Kort verslag Tafels van hoop en pers aandacht
Een Tafel van hoop van drie kilometer
Beste mensen,
Gisteravond, 18 december was de landelijke actie Tafels van hoop voor vluchtelingen.
Sommigen van u hebben al eerder de Tafel van hoop gedekt en anderen zullen dat de komende
periode nog gaan doen.
We zijn heel dankbaar dat er zoveel tafels zijn gedekt. Er doen ruim vijftig kerken / organisaties en
drieduizend deelnemers mee aan de landelijke actie en opgeteld opgeteld is dat liefst 3.000 meter
tafels.
Daarmee steken we vluchtelingen in het hele land een hart onder de riem. Onze actie maakt deel
uit van een grotere advents- en kerstcampagne voor vluchtelingenkinderen met wie we wereldwijd
verbonden zijn.
Hieronder vindt u een aantal reacties uit plaatselijke kerken die we hebben ontvangen, en tevens
een aantal persberichten (uiteraard niet 100% volledig, waarvoor we uw begrip vragen).
Uit de reacties blijkt grote blijdschap over het aantal mensen dat kwam en de goede sfeer!
Heel veel dank dat u zo samen met ons in actie bent gekomen!
Hartelijke groeten namens Kerk in Actie,
Rob van Ooijen en Karel Jungheim

Reactie uit Twijzelerheide (Gereformeerde kerk)
Hallo,
Met veel enthousiasme hebben we afgelopen zaterdag onze tafels van Hoop georganiseerd!
In totaal waren we met 25 gasten uit AZC uit Burgum, twee statushouders uit Zwaagwesteinde
(moeder en dochter), daarnaast waren er nog 20 vrijwilligers, twee journalisten en een stagiaire
van vluchtelingenwerk Kollumerland. Totaal waren we met 48 mensen die de maaltijd genuttigd
hebben. Bijgaand het stukje wat ik van Dick Vos kreeg van het Friesch Dagblad en ook wat eigen
foto's. Het was super!!
Vriendelijke groet,
Alma van der Boon
Loenen aan de Vecht (Hervormd, Gereformeerd
en Rooms-Katholiek) verslagje
Beste Karel,
We hadden een fantastische verbindende avond.
Alle genodigde vluchtelingen met hun gezinnen zijn
gekomen. Niemand had afgemeld. Ook de 3
pastores van de Herv. Gemeente, geref. Kerk en de
rk kerk waren gekomen . Het is zeker voor herhaling
vatbaar. Dat gaan we zeker in het voorjaar weer
doen. Jouw collega Hanneke van den Biggelaar was
er ook de hele avond bij.
Vr groeten, Frits.
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Berichtje van de Protestantse gemeente Elst (Gelderland)
Hallo Karel, het was een fantastische avond gisteren met de Tafels van hoop. Ruim 130 man, 8
tafels van 6 pers, 1 tafel van 10 pers, 4 hangtafels, 3 x zitje van 4 pers, op de bank, in het
jongerencentrum enz, kinderen speelde, maakte muziek en er werd zelfs gedanst, mensen hadden
veel en lekker eten meegenomen, wij hadden stamppot gemaakt, vlg mij vonden ze het zelf ook
erg fijn om elkaar te ontmoeten.
Er zijn foto.s gemaakt, die zal ik opsturen zodra ik ze heb,
Groeten, Ina
(zie ook verslag Reformatorisch Dagblad verderop)
Foto van de Tafel in Numansdorp
Er waren 60 mensen aanwezig. Gezellig samen mens-erger-je niet spelen.

