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Heb je ooit de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens gelezen? Als dat zo was, leken de 
vermelde rechten misschien volkomen natuurlijk, 

rechtvaardig en normaal... kortom, vanzelfsprekend.

Maar mensenrechten zijn noch volledig verworven, 
noch gegarandeerd. Over de hele wereld worden 
mannen, vrouwen en kinderen van hun rechten 
beroofd. In ons eigen land worden deze rechten 
politiek betwist en aangevochten.

Het ideaal van rechtvaardigheid dat aan de verklaring 
ten grondslag ligt, heeft een subversieve dimensie, 
zowel vandaag als in de tijd van Jezus. Dit is waarom 
het verdedigen van mensenrechten gevaarlijk kan zijn. 
Dit is het geval voor een van de medewerkers aan dit 
nummer, die in Birma woont. Dat is een land waar 
godsdienstvrijheid en vrije meningsuiting worden 
beknot door de heersende militaire junta. Deze man of 
vrouw riskeert simpelweg zijn of haar leven. 

De mensenrechten verdienen een bijzondere aandacht 
in Pro-News. De twee hoofdartikelen zijn toegespitst 
op twee uittreksels uit de verklaring, die verrassend 
veel op elkaar lijken. 

Artikel 14, lid 1: “Een ieder heeft het recht in andere 
landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.”

Artikel 18: “Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst.”

Deze twee artikelen illustreren de kwetsbare positie van 
minderheden in de wereld. Zij tonen ook aan dat onze 
rechten en de rechten van anderen nauw met elkaar 
verweven zijn. Kortom, opkomen voor de rechten van een 
minderheid is opkomen voor de rechten van allen. 

Ik wens u een interessante lectuur van dit nummer.

● Jean-Guillaume DeMailly
Verantwoordelijke Communicatie VPKB
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Kerk en mensenrechten

Wat je hebt, kun je zo weer 
kwijt zijn. Dat geldt ook voor de 
manier waarop de samenleving is 
opgebouwd. We bedriegen onszelf 
nogal eens door zozeer gewend te 
zijn geraakt aan wat mooi en goed 
is dat we het als vanzelfsprekend 
en volkomen normaal zijn gaan 
beschouwen. 

Maar leven en samenleven is een 
fragiele bezigheid en niets is voor 
altijd verworven. 

Hoog tijd en altijd al een goed 
idee om het over mensenrechten 
te hebben. 

Je hoort deze dagen - binnen en 
buiten een religieuze context - 
nogal eens de term ‘radicalisering’, 
en ik hoef u de namen van de vele 
despoten op deze aardbol, waarvan 
een deel nota bene democratisch 

werd verkozen, niet te noemen. 
Democratie staat op de tocht, 
volksmennerij en populisme vieren 
hoogtij, enge gedachten doen de 
ronde, gevaarlijke generalisaties, 
racisme, antisemitisme, homofobie.

Wie slaapt in een democratie 
wordt wakker in een dictatuur. 

Wie het religieuze landschap 
binnen de Belgische samenleving 
met aandacht bekijkt, ziet al 
gauw dat waar het gaat om het 
aanvaarden en verwelkomen - niet 
alleen gedogen - van diversiteit, 
openheid, luisterende oren, onze 
VPKB vooroploopt. We hebben 
een prachtige kerk en dat mag 
gezegd. Er bestaat gezonde 
protestantse fierheid.

Tegelijk rest er veel werk. Ook aan 
onszelf. Er zijn geen verworvenheden. 
Kort en te schematisch gezegd, als 
‘de wereld’ radicaliseert, is het te 

hopen en zelfs te verwachten maar 
bij voorbaat niet helemaal zeker dat 
de kerk zal blijven bij het Paulinische 
woord: “Gij, geheel anders, gij hebt 
Christus leren kennen…”.

Voor u ligt alweer een boeiende 
uitgave van het immer zelfkritische 
Pro News.

● Ds. Steven H. Fuite,
Voorzitter van de Synodale Raad 

van de Verenigde Protestantse 
Kerk in België
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De voorzitter aan het woord
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Engagement voor de mensenrechten

Ik ben al meer dan 40 jaar actief voor Amnesty International. Wij streven, in een geest van broederlijkheid, 
naar gerechtigheid en vrijheid voor allen. Daarbij heb ik de kans gehad om de impact te zien van de acties die 
een groep vastberaden, volhardende mensen kan hebben bij regeringen en andere machthebbers, ten gunste 
van mensen die ten onrechte gevangen worden gehouden, gemarteld of geëxecuteerd.

