
Migratie, Samen leven en Geloven: DOORDENKERtje 
 
Inleiding 
Een tweede DOORDENKERtje van MiSaG. Wij zetten regelmatig zo’n 
DOORDENKERtje op de website van de VPKB. 
   
MiSaG betekent: ‘Migratie, Samenleven en Geloven’, een werkgroep van de VPKB..  

Vroeger werden we 
‘Migrantencommissie’ genoemd. 
De tijd is allang voorbij dat we als 
‘witte kerk’ spraken over het 
‘opkomen voor migranten’. Onze 
gemeenten zijn op vele plaatsen 
superdivers, en tonen aan dat het 
gaat om samen met alle ‘zwarte en 
witte’ mensen op te komen voor 

een rechtvaardige, vredevolle samenleving vanuit een gemeenschappelijk geloof.  
 
In dit tweede DOORDENKERtje sluiten we aan bij 20 juni, de dag die door de VN 
uitgeroepen werd tot Wereldwijde Dag van de Vluchtelingen. 
Tetty Rooze schrijft over het ontstaan en de betekenis van deze dag. 
U vindt ook een interview met Reyhaneh van de Rabotkerk in Gent. Op de vraag wat 
zij droomt en hoopt schreef zij zelf haar antwoorden bij elkaar. Een bemoedigende 
droom en een nieuw perspectief op de toekomst. We zijn dankbaar dat Reyana haar 
antwoorden met ons wil delen. 
Een tekening van haar maakt de droom kleurig en helder. 
Een korte Bijbelse reflectie over dromen van ds Marc Loos en ds Eefje van der 
Linden geeft nog wat meer inhoud aan ons DOORDENKERtje.  
 
Graag laten wij u hierbij weten dat we als MiSaG ook een liturgie met 
preeksuggesties hebben gemaakt, zodat we deze bijzondere zondag in solidariteit 
met de vluchtelingen wereldwijd samen kunnen vieren. 
 
Hartelijke groet van de leden van MiSaG, Tetty Rooze, Rob van Drimmelen, Lianne 
de Oude, Heleen Ransijn, Marc Loos en Ina Koeman 
 

Interview met Reyhaneh 
 Uit de Rabotkerk (VPKB) 

25 april 2021 
 
De vragen worden gesteld door Helen Blow 
 
Heb je toekomstdromen Reyhaneh? 
 
Ik weet niet hoe ik mijn situatie moet verwoorden... De gedachte dat ik over mijn 
dromen moet vertellen die in mijn thuisland nooit zullen uitkomen, maakt mij nerveus. 
De vier eerste jaren dat ik naar België was gevlucht, moest ik veel over zo dingen 
praten en ik was al depressief door alles wat er gebeurd was. Dromen, je doelen, zijn 
heilig en niet te verwoorden…iedereen wil op zijn eigen manier verwerken en alles 
doen om je eigen dromen te laten uitkomen... Ik wou het in mijn eigen land. Daardoor 
is praten daarover zo moeilijk. Ik wil wel wat schrijven over mijn dromen. Als u uw 
vragen doorgeeft wil ik het wel schriftelijk beantwoorden...  



Dag Reyhaneh, 
Dank je dat je met ons wil spreken/schrijven.  Laten we eerst even 
kennismaken.   

Ik ben in 2015 naar België gekomen. Toen was ik 13 jaar oud.  Ik droomde van de 
hoge studies zoals zovelen van mijn leeftijd. Die hogere studies betekenen een goeie 
job en uiteindelijk een normaal leven. Ik dacht als kind aan NASA, ik zag mijzelf als 
een astronaut. Toen ik wat ouder werd, wou ik een tandarts worden. Studeren gaat in 
Iran heel goed en er zijn ook veel succesvolle studenten die in Iran studeren, maar 
het werk vinden is een serieus probleem.  

 
Heb je in België een thuis gevonden, vrienden gemaakt?  

Ik zie België als mijn redder. Hier heb ik meer kans om een leefbare wereld te 
voorzien voor mijn familie en mezelf. Als ik het over vrienden zou hebben… kan ik 
niet veel zeggen. De eerste jaren werd ik vooral gezien als een vreemdeling uit een 
land waar de meesten niet veel over weten. Ik werd gepest, ik werd uitgelachen door 
mijn klasgenoten... ik kon niet meer, maar ik wist dat ik vol moest houden. Dus ben ik 
opgestaan, heb iedereen die mijn weg versperde aan de kant gezet en niet meer 
geluisterd naar de onnozele opmerkingen van de anderen.  Ik deed wat ik moest 
doen. En dat was mezelf bewijzen aan iedereen. En ik heb het uiteindelijk gekund. 
En nu sta ik waar ik moet staan.  