Zuidhorn (Protestantse gemeente)
Beste mensen,
Ik informeer u over de Tafel van hoop welke gisteren 18 december om 18.00u gehouden is in de
gemeente Zuidhorn.
Er waren ongeveer 30 personen aanwezig. Syrische vluchtelingen, vluchtelingen uit Eritrea,
Surinamers en Nederlanders. Het was een geslaagde avond. In de bijlage treft u nog enkele foto's
aan voor een beeld. Er is geen opbrengst voor de collecte. Een aantal mensen hebben iets te eten
meegenomen en er was een hoofdmaaltijd en nagerecht. De ontmoeting was zeer geslaagd.
Met vriendelijke groeten,
Saskja Treu
Maurik
Beste redactie,
Onze actie Tafel van Hoop Maurik is boven verwachting geslaagd. We hadden gehoopt op 30 a 40
personen maar het werd het dubbele en ook de burgemeester kwam.
Graag zenden we u dan ook een bericht van dit mooie gebeuren!
Wanneer u meer wilt weten hierover belt u dan gerust.
Namens de werkgroep Tafel van Hoop Maurik,
Met vriendelijke groet, Ds. Simon de Kam
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(foto links: de kerk in Maurik)

Foto van de Tafel van
hoop in Barendrecht

Delft - Bruggen bouwen Delft had meerdere tafels en nodigt u uit om op hun Facebook
pagina’s te kijken
Tafels van Hoop in Delft (gecoördineerd door Bruggen Bouwen Delft – zie
https://nl-nl.facebook.com/bruggenbouwendelft/ en
https://sites.google.com/site/bruggenbouwendelft/ )
- 16 december: 2.5 meter, 7 personen (georganiseerd door privé persoon)
- 17 december: 1.5 meter, 4 personen (georganiseerd door privé persoon)
- 18 december: 4 meter, 10 personen (georganiseerd door privé persoon)
- 18 december: 2 meter, 7 personen (georganiseerd door privé persoon)
- 21 december: 16 meter, 27 personen (georganiseerd door Landelijk Dienstencentrum van het
Apostolisch Genootschap en de plaatselijke afdeling van Baarn voor DelftseBuur)
- 23 december: 6 tafels van 1.60 m, 40 personen (georganiseerd door DelftseBuur, zie
http://www.delftsebuur.nl/voorvluchtelingen/home.html )

Amersfoort - Een gezellige tafel van hoop.
Ja, het was gezellig. We waren met ongeveer 15 mensen, oud en jong, gastheren en gastvrouwen
van de Fonteinkerk, een medewerker van Kerk in Actie en twee vluchtelingen. De vluchtelingen
hadden net hun verblijfsvergunning gekregen. De ene was een moslim uit Syrië, de ander een
christelijke Palestijn. De tafels waren prachtig gedekt en het eten was heerlijk. De sjoelbakken
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stonden klaar om samen spelletjes te doen. Maar daar kwamen we nauwelijks aan toe. Des te
meer werd er met elkaar gepraat, soms heel intensief.
Natuurlijk ging het over het weer: in vergelijking met Syrië lijkt het in Nederland wel altijd winter en
