere Christelijke kerken  en gemeenschappen samenwerken, hebben zich beraden over de 
vraag wat hen te doen staat. De behoefte iets te doen komt uit het hart. Daarenboven ervaren wij de 
opdracht tot bescherming van de vluchteling vanuit ons geloof. 
Barmhartigheid staat voorop, ook als dat moeilijk is. 
 
Wij maken ons ernstig zorgen over de talloze wanhopige mensen, die hun heil hopen te vinden in 
Europa en betreuren de machteloosheid waartoe de internationale gemeenschap lijkt te zijn 
veroordeeld. Wij roepen de verantwoordelijke bestuurders en politici op zich tot het uiterste in te 
spannen hierin verandering aan te brengen. 
Ruimhartigheid is een groot goed, maar de toevloed van mensen moet ons niet boven het hoofd 
groeien. Wij onderkennen de angst daarvoor bij landgenoten. Sommigen voelen zich bedreigd in hun 
eigen bestaan en zijn bang voor misbruik door mensen, die niet echt vluchteling zijn.  
Te lang echter heeft angst en bekrompenheid in ons land de toon gezet en daarom zijn wij blij dat 
het tij lijkt te zijn gekeerd. 
 
Wij roepen op tot een realistisch, maar ruimhartig beleid, noch ingegeven door ondoordacht 
idealisme, noch door bekrompenheid en angst, maar door onze verantwoordelijkheid voor de wereld 
en onze medemensen. 



 

Eindhoven, 18 september 2015 
 

 
De kerken willen laten zien dat zij er zijn voor vluchtelingen en zich voorbereiden  op de situatie dat 
ook in Eindhoven opnieuw groepen vluchtelingen zich melden. In overleg met de bestaande 
hulporganisaties en de overheid willen we een verantwoord en haalbaar aanbod doen. Als eerste 
bekijken we nu of onze huidige inzet voor vluchtelingen in Eindhoven voldoende is of misschien 
uitgebreid moet worden. Daarbij willen wij er op toezien dat mensen in hun goedheid geen 
onbezonnen dingen doen tot schade van henzelf en de mensen waarom het gaat. 
 
De Eindhovense situatie 

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) beheert in  Eindhoven een asielzoekerscentrum 
(AZC), De Orangerie,dat huisvesting biedt aan 700 asielzoekers. Deze locatie is daarmee volledig 
bezet. 
 Vluchtelingen in de Knel, houdt zich vooral bezig met uitgeprocedeerde asielzoekers. 
 Vluchtelingenwerk Eindhoven houdt zich vooral bezig met de integratie van vluchtelingen die hier 
(voorlopig) mogen blijven. 
 
Wat doen de kerken 

Bij de komst van de Orangerie heeft het iDoe namens de aangesloten kerken in een reactie op het 

verzet bij een deel van de Eindhovense bevolking uitgesproken dat vluchtelingen in Eindhoven 

welkom moeten zijn. 

Velen van ons doen vrijwilligerswerk bij De Orangerie, het Vluchtelingenwerk en Vluchtelingen in de 

Knel. Sommige gemeentes vormen adoptiegroepjes, die vluchtelingen enige tijd begeleiden. Een 

andere kerk organiseert op 10 oktober een voetbalwedstrijd tussen jongeren boven de 16 van het 

AZC Orangerie en Eindhovense jongeren uit de kerken. 

De RK kerk heeft een kerkgebouw ter beschikking gesteld voor de inzameling van kleding en 

goederen. Deze zullen naar Griekenland worden getransporteerd voor de hulpverlening aldaar. 

Regelmatig zijn  collectes tijdens de eredienst bestemd voor diverse vormen van vluchtelingenwerk 

Wat is er nog meer te doen 

De samenwerkende kerken stellen zich dienstbaar op en zijn bereid het COA te helpen waar mogelijk 

Goede voorlichting is belangrijk om het draagvlak voor goede opvang te bevorderen en tevens om te 

waarschuwen tegen goed bedoelde, maar onbezonnen hulpaanbod. 

extra collectes voor noodhulp en voorzieningen. Bv  een noodpotje voor Eindhovense vluchtelingen.  

indien daaraan behoefte is inzameling van goederen (in overleg met het Rode Kruis. 

 
De deelnemende kerken in Eindhoven: 
 
Gerrit-Jan van Kleef, voorzitter iDoe 

Rob Kosterman, diaken RK-kerken Eindhoven 

Leo Steinhauzer, namens de de Prot. Gem. Eindhoven (voorzitter van de  Diaconie) 
coördinator, Hyacinthstraat 16, 5644KC Eindhoven. 040 2125023 
 


