Draaiboek Tafels van hoop voor vluchtelingen
Doe mee met de grote landelijke actie op 20 juni
Waarom Tafels van hoop voor vluchtelingen
Weet u het nog? In 2015 kwamen grote aantallen vluchtelingen naar Nederland. Zij zijn toen heel gastvrij
opgevangen door heel veel mensen, in plaatselijke kerken en daarbuiten. Door u dus! Nu, in 2019, kunnen
mensen alleen via levensgevaarlijke routes het veilige Europa bereiken. Eenmaal in Nederland voelen de
meeste vluchtelingen zich eenzaam. Terwijl vriendschappen heel belangrijk zijn voor succesvolle integratie.
Als christenen zijn wij ‘van nature’ vreemdelingen, in navolging van Jezus die geen plek had om zijn hoofd
neer te leggen (Mt 8:18-22). Wij zijn geroepen om te zien naar de wees, de weduwe en de vreemdeling.
Samen vormen we op 20 juni de langste tafel van Nederland!
Vorig jaar was de actie een groot succes: In december 2018 deden tientallen gemeenten mee aan de actie
Tafels van hoop en ontmoetten zo’n 3.100 gemeenteleden en vluchtelingen elkaar tijdens gezamenlijke
plaatselijke maaltijden!
We nodigen u ook uit om op 20 juni, Wereldvluchtelingendag, in actie te komen en met elkaar weer de
langste tafel van Nederland te dekken. Hoe? Door plaatselijk met vluchtelingen aan tafel te gaan, in uw
kerk, in het buurthuis of gewoon bij u thuis, en het aantal deelnemers door te geven aan Kerk in Actie. Alle
tafels in onze gemeenten samen vormen dan de langste tafel van Nederland.
Doe mee aan de actie! Meld uw tafel aan via www.kerkinactie.nl/tafelsvanhoop. Nodig vluchtelingen uit
AZC’s of mensen met of zonder verblijfsstatus uit bij u in de gemeente of bij u thuis. Eet en praat samen of
doe een spelletje. Lach, zing of huil over verhalen die u hebt meegemaakt. Zo geven we een krachtig signaal
af dat vluchtelingen erbij horen en we in Nederland met elkaar een gastvrij land willen zijn! Is 20 juni voor u
geen geschikte datum? Dek dan uw tafel op een andere datum, maar geef s.v.p. uw activiteit ook aan ons
door!
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met Kerk in Actie, info@kerkinactie.nl, tel. 030-8801456
PS: Op 23 juni is de collecte van Kerk in Actie voor vergeten vluchtelingen in Nigeria. U kunt ook bij uw Tafel
van hoop giften inzamelen voor dit doel.
Veel succes en plezier gewenst!
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