
Psalm 23: Jij bij mij 

 

 

Dag van de Vluchteling: wat moet ik ermee? 
 

Een morgen van toerusting en bezinning op de vreemdeling in ons midden. 

 

Uitnodiging voor kerkelijke werkers. 

 

 

Migratie is altijd een onderdeel van het menselijk bestaan geweest. Europa is verrijkt doordat 

mensen met verschillende achtergronden zich hier hebben gevestigd. Maar op het ogenblik zijn er 

meer mensen dan ooit onderweg als gevolg van conflicten, verslechtering van het leefmilieu of 

gebrek aan toekomstperspectief voor hen zelf en hun families. 

De meeste vluchtelingen zoeken een veilig heenkomen in eigen land of in een buurland. Zij die 

Europa willen bereiken, verliezen vaak hun leven, omdat Europa een muur van 

beveiligingsmaatregelen om zich heen heeft gebouwd. Op die manier wordt Europa een ‘gesloten, 

afwerende gemeenschap’. 

 

Welke houding past ons als Christenen in deze complexe problematiek?  

Welke rol past bij mij als kerkelijke werker? 

In het weekend van 20 juni wordt wereldwijd de Dag van de Vluchteling gevierd. Kan ik vanuit mijn 

plaats in mijn eigen gemeente/parochie hieraan een bijdrage leveren?  

 

Een werkgroep, bestaande uit  leden van het Netwerk voor Humaan Omgaan met Vluchtelingen, 

Vluchtelingen in de Knel en enkele kerkelijke werkers, nodigen u uit om deel te nemen aan een 

morgen van toerusting en bezinning over deze vragen. 

 

Op woensdag 11 maart van 9.00 tot 13.00 uur 

Hoogstraat 301 A (Kloosterhof van Gestel) 

5654 NB Eindhoven 

 

Het programma:  9.00 uur Ontvangst met koffie en thee. 

   9.30 uur Woord van Welkom. 

9.40 uur Het eigen levensverhaal door Mpanzu Bamenga: een verhaal 

van hindernissen en van kracht. 

10.00 uur Een vreemdeling als mens; Jij bij mij: psalm 23.  

door pater Joost Jansen, Norbertijn, en Monike Walraven, lid 

van het kernteam van Vluchtelingen in de Knel. 

   10.25 uur Verdeling in kleine groepjes voor de workshops 

Pauze. 

10.45 uur workshops te beginnen met een stille lees tijd om in te leven. 

Gesprek: met elkaar op zoek naar het menselijke antwoord 

op concrete situaties. 

Vanaf 11.30 uur reflectie: wat zal ik doen als ik weer in mijn 

parochie of gemeente ben? 



   11.45 uur Plenaire bijeenkomst met het terugbrengen van het gesprek. 

Welke antwoorden kunnen er gegeven worden op de drie 

bovengenoemde vragen? 

   12.30 uur  Afsluiting met een korte viering en een lunch. 

      

 

Weet u van harte welkom. 

 

Wij vragen u – indien mogelijk - om een bijdrage van € 10,-- voor de onkosten. Graag te voldoen bij 

aankomst. 

Ook vragen wij u om zich op te geven voor  zondag 1 maart: tel. 040 25 25 609 of via de e-mail: 

info@hoogstraatgemeenschap.nl. 

 

 

 

De Werkgroep. 

Eindhoven, 10 februari 2015 
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