Ik heb geleerd hoe moeilijk het is om mensenrechten af te dwingen. Daarbij zie ik een langzame verslechtering 
van de mensenrechten over de hele wereld. Zelfs in landen die als democratisch worden beschouwd. Ik kijk 
met ontzetting naar de (soms gewelddadige) betogingen, waarin men mensenrechten verwart met de vrijheid 
om zomaar alles te doen en laten wat men wil, ongeacht de mogelijke gevolgen. Rechten en plichten gaan 
hand in hand: bij elk artikel van de Verklaring van de Rechten van de Mens hoort een handvest van plichten 
die moeten worden nageleefd.

Want onze vrijheid houdt op daar waar de vrijheid van anderen begint. Dat is de prijs voor solidariteit, 
sociale vrede en rechtvaardigheid.

● Yvette Vanescote
District Oost-Henegouwen -Namen Luxemburg

VERHALEN DIE GETUIGEN VAN GELOOF

Het grote geluk

We zijn vaak op zoek naar het grote geluk. We 
zoeken het overal en kunnen het niet vinden.

We zijn er zo druk mee bezig dat we het kleine 
geluk over het hoofd zien.

We denken dat alleen het zeer grote geluk ons 
gelukkig kan maken.

Maar wat is het kleine geluk?

Klein geluk kan voor iedereen iets anders zijn.

Voor de één is het een wandeling door de 
natuur of een gesprek met een geliefde,

Voor een ander is het een gebed of een bezoek 
aan een kerkdienst.

Wat het kleine geluk voor elk individu ook 
moge betekenen, het moet van tevoren worden 
opgevat als een moment van geluk in het leven.

Wanneer dit gebeurt, kan het kleine geluk ook 
uitgroeien tot een heel groot geluk.

Heb je vandaag al je eigen persoonlijke geluk 
gevonden?

In deze geest wens ik u veel plezier bij het 
vinden ervan.

● Ds. Annette Beck
District Luik

Bij twee gelegenheden heeft onze kerkgemeente 
ervaren hoe het is om vluchtelingen op te vangen. 
Salam kwam in 2015 aan uit Irak. Na enkele 
maanden kwam ook zijn familie na. Dan een 
koppel, Sadallah en Intwanet, in 2018, die 
aankwamen via de organisatie Sant’Egidio, die een 
groep Syrische vluchtelingen in België had laten 
opnemen, vanuit de Libanese vluchtelingenkampen. 
Hun tijdelijke opvang was geen probleem dankzij 
de gastvrijheid van verschillende gemeenteleden 
die hun tijdelijk onderdak boden. Definitieve 
huisvesting voor hen vinden was een ander paar 
mouwen. Het vergde doorzettingsvermogen om 
een woning te vinden die groot genoeg en niet te 
duur was voor een gezin van 7 in Brussel. 

Voor het koppel zou het zeer moeilijk zijn 
geweest zonder de hulp en kennis van de 
maatschappelijk assistente. Want zij was het die 
een flat voor hen gevonden heeft.

Onze diaconie heeft er geen spijt van dat ze deze 
uitdaging is aangegaan. Het is zeer verrijkend om 
mensen uit andere landen en religies te leren 
kennen, vooral als ze dankbaar zijn.   

● Anne Richard                                                                                                        
District Franstalig Brabant



Juli 2016, de heer XY, een ongedocumenteerde 
migrant, met status 9bis (medische zorg die in 
zijn land van herkomst niet wordt verstrekt) 
wordt ondergebracht in de oude pastorie.  

In september 2020 is begonnen met een grondige 
restauratie van het gebouw.

De enige oplossing: onze broeder met spoed 
onderbrengen in het kerkgebouw zelf, in een 
ruimte met slechts rudimentair comfort.

In augustus 2021 wordt het OCMW verplicht om 
hem financiële steun te betalen. Het zoeken naar 
huisvesting begint, en het is daarbij absoluut 
noodzakelijk dat het gaat om huisvesting in de 
gemeente. 18 woonstbezoeken resulteren in 
evenveel mislukkingen: onvoldoende inkomen, 
geen papieren, ... 

Vastgoedmakelaars weigeren categoriek. Een 
paar gemeenteleden staan zelfs garant... Het 
kan allemaal niet baten. De verblijfsstatus van 
meneer XY staat niet toe dat hem sociale 
huisvesting wordt toegekend.