al die regen. Een ander opvallend verschil tussen Nederland en Syrië: in Nederland zie je oudere
mensen 's avonds soms alleen thuis zitten met een boek, of voor de televisie. In Syrië zijn ze
opgenomen in het gezin. Ook de oude en rijke culturen van Syrië kwam ter sprake, met al die
verschillende religies, inclusief de Aramese Kerk, die de taal van Jezus nog altijd spreken. Maar
het ging ook over hele persoonlijke zaken, hoe ze de toekomst zien van Palestina en Syrië en hun
eigen toekomst: allebei wilden ze graag trouwen, en als het aan hen lag, heel veel kinderen
hebben, net zoals bij hun families in Palestina en Syrië, die soms wel 8 of 10 kinderen hadden.
Zorg was er ook: hoe zal het verder gaan in Israël, nu na de uitspraken van Trump over Jeruzalem,
de spanningen daar verder oplopen? Hoe zal het verder gaan in het Midden-Oosten, waar na de
oorlog in Syrië een heel onstabiele situatie is ontstaan? Vanzelfsprekend ging het ook over het
Nederlands leren. Al jarenlang waren ze van de een AZC naar de andere gegaan. Maar pas nu ze
een verblijfsvergunning hadden, mochten ze Nederlands leren. Maar de lessen alleen was
daarvoor onvoldoende. Dus ze wilden graag wat meer oefenen. En dat gebeurde dus ook op deze
avond. Ze vonden het erg lastig dat er in het Nederlands zoveel verschillen waren: in Maastricht
spreken ze heel ander dan in Oude Pekela en hier in Amersfoort is het weer anders. En wat is dan
het 'goede' Nederlands. Eén van van de gastvrouwen merkte op: zoals wij hier in Amersfoort
Nederlands spreken, dat kan je wel al standaard nemen.
Deze tafel van Hoop was in de Fonteinkerk georganiseerd in het kader van een landelijke dag van
Kerk in Actie om in het hele land zoveel mogelijk tafels van hoop te gaan organiseren. In totaal
hebben hier zo'n 55 kerken aan meegedaan. Voor de Diaconie van de Fonteinkerk was het
belangrijk om hieraan mee te doen, maar het allerbelangrijkste was de openheid en het vertrouwen
dat je in de gesprekken. Ondanks alle verschillen in etniciteit en religie voelde je iets van
vriendschap, een signaal van hoop.
Berichten op de website en in de pers
Op de website van Kerk in Actie
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2017/12/kerken-en-vluchtelingen-aan-langste-tafel-in-nederland
maandag 18 december 2017
Vandaag schuiven vluchtelingen en kerkleden op verschillende plaatsen in Nederland bij elkaar
aan tafel voor een gezamenlijke maaltijd. Ruim 50 kerken en 3000 deelnemers doen mee met de
landelijke actie die door Kerk in Actie is georganiseerd om vluchtelingen een hart onder riem te
steken.