 
Hoe heeft corona dat allemaal doorkruist? 

Corona heeft letterlijk geen invloed gehad op mijn dagelijkse leven. Tekenen en naar 
muziek luisteren zijn twee van mijn hobby’s. Daar heb ik me mee bezig gehouden. 
Een kunstenaar is al gewend aan de eenzaamheid .  

 
Hoe zie je je toekomst nu, waar droom je van?   

Ik droom nog steeds hetzelfde, studeren aan de universiteit en een goede job 
hebben. Maar nu denk ik er niet meer aan om een tandarts te worden of zo. De 
laatste tijd heb ik mezelf in de scheikunde gevonden, en daar wil ik later iets mee 
doen.  

 
Wat wil je met scheikunde doen, weet je dat al?  

Ik wil laborante worden. 
 
Droom je ook van andere dingen, die met je hobby's te maken hebben, heb je 
een doel op muzikaal of teken-vlak bijvoorbeeld?  

Ik wil er zeker iets mee doen “met tekenen”… ik wil bv een galerie hebben, en voor 
de rest gewoon mij bezig houden als ik extra tijd heb. 
En natuurlijk! Ik wil graag regelmatig reizen naar mijn land als het kan. 

 
Droom je van een partner, kinderen, een gezin?  

Niet echt. Ik heb belangrijkere doelen die ik eerst moet behalen. 
 
Waar wil je ooit wonen? 

Ik wil graag in Evergem blijven wonen. Of als ik later een job in een ander land heb, 
dan moet ik daar wonen. Ik heb er geen problemen mee. 

 
We wensen je veel succes Reyhaneh!  Fijn om iemand te ontmoeten die zo 
precies weet waar ze naar toe wil.  Bedankt voor dit gesprek.   
Hartelijke groeten, Helen. 

 
 



 
Dromen van een galerie 

vol met tekeningen en schilderijen van  
REYHANEH 

 

Dromen hoort bij het leven 

door ds Marc Loos en ds Eefje vander Linden 
 
Dromen uit het verleden, ze kunnen niet uitkomen omdat je ze als vluchteling al eens 
hebt moeten achterlaten. 
Dromen over de toekomst, ze kunnen soms heel persoonlijk zijn, niet om aan 
iedereen te vertellen. 
Jozef (Genesis 37-50), een tiener nog, heeft daar niet zo veel last van. Hij vertelt zijn 
dromen ondanks de heftige reacties die hij van zijn broers krijgt. Zij interpreteren zijn 
wonderlijke dromen over schoven die zich voor hem buigen alsof hij over hen zou 
willen heersen. Ja ze haten hem er zelfs om. 



De verteller laat eerst in het midden of zijn broers gelijk 
hebben. Pas vele hoofdstukken en na vele ups en downs, 
letterlijk in de put en de kerker en vervolgens steeds groter 
en even groot als Farao zelf, op de troon na, blijkt dat de 
auteur de broeders ongelijk geeft. De eigenlijke betekenis 
van Jozefs dromen is niet dat hij wil heersen over zijn 
broeders maar meester is over het koren en zorgt dat er 
uiteindelijk brood en toekomst is voor hen en hun vader. 
 
Juist door deze lange tijdspanne lijkt het eerder dat Jozef 
zelf in de loop van zijn leven zijn eigen dromen leert 

begrijpen en daarmee zijn taak en opdracht in het leven. Zijn opdracht is niet 
heersen. Zijn macht is tijdelijk, midden in het vreemde land waar hij vertoeft om als 
vreemdeling zijn Israël te redden en ‘en passant’ ook de Egyptenaren zelf van de 
hongerdood. 
Ja, zo vruchtbaar is Jozef geworden in het land van ellende, zo groot, dat zelfs de 
volkeren van rondom komen omdat ze hoorden van het brood in Egypte door 
toedoen van Jozef, de Hebreeër. 
Is dat ook niet het verhaal van vele migranten en asielzoekers bij ons. Zij dragen zorg 
voor hun familie en tegelijkertijd dragen zij bij aan onze samenleving. Het zijn 
mensen met heel wat talenten. Velen onder hen werken in de essentiële zorgsector. 
Velen te werk gesteld in lage lonen sectoren van schoonmaak en distributie. Ze 
zorgen mee dat onze economie draait en zij betalen evengoed belastingen, hun eten, 
de bus en andere diensten. In tegenstelling tot Jozef doen ze dat vaak in de schaduw 
van onze maatschappij. We laten zelden toe dat ze hun dromen en talenten kunnen 
waarmaken en hier een nieuw leven kunnen opbouwen.  
Het is aan ons allen om hier een klimaat te creëren waarin jonge vluchtelingen 
opnieuw in staat zijn om hun talenten en toekomst ten volle te ontplooien. Want elke 
uitgestoken hand kan jongeren de kans bieden om opnieuw te durven dromen! 
 