In december 2021 krijgt hij het bevel om het 
grondgebied te verlaten; zijn advocaat gaat in 
beroep met opschortende werking; de financiële 
steun wordt stopgezet!

Het is weer terug bij af. Alleen een regularisatie 
van de status zou een oplossing bieden.

Nu ligt het in de handen van Onze Vader.

● Rudy Lecomte
District West-Henegouwen
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Drie mensenrechten staan voorop in mijn werk. 

Ten eerste droom ik van een wereld waar niemand arm of dakloos is.  Het is perfect 
mogelijk om dit bereiken. We moeten leren leven binnen twee grenzen. Een 
binnengrens van menselijke waardigheid voor iedereen. En een buitengrens van wat 
de aarde kan dragen.  De mensenrechten kunnen we niet los zien van de zorg voor 
onze planeet.  

Het is ook belangrijk dat niemand hoeft te lijden onder (familiaal-, seksueel of partner) geweld. Voor veel te 
veel mensen is dit momenteel een groot probleem.  Zelfs op het werk, bij de sportclub, in de kerk, enz. Het 
is niet alleen een individueel probleem.  Het kost de maatschappij veel geld. 

Tenslotte mogen wij, als protestanten, nooit vergeten hoe fundamenteel de vrijheid van geloof en geweten is. 
Wij moeten vrijuit blijven spreken over alle politieke en sociale thema’s en blijven getuigen van onze hoop en 
verontwaardiging.

● Helen Blow (Gent-Noord)
District Oost- en West-Vlaanderen 

Over gulheid en 
mensenrechten….

Twee artikels uit de Universele 
Verklaring, 1 en 3.

Artikel 1: Alle mensen worden vrij 
en gelijk in waardigheid en rechten 
geboren… (ze) behoren zich jegens elkander in een 
geest van broederschap te gedragen.

Artikel 3: Eenieder heeft het recht op leven, vrijheid 
en onschendbaarheid van zijn persoon.

Als je die twee eenvoudige rechten vergelijkt 
met de werkelijkheid, weet je dat er niets van 
klopt. De Verklaring is niet zo realistisch. Eerder 
een illusie is wat veel mensen ervaren aan den 
lijve. 

Als je deze twee rechten echter legt naast het 
verhaal over de bruiloft te Kana, waarover we het 
gisteren in de viering hadden, dan zijn ze maar 
benepen en minimaal.  Het beginsel der tekenen, 
het principe van echt volop en voluit leven in 
vrijheid en vrede begint hier in Kana (opnieuw)… 
De ‘broederschap’ uit art.1krijgt een kader. De 
gulheid en de overvloed tonen de liefde van God. 
Gul en overvloedig… laten we ons daartoe 
uitnodigen? Wat zal de wereld dan anders 
worden en wat zullen de mensenrechten in een 
ander perspectief worden gezien.

● ds. Ina Koeman, ABL
District Antwerpen-Brabant-Limburg



Een alarmerend verslag

De Franstalige afdeling van de NGO Open Doors heeft in 
januari 2022 de resultaten gepubliceerd van de wereldwijde 
index van de vervolging van christenen. Een ranglijst van de 
top 50 landen waar christenen het meest worden vervolgd. 

De ranglijst en publicatie van dit verslag was oorspronkelijk 
voor het interne gebruik van deze organisatie bedoeld. Het 
stelde de organisatie in staat na te gaan welke landen 
christenen vervolgen en te analyseren welke vorm die 
vervolging aanneemt. Het doel was aangepaste hulp te 
verlenen, bij voorrang aan degenen die het meest vervolgd 
worden. 

Dit verslag, dat sinds 1993 wordt gepubliceerd, is een 
instrument geworden voor de bewustmaking van media en 
politiek. Zij herinneren ons eraan dat de vervolging van 
christenen niet beperkt blijft tot de schending van de 
godsdienstvrijheid (artikel 18 van de UVRM), maar 
verschillende vormen aanneemt die een hele reeks 
mensenrechten schenden: discriminatie in het onderwijs of 
op de arbeidsmarkt in Nigeria, moorden in Egypte, 
folteringen in Iraanse gevangenissen, willekeurige arrestaties 
in China, gedwongen huwelijken in bepaalde Centraal-
Aziatische landen... 