4

‘Tafels van hoop’ - steekt vluchtelingen een hart onder de riem
[bron: RD, 19-12-2017] Op ruim vijftig plaatsen in Nederland gingen kerkleden en vluchtelingen maandag
samen om tafel. Dit in het kader van de landelijke actie ”Tafels van Hoop”, georganiseerd door Kerk in
Actie, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.
In Arnhem schoof dr. R. de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, met zo’n tachtig gasten aan bij een
door de protestantse gemeente aangerichte „tafel van hoop” (zie foto’s). In totaal namen zo’n 2500
kerkleden en vluchtelingen deel aan de actie. Deze beoogde „vluchtelingen een hart onder de riem te
steken.”

https://www.rd.nl/kerk-religie/tafels-van-hoop-om-vluchtelingen-hart-onder-de-riem-te-steken-1.1454607
Ook De Gelderlander schreef over: “Samen aan de langste tafel van Arnhem”
Korte beschrijving: Bewoners van Elderveld gingen gisteren aan tafel met 80 vluchtelingen. Samen
vormden ze een klein stukje van de 'Langste tafel van Nederland'. Publicatiedatum: 19 Dec 2017:
De Gelderlander, p.3
Nederlands Dagblad / Samen eten voor meer begrip (Editie Dinsdag)
Korte beschrijving: Op de dag van de migrant aten kerkleden en vluchtelingen samen. In
Twijzelerheide werd de tafel al op zaterdag gedekt.
Publicatiedatum: 19 Dec 2017 13:00
Maarten Boersema nd.nl/geloof beeld Maarten Boersema
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Twijzelerheide
Ruim vijftig kerken en drieduizend deelnemers deden maandag mee aan de landelijke actie 'Tafels
van Hoop', waarmee Kerk in Actie vluchtelingen een hart onder de riem wil steken. Maandag 18
december was door de Verenigde -Naties uitgeroepen tot -internationale dag van de migrant.
Vluchtelingen en kerkleden aten samen aan opgeteld maar liefst 3092 meter tafels. De actie maakt
deel uit van een grotere advents- en kerstcampagne voor vluchtelingenkinderen.
[...] inspirerend
De Gereformeerde Kerk in het Friese Twijzelerheide deed om praktische redenen afgelopen
zaterdag al mee aan de actie. Er schoven ruim twintig vluchtelingen aan, voornamelijk -afkomstig
uit Eritrea en Afghanistan. Een kleine twintig kerkleden waren bij de maaltijd betrokken. Alma van
der Boon, een van de initiatiefnemers van de actie in Twijzelerheide: 'Ik vind dit een prachtige
manier om handen en voeten te geven aan ons geloof. Daarnaast hoop ik dat het blijvende
contacten oplevert.'
Het grootste deel van de vluchtelingen dat de maaltijd bijwoonde, woont in het
asielzoekerscentrum in Burgum. 'De afgelopen jaren hebben we als kerk regelmatig meegedaan
aan zogeheten Meet & Eat-projecten die vanuit Leeuwarden werden georganiseerd. Het waren
soortgelijke avonden waarop gemeenteleden en vluchtelingen met elkaar in contact kwamen. Die
bijeenkomsten waren altijd heel inspirerend en vluchtelingen kregen op die manier voor ons een
gezicht. Dat is de reden dat ik met liefde meehelp deze avond te -organiseren, want onbekend
maakt soms onbemind, terwijl we een taak hebben om naar ze om te zien.'
Het waren voornamelijk gevluchte moeders met kinderen die op de maaltijd in Twijzelerheide
afkwamen. De kinderen traden bij sommige gesprekken als tolk op.
Onze Vader
Bennie van der Heide, koster van de kerk, speelde enthousiast een spelletje met een paar
kinderen. 'Ik heb ook aan de eerdere maaltijden meegedaan en dat was soms heel
indrukwekkend. Alleen al om samen te zijn en in verschillende talen het Onze Vader te bidden.'
Ook deze avond begon de maaltijd met het bidden van het Onze Vader in verschillende talen door
elkaar heen. Even later klonken de verschillende talen rondom de -tafels met grillplaten. Van der
Boon: 'Er moesten op het laatste -moment wat mensen naar de winkel om extra groente te kopen,
want een deel van de vluchtelingen is in de aanloop naar Kerst aan het vasten - zij eten alleen
groente en geen vlees.'
Op de site van christelijk nieuws
http://www.christelijknieuws.nl/news/9614/Kerken-en-vluchtelingen-aan-langste-tafel-vanNederland
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Kerken en vluchtelingen aan langste tafel van Nederland
18 dec
Maandag schuiven vluchtelingen en kerkleden op verschillende plaatsen in Nederland bij elkaar
