Kantelkans gastvrijheid

Workshop: Huiskamer voor migranten
door Anneriet Boone
De kans
Er zijn zo’n 100.000 internationale studenten in Nederland, en nog veel meer migranten,
vluchtelingen, statushouders etc. En het aantal groeit.
Onder studenten en migranten zijn er velen die nog nooit in aanraking zijn geweest met het
evangelie of de kerk. Sommigen van hen komen uit landen die gesloten zijn voor het evangelie.
Studenten die hierheen komen spreken Engels. Het is tactisch en makkelijk om ze hier te leren
kennen en met hen te spreken over Jezus.
Hoe ga je van start?
Bid en kies een doelgroep voor wie je van betekenis wilt zijn.
Check wat er al in je stad gebeurt voor deze groep en zoek samenwerking (vergeet daarbij niet de
migrantenkerken).
Onderzoek wat de behoeften zijn van de doelgroep: internationale studenten hebben behoefte aan
relaties, nieuwe vrienden (soms familie), woonruimte, een fiets, huisraad, soms om Nederlands te
leren, regelmatig juridische hulp (verzekeringen, huurcontracten etc), hun weg vinden in de stad,
samen eten etc.
Begin bij die behoeften, kijk welke talenten in jouw kerk aanwezig zijn en maak een plan hoe je van
betekenis wilt zijn voor je doelgroep. Probeer dingen uit en behoud wat werkt. Bouw aan relaties,
wees te vertrouwen, maak mensen nieuwsgierig en praat over Jezus. Waar Nederlanders geloof als
privé zien, is het voor de meeste internationals de gewoonste zaak van de wereld dat geloof deel is
van je leven en dat je het daarover hebt. Het is heel normaal om te vragen of iemand met jou samen
Bijbel wil lezen. Vertrouw erop dat God werkt in het leven van deze studenten.
Maak ruimte in je vieringen. Zorg voor vertaling, maak wat meer werk van het koekje bij de koffie,
sta open voor andere gebruiken en zorg dat kerkcultuur mensen niet weghoudt bij Jezus (attestaties,
lidmaatschap, etc. zegt een international meestal niets). Denk aan de volgorde ‘belong – believe –
behave’.
Wees open om iets terug te ontvangen. Alleen in gelijkwaardige relaties is ruimte. Laat voor je koken
of leer een nieuw recept, ontvang exotische bedankjes van thuis. Misschien kan een internationale
student meedoen in de muzikale begeleiding in de kerk, of heeft die een mooi getuigenis te vertellen.
Meer info
Als je meer wilt weten over hoe je als kerk van betekenis kunt zijn voor internationale studenten in je
eigen stad (of vanuit je plattelandskerk) kun je contact opnemen met Francina de Pater,
francina@ifes.nl of 06 4188 6742.
Bij IFES hebben we materialen om Bijbel te lezen met niet-gelovige studenten. We kunnen ook
langskomen voor een training.
Er zijn verschillende websites waar meer te leren valt over werken met internationale studenten:
https://ifes-ism.nl/ - lookatthefields.org - everyinternational.com