Wereldwijde ranglijst 
christenvervolging 2022 gepubliceerd
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 1 Afghanistan
 2 Corée du Nord
 3 Somalie
 4 Libye
 5 Yémen
 6 Érythrée
 7 Nigéria
 8 Pakistan
 9 Iran
 10 Inde
 11 Arabie Saoudite

 12    Myanmar
13 Soudan
14 Irak
15 Syrie
16 Maldives
17 Chine
18 Qatar
19 Vietnam
20 Égypte
21 Ouzbékistan
22 Algérie
23 Mauritanie
24 Mali
25 Turkménistan
26 Laos
27 Maroc
28 Indonésie
29 Bangladesh
30 Colombie
31 Centrafrique
32 Burkina Faso
33 Niger
34 Bhoutan
35 Tunisie
36 Oman
37 Cuba
38 Éthiopie
39 Jordanie
40 Congo (RDC)
41 Mozambique
42 Turquie
43 Mexique
44 Cameroun
45 Tadjikistan
 46 Brunei
 47 Kazakhstan
 48 Népal
 49 Koweït
 50 Malaisie

AMÉRIQUE
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EXTREEM

ZEER HOOG

Andere landen waar de vervolging hoog is

LEGENDE 

INTENSITEIT VAN DE VERVOLGING
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De alarmsignalen staan op rood

In 2022 laten alle belangrijke indicatoren van geweld 
tegen christenen (moorden, willekeurige aanhoudingen, 
kerken die geviseerd worden, ontvoeringen) een 
toename van gewelddaden zien ten opzichte van het 
voorgaande jaar. 86% van de christenen die in 2021 zijn 
vermoord, zijn op het Afrikaanse continent vermoord. 
Nigeria alleen al is goed voor bijna 79% van de moorden 
op christenen. Het staat op de 7e plaats, de hoogste 
plaats sinds de ranglijst in 1993 werd opgesteld.

Meer dan de helft van de willekeurige aanhoudingen 
van christenen gebeurt in India, China en Pakistan. Het 
recht om van godsdienst te veranderen, een essentieel 
onderdeel van de godsdienstvrijheid, is een bron van 
groeiende spanningen in India. Radicale Hindoe-
activisten verspreiden propaganda gebaseerd op de 
leugen dat Hindoes in toenemende mate worden 
gedwongen of gemanipuleerd om zich aan te sluiten bij 
minderheidsgodsdiensten en dat de Hindoe-identiteit 
van India als gevolg daarvan wordt bedreigd. Als reactie 
op deze wijdverbreide mythe hebben 10 staten al anti-
bekeringswetten aangenomen.

360 miljoen christenen zwaar vervolgd  
en gediscrimineerd

De Index 2021 schat dat 340 miljoen christenen in hoge 
mate worden vervolgd en gediscrimineerd. Dit jaar 
schat de NGO Open Doors dat het er 360 miljoen zijn. 
De stijging van dit jaar is te wijten aan de verslechterende 
situatie in Nigeria en Ethiopië, waar de vervolging van 
christenen toeneemt. Daarbij komt ook het hogere 
aantal vervolgde christenen in Venezuela. Dat land 
wordt nu gerekend tot de landen met veel vervolging. 

Noord-Korea staat niet langer op nummer één van de 
wereldranglijst van christenvervolging, hoewel het dat 
20 jaar lang was, van 2002 tot 2021. De situatie van de 
christenen in dit land is echter verslechterd (de 
vervolging is met 2 punten toegenomen), maar minder 
dan in Afghanistan, dat nu bovenaan het rapport staat.

Open Doors benadrukt dat cijfers en statistieken het 
lijden van vervolgde christenen niet helemaal kunnen 
beschrijven. Elk van hen is een mens met zijn of haar 
eigen verhaal - van lijden, maar ook van moed en 
geloof.

Vertrouwen en hoop op God

Een kijk op de huidige politieke situatie in 
Myanmar vanuit een christelijk perspectief

Als men kijkt op de politieke geschiedenis van 
Myanmar van 1948 tot 2021, heeft het militaire 
regime decennialang het land geregeerd en 
verschillende politieke plannen uitgevoerd die tot 
de dood van miljoenen mensen hebben geleid.  
De levensstandaard van Myanmar verslechtert als 
gevolg van de staatsgreep. Tussen 1 februari en  
20 november 2021 werden 7436 mensen 
gearresteerd en aangeklaagd, 1954 worden met een 
arrestatiebevel gezocht en ontwijken arrestatie, 
1281 mensen werden door deze junta vermoord 
(artsen, leraren, predikanten, studenten, 
functionarissen, zwangere vrouwen en kinderen), 
en 296 werden veroordeeld. Vrouwen werden niet 
alleen in de gevangenissen maar ook thuis verkracht.