 

Zondag 20 juni: WERELDVLUCHTELINGENDAG 

door Tetty Rooze 
 
Op deze datum laat het UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN (Verenigde 
Naties) normaal gezien weten hoeveel mensen op de vlucht er geteld zijn wereldwijd. 
Nu staat de teller op zo’n 80 miljoen vluchtelingen. Niet echt iets om te vieren, maar 
wel goed erbij stil te staan dat 8x het aantal inwoners van België geen thuis meer 
heeft omdat ze zijn moeten vluchten vaak om heel verschillende redenen. 
(vervolging, oorlog, discriminatie van sociale of religieuze groepen, klimaat…) 
 
Op de vraag over wie het dan gaat, zullen de meesten nog altijd Syrië noemen, 
minder mensen zullen de situatie van Jemen of Pakistan aanhalen en misschien zijn 
de vluchtelingen in Ethiopië alweer uit de belangstelling verdwenen en vergeten.  
 
‘Maar wat kunnen wij daar nu voor doen?’ 
De vraag rijst bij het zien van de beelden van verdronken vluchtelingen (als ze nog 
het nieuws halen - 23 april + 100), verbrande opvangcentra op de Griekse eilanden, 
slapende mensen op straat bij het Klein Kasteeltje in Brussel. Kleine sprankeltjes 
hoop kunnen het verschil maken. 
 



DOORDOENERtje… 
 

• Allereerst vragen we te bidden voor en te denken aan mensen op de vlucht, 
die zijn zoals wij, waarbij de liturgische suggesties van dit jaar zeker kunnen 
helpen.  (link) 

• Aan de andere kant zijn er verschillende initiatieven vanuit de kerken en 
protestantse centra die blij zijn met aandacht en een collecte ter 
aanmoediging. 

• Als VPKB werken we en steunen we kerken en sociale centra van de PSC’s 
via het ‘Project Huizen van Hoop’ BE06 3100 0835 5022’.  

(Ook dit jaar is steun kunnen geven voor een aantal gezinnen,    
al is het in deze Corona tijd niet altijd gemakkelijk) 

• U kunt ook met een kerk in de buurt en/of een sociaal centrum in uw stad of 
regio contact opnemen, die zich inzetten voor vluchtelingen en uw eigen 
collectedoel kiezen. Onze focus ligt dit jaar op de dromen die 
vluchtelingenjongeren hebben eens ze hier een veilig heenkomen hebben 
gevonden.  
 Lees maar het interview uit Gent van Reyhaneh die vertelt wat haar 

toekomst droom is. Een kerk mag blij en trots zijn als ze een 
vluchtelingenjongere mag ondersteunen om zo’n droom waar te maken. 
Via bankrekening diakonie Rabotkerk:  

BE88 0682 1283 8841 
 

 In Antwerpen is het PSC mee verantwoordelijk voor de werking van de 
Vluchtelingenjongeren. Je kunt hen steunen via PSC: BE21 7785 9051 
1403 of via KBS (Koning Boudewijnsstichting voor fiscaal attest) BE10-
0000-0000-0404 mvv project nr: 623/3621/70023 

 
 In Hasselt is er een noodfonds waaruit regelmatig, in overleg met het 

LPV (Limburgs Platform Vluchtelingen), mensen op de vlucht gesteund 
worden die in precaire situaties terecht zijn gekomen qua leefgeld en 
onderdak en beroep doen op de kerk voor steun: een financiële 
bijdrage is heel erg welkom.  
VPKB Hasselt Noodfonds: BE69 7773 9723 8978 

 
Slot 
 
We kijken samen met u uit naar zondag 20 juni. We hopen dat het u lukt om 
aandacht te besteden aan deze belangrijke VN-dag. U kunt de liturgiesuggesties op 
allerlei manieren gebruiken! We horen graag van u of het is gelukt en wat u ermee 
heeft gedaan. 
 
Ons volgende DOORDENKERtje komt in september…  
Een goed zomer! 
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