Ik kan zeggen dat God niet zwijgt gezien de 
huidige situatie in Myanmar. God lijdt met ons 
mee en beschermt ons. Als God zou zwijgen, 
zouden in de huidige politieke situatie miljoenen 
mensen worden gedood. God breekt het verharde 
hart van het Birmese volk (hiërarchie tussen 
etnische groepen, religieus egoïsme enz.). God 
geeft een signaal aan de christenen om ons te 
laten weten dat we ons vertrouwen en onze hoop 
alleen in Hem kunnen vinden (Ps. 46:10).

● Spring Dove, 22.11.2021
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Op het moment dat ik dit artikel schrijf is het begin 
januari 2022. Voor mij liggen nog de eerste kranten 
van het nieuwe jaar met allerlei goeie ideeën, 
voornemens en plannen. Maar het foto-overzicht van 
2021 ertussen, kan niet verhullen dat er heel wat mis is 
gelopen. We hopen dat er voor een aantal crisissen in 
dit nieuwe jaar een begin van een duurzame oplossing 
gevonden zal worden, zoals voor onze gezondheid, het 
klimaat en als we ons blikveld iets breder durven stellen 
voor bv. de armoede in de wereld, de oorlogen in 
Afghanistan, Syrië en Ethiopië. Er zijn veel gemeende 
woorden én moedige daden nodig om die realiteit te 
veranderen.

“Ik klamp me hieraan vast: als een toestand compleet 
uitzichtloos is, juist dán is er de kans dat iets nieuws 
ontstaat”. Ramsey Nasr1

Zo’n crisismoment was er na de Tweede Wereldoorlog. 
Hoe moest men verder na zo’n botsing met het 
verpletterende oorlogsgeweld?! Ontredderde en 
ontheemde mensen in een landschap van puin, 
wantrouwen, verloren dromen en zekerheden. Vanuit 
dit besef en in de hoop dat dit nooit zou terugkeren, 
werd het Universele Verdrag van de Rechten van de 
Mens (UVRM) opgeschreven en door vele landen 
ondertekend in 19482. In dezelfde geest werd er gewerkt 
aan de artikelen van het vluchtelingenverdrag van 
Genève dat in 1951 het licht zag en omschreef op welke 
hulp vluchtelingen mochten rekenen als zij vanwege hun 
politieke of religieuze overtuiging, etniciteit, 
nationaliteit of lidmaatschap van een bepaalde sociale 
groep hun land moesten verlaten3. Het waren goede 
plannen en voornemens. 

‘Wishfull thinking!’ zal de criticus zeggen, ‘want als je 
bijvoorbeeld artikel 25 leest van de UVRM weet je dat 
het voor velen op deze wereld niet waar is’. 

Artikel 25 - Eenieder heeft recht op een 
levensstandaard, die hoog genoeg is voor de 
gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, 
waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting 
en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke 
sociale diensten, alsmede het recht op voorziening 
in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, 
overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een 
ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten 
gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn 
wil. 

Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en 
bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen 
dezelfde sociale bescherming genieten.

Bij het Vluchtelingenverdrag hield men enkel rekening 
met de vluchtelingen in Europa. Met de vluchtelingen 
in het Midden-Oosten, India en Pakistan werd geen 
rekening gehouden. 

We hebben nog steeds te maken met meer dan 82 
miljoen vluchtelingen en ontheemden (1% van de 

wereldbevolking en 50% is jonger dan 18 jaar). De 
onderliggende oorzaken zijn grimmig: conflict, geweld, 
klimaatverandering, armoede en voedselonzekerheid. 
‘Het ontbreekt aan de politieke wil om conflicten en 
vervolging aan te pakken’, volgens Filippo Grandi, VN 
Commissaris voor de Vluchtelingen (19/06/2021).

1 Ramsey Nasr; Interview in De Morgen 31 december 2021, https://www.demorgen.be/tv-cultuur/ramsey-nasr-we-zien-in-alles-een-aantasting-
van-onze-vrijheid n.a.v. het uitkomen zijn bijdrage voor het poëzieweekgeschenk ‘Wij waren onder de betovering’.

2 https://mensenrechten.nl/nl/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens. 
3  https://www.cgvs.be/sites/default/files/content/download/files/verdrag_van_geneve.pdf
 https://www.amnesty.nl/encyclopedie/vluchtelingenverdrag-in-10-vragen
 https://www.fedasil.be/sites/default/files/pedagogische_posters_nl.pdf
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Mensenrechten en migratie



Info en boekenbox

Mensenrechten voor Vluchtelingen

·	 Nieuw België, een migratiegeschiedenis, Tom Naegels
·	 Niemand wil ze hebben, Europa en zijn vluchtelingen, Linda Polman
·	 Red Star Museum Antwerpen 
·	 Tentoonstelling over 70 jaar Vluchtelingenverdrag  

Vanaf 1 april tot 11 december 
https://www.redstarline.be/nl/content/vluchtverhalen

4 De Verklaring van New York voor vluchtelingen en migranten (A/RES/71/1) effende de weg voor de aanneming van twee nieuwe wereldwijde 
compacts in 2018: het Global Compact voor veilige, ordelijke en regelmatige migratie (A/CONF.231/3) en het Global Compact inzake 
vluchtelingen (A/73/12(Deel II)). Het is niet juridisch bindend, maar de goedkeuring «vertegenwoordigt” de politieke wil en ambitie van de 
internationale gemeenschap.

 https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact
 https://refugeesmigrants.un.org/refugees-compact

“Ik geloofde ooit dat bewustwording 
deel van de oplossing zou zijn.  
Maar het maakt allemaal niets uit wat 
er in kranten verschijnt, welke 
vreselijke beelden je op televisie ziet, 
zelfs niet wat er in VN-resoluties 
staat” Ramsey Nasr. 

Maar toch...

Steeds weer zijn er profeten of 
profetische bewegingen die opstaan, 
waarschuwen en uitspraken doen 
die pas achteraf begrepen worden 
en in eerste instantie pijn doen en 
verwarring scheppen. Het gaat niet 
om toekomstvoorspelling en 
waarzeggerij in het luchtledige, 
maar het is het lezen van de tekenen 
van de tijd. 

Je kunt ook zeggen dat je bij het 
lezen van artikel 25 van ‘de 
Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens’ beseft hoe 
het belangrijk is, juist in crisistijd, 
deze basiszekerheid via bv. sociale 
zekerheid te garanderen aan 
eenieder die dat nodig heeft. Het 
is een richtlijn om een humane 
barmhartige wereld uit te bouwen 
voor iedereen, waar je werk van 
moet en kan maken via lokale, 
nationale en wereldwijde afspraken 
en gesprekken. 

“We zijn niet alleen verbonden met 
die 8 miljard andere mensen op de 
wereld, maar ook met al wie ons 
voorafging en alle generaties die na 
ons komen.” Ramsey Nasr

Vanuit die realiteit van een 
wereldwijde verantwoordelijkheid 
ten opzichte van elkaar, werd op 
17 december 2018 het Global 
Compact inzake vluchtelingen 
bekrachtigd net als het Global 
Compact voor veilige, ordelijke en 
regelmatige migratie4. In dit Global 
Compact on Refugees (GCR) 
wordt concreet benoemd wat in 
onze tijd nodig is om de 
mensenrechten voor die 
doelgroepen te verwezenlijken en 
daar werk van te maken. Het is dit 
jaar 5 jaar geleden dat de Global 
Compact on Refugees is 
bekrachtigd door 181 landen. 

Een wereld waar mensen, of het nu 
gaat om vluchtelingen, arbeiders, 
kinderen, alleenstaande moeders, 
u en ik, zich thuis en veilig voelen, 
biedt een bestaanszekerheid voor 
iedereen die gedeeld kan worden. 
We weten maar al te goed dat 
daaraan werken niet altijd zonder 
slag of stoot gaat. In Europa leidt 
het vluchtelingenbeleid tot hevige 
discussies. 

De 4 doelstellingen van de GCR 
vertolken manieren om mensen 
op de vlucht beter tot hun recht te 
laten komen:

→  het verlichten van de druk  
op de gastlanden, (85% van  
de vluchtelingen woont in de 
buurlanden zoals Turkije, 
Libanon, Pakistan en Oeganda 
en Colombia)

→  het versterken van de 
zelfredzaamheid van 
vluchtelingen, 

→  het toegankelijker maken van 
oplossingen in derde landen via 
hervestiging. (In 2020 kregen 
slechts 34.400 vluchtelingen 
wereldwijd de kans zich te 
hervestigen vanwege hun 
uitzichtloze leefsituatie of 
gezondheid.) 

→  het ondersteunen van de 
omstandigheden in de landen van 
herkomst die vluchtelingen in 
staat stellen veilig terug te keren.

Zijn deze doelstellingen zo overdreven? 
Voor ons zijn ze vanzelfsprekend! 
Kunnen wij elkaar ooit te veel 
solidariteit en te veel samenwerking 
toewensen? Wat zullen we van 2022 
zeggen als we er over een jaar op 
terugkijken? Of over 5 jaar? Zullen 
onze kranten ons dan mooiere beelden 
en verhalen laten zien? Wat voor een 
jaar zou 2022 dan zijn! 

Namens de VPKB-Werkgroep 
Migratie, Samenleven en Geloven,

● Tetty Rooze.
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26 mei 2022 is er ProFest in Namen 
en de viering van 100 jaar partnerschap met de EPR 

(Presbyteriaanse Kerk van Rwanda)
De VPKB bereidt zich voor op een dubbel feest in 
2022: alle gemeenten zullen verzamelen om samen de 
tweejaarlijkse algemene Kerkvergadering te vieren en 
tegelijkertijd zullen we 100 jaar zendingspartnerschap 
met de EPR feestelijk herdenken. 

Dit evenement, voorbereid door het district Oost-
Henegouwen - Namen-Luxemburg en de commissie 
Kerk en Wereld, zal plaatsvinden vanaf 10 uur in het 
Arsenaal van Namen. 

Een feestelijke dag in het teken van de zending, waarop 
kennis kan worden gemaakt met de concrete 
verwezenlijkingen van het partnerschap tussen de EPR 
en de VPKB, maar ook met Rwandese liederen en 
dansen. Er zullen ook stands zijn waarin de verschillende 
diensten van de VPKB voorgesteld worden.

Het pastorale team van OHNL bereidt een tweetalige 
viering voor, opgeluisterd door een Rwandees koor. De 
preek zal worden gehouden door de voorzitter van de EPR.

U kunt uw eigen picknick meebrengen, maar er zullen 
ook foodtrucks en kleine eetgelegenheden zijn.

Het was op 24 juli 1921 dat de eerste Belgische 
zendeling in Kirinda in zijn ambt bevestigd werd om 
de zending voort te zetten die door de Duitse 
Lutheranen in 1907 was begonnen, maar die na de 
Eerste Wereldoorlog het land moesten verlaten.

De zending begon onder de naam van de Belgische 
Vereniging van Protestantse Zending in Congo.  
Zij heeft haar activiteiten op educatief, medisch en 
sociaaleconomisch vlak tot op heden voortgezet. De 
relatie is in de loop der jaren met zijn tijd mee 
geëvolueerd. Zo spreken we vandaag over een 
partnerschap. We werken samen, over de grenzen 
heen, tot meerdere eer en glorie van God. Laat ons dit 
vieren!

● Ds. Léonard RWANYINDO en  
ds. Jean-Luc RAMANANTOMBOTSOA

Toffe Vacature(s) binnen de VPKB 
(vrijwilligerswerk)

Zich engageren voor migranten binnen de VPKB, een toffe uitdaging!

Wij zijn op zoek naar mensen die diaconaal met migranten willen werken en die bereid zijn om samen te werken.

Voor de werkgroep MiSaG (“Migratie, Samenleven en Geloven»)

Tot dusver bestaat de groep hoofdzakelijk uit Nederlandstaligen, maar wij zouden graag alle delen van het land 
erbij betrekken. Het is de bedoeling de op nationaal niveau ontwikkelde en besproken thema’s verder uit te 

diepen. 

•   Om de drie maanden produceren we een brochure genaamd 
«Doordenkertje» voor de VPKB website over migratie, diversiteit 
in de Protestantse gemeenschap en integratie.

•   Vanaf deze zomer starten we met het communicatieproject «Other 
Talk», waarin we ons zullen richten op hoe we praten over de ander

•   samenkomst: 6 keer per jaar.

‘Huizen van Hoop’
We zijn op zoek naar een Franstalige contactpersoon. Bedoeling is dat gemeenten 
hem/haar kunnen aanspreken i.v.m.:

• Huisvestingsmogelijkheden voor pas erkende vluchtelingen en 

• Deelname aan het oecumenisch project voor de veilige opvang van kwetsbare 
vluchtelingen via humanitaire corridors, in samenwerking met de regering

• Samenkomst: 4 keer per jaar.
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Rechtop

1  Protestants Sociaal Centrum Antwerpen, PSC Open Huis

2  Deze mensen worden in het Eerste Testament talloze keren genoemd als focus en toetssteen van de gerechtigheid die God van 
ons vraagt. Wezen, weduwen en vreemdelingen waren en zijn anders weerloos aan armoede en geweld overgeleverd.

Waar mensen recht op hebben, dat wordt hun vaak niet verteld. En altijd zijn er voorwaarden voor, 
formulieren, procedures, criteria. Goed geregeld wel, nodig om misbruik in te dijken.  
Maar loodzwaar, alsof er meer misbruik dan nood is. Onder beide, nood en misbruik, gaan mensen 
gebukt. En onder al die regels. Recht-Op, dat is de naam van een Vereniging in Antwerpen waar 

mensen in armoede het woord nemen, zich laten 
horen. Zoals PSC1 Open Huis er ook één is. 

We vullen elkaar aan. Rechtop kunnen gaan, 
durven aanspraak maken op waar je recht 

op hebt, dat begint in een open huis 
waar je op adem kunt komen, waar je 
gezien wordt en erkend in wie je bent 
en wat je hebt meegemaakt.

Zijn wij als kerken zo’n 
huis? 

Om open ruimte te bieden aan 
wie gebukt gaan, moeten we zelf 
rechtop durven staan. Pal voor 
recht, juist waar dat wordt 
vertrappeld. Samen met wie onder 

onrecht gebukt gaan. De “wezen, 
weduwen en vreemdelingen”2 van 

onze dagen. Elkaar bijstaan. Daartoe zijn 
we geroepen. Dat is ons in handen gelegd. 

Daar staat de kerk voor. 

Voor mij is dat de actuele kracht van Pasen. 
Opstaan. Opgewekt worden. Vanuit het graf van 

vernedering, geweld, uitzichtloosheid. Jezus, die wij 
volgen, heeft dat allemaal uit liefde op zich genomen 
en zo de vloek verbroken. Zelfs onschuldige executie 
kan de liefde voor de wereld niet kapottrappen. Wij 
delen in zijn opstanding. Ook niet voor onszelf, 
maar om rechtop te staan in die liefde voor de 
wereld. In het bijzonder voor wie in onze dagen de 
verweesden, verachten en uitgestotenen zijn.

● Ds. Petra Schipper
Presentiewerker en Stadspredikant 

Protestants Sociaal Centrum Antwerpen
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AGENDA
Onder voorbehoud van wijzigingen in functie van de coronamaatregelen

Verantwoordelijke uitgever:  
Steven H. Fuite, voorzitter van de Synodale Raad van de VPKB

Uniprobel vzw/ Brogniezstraat 44 - 1070 Brussel  |  België  |  
www.protestant.link  |  bureau@protestant.link 

Ondernemingsnummer: 850 256 765  |  RPR Bruxelles  |  
IBAN N° BE29 0680 7158 0064

Druk en lay-out: Snel.be

April
2 april Districtsvergadering OHNL

13 april Districtsvergadering ABL

17 april 10:00 Paasdienst uit Franstalig Zwitserland (Europese uitzending via VRT / RTBF La Une)

20 april Synodale Raad

24 april District Zendingszondag OHNL

28 april Districtsvergadering Luik

Mei
1 mei Israëlzondag 

 10:00 Kerkdienst op de VRT

14 mei Districtsvergadering OHNL

15 mei 10:30 Academische zitting in het kerkgebouw van Quaregnon ter gelegenheid van de 150e verjaardag

18 mei Synodale Raad

17:00 Algemene Vergadering van Protestantse Solidariteit

26 mei Hemelvaart en ProFest

10:00 Kerkdienst op de RTBF (La Une)

29 mei 10:00 Kerkdienst op de VRT

Juni
4 juni Districtsvergadering WH

5 juni 10:00 Pinksterdienst uit Franstalig België (Europese uitzending via VRT/RTBF)

8 juni Districtsvergadering ABL

22 juni Synodale Raad

23 juni Districtsvergadering Luik

Augustus
26 augustus Synodale Raad

September
4 september 10:00 Dienst ter ere van de tweehonderdjarige verjaardag van het kerkgebouw van Pâturages

10 september 9:00 Districtsvergadering WH

Oktober
17-23 oktober Tentoonstelling over Martin Luther in het kerkgebouw van Pâturages

29 oktober 9:00 Districtsvergadering WH

30 oktober Bijeenkomst over de Reformatie - District OHNL

31 oktober Reformatie