aan tafel voor een gezamenlijke maaltijd. Ruim 50 kerken en 3000 deelnemers doen mee met de
landelijke actie die door Kerk in Actie is georganiseerd om vluchtelingen een hart onder riem te
steken.
Vluchtelingen in Nederland blijken zich regelmatig eenzaam te voelen. Uit onderzoek van
EenVandaag blijkt dat 94% meer Nederlandse vrienden wil, maar dat het lastig is vrienden te
maken. “Dat is schrikbarend, zegt Karel Jungheim die als specialist vluchtelingen werkzaam is
voor Kerk in Actie. “Want onderzoek wijst ook uit dat vriendschappen heel belangrijk zijn voor een
succesvolle integratie”.
Meer dan 3000 meter lange Tafel van Hoop
Via de landelijke actie Tafels van Hoop vinden op ruim 50 verschillende plaatsen in Nederland
ontmoetingen plaats tussen meer dan 3000 vluchtelingen en christenen. Zij vorm één
denkbeeldige tafel van 3092 meter.
Kerk in Actie hoopt vluchtelingen en kerken met de actie in contact te brengen voor een gezellige
avond, om begrip te hebben voor elkaars situatie en om de vluchtelingen te helpen bij hun
integratie. Jungheim: “We zijn blij verrast met de massale belangstelling voor de actie. We weten
dat, buiten de actie om, veel meer kerken dit soort maaltijden organiseren. Daaruit ontstaan
vervolgens weer andere initiatieven, zoals bijvoorbeeld taallessen, vrijwilligerswerk of mentale
ondersteuning.”
Wereldwijd ruim 33 miljoen kinderen op de vlucht
De actie Tafels van Hoop maakt onderdeel uit van een advents- en kerstcampagne van Kerk in
Actie voor vluchtelingenkinderen. “65 miljoen mensen zijn vandaag de dag op de vlucht. Meer dan
de helft is kind. In Nederland vangen we een zeer bescheiden deel van de vluchtelingen op. De
vluchtelingen zijn blij met de opvang hier, maar het valt natuurlijk niet altijd mee. Met acties zoals
Tafels van Hoop willen we er als kerk in praktische zin voor deze mensen zijn. Daarnaast wordt er
door kerken de komende weken geld opgehaald voor vluchtelingenkinderen in Nederland, Libanon
en Syrië.”, aldus Karel Jungheim namens de hulporganisatie van de Protestantse Kerk in
Nederland.
Tijdens de adventsperiode zamelde Kerk in Actie geld in voor vluchtelingenkinderen in Nederland,
Griekenland en Libanon. Tijdens de kerstperiode wordt er samen met EO Metterdaad, Dorcas en
World Vision campagne gevoerd voor vluchtelingen in Syrië.
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Datum: 18 december 2017
Auteur: Rob van Ooijen
Foto: Tear
Website:
http://www.tafelsvanhoop.nl
Overgenomen in: Nieuw Wij
https://www.nieuwwij.nl/nieuws/kerken-en-vluchtelingen-aan-langste-tafel-nederland/
VAR Nieuws schreef over de Tafel van hoop in Maarssen
Door Jan J. van Dijk MAARSSEN > Vanuit de landelijke organisatie Kerk in Actie is in de pastorie
van de Heilig Hartkerk in de Breedstraat de tafel van Hoop georganiseerd. Maandagavond
kwamen op uitnodiging van de Heilig Hart Kerk en de protestante Ontmoetingsgemeente 45
vluchtelingen gezellig samen om te eten. De Kerken willen de bezoekers welkom heten en hen in
Maarssen en een veilig woongevoel geven. De aanwezige vluchtelingen die kwamen lunchen en
om te netwerken komen veelal uit Syrië en Eritrea.
Bij de vluchtelingen was ook Aardbisschop van de Anglicaanse kerk uit Congo Massimango
Katanda. Deze hoge gast sprak in de Maarssense pastorie met vluchtelingen. De Aartsbisschop
kwam naar Nederland voor een cursus onderhandelen bij Clingendaal instituut in Den Haag en
verbleef in Maarssen bij Jacques Willemse. Zij hebben elkaar leren kennen in Roewanda.
http://www.varnws.nl/artikel/nieuws/40883/tafel_van_hoop_nodigt_vluchtelingen_uit_voor_lunch_in
_pastorie_de_eenhoorn__#.WjkIadLia70
Overzicht van andere linkjes naar artikelen in de pers:
https://www.nd.nl/nieuws/geloof/samen-eten-voor-meer-begrip.2881378.lynkx

http://www.christelijknieuws.nl/news/9614/Kerken-en-vluchtelingen-aan-langste-tafel-van-Nederland

http://www.varnws.nl/artikel/nieuws/40883/tafel_van_hoop_nodigt_vluchtelingen_uit_voor_lunch_in_pastorie_de
_eenhoorn__#.WjjeIrAtXOQ

https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/arnhem-heeft-de-langste-eettafel-voor-vluchtelingen~a06f5414/

http://www.volzin.nu/actueel/item/421410-kerken-en-vluchtelingen-aan-de-langste-tafel-van-nederland

http://www.refoportaal.nl/nieuws/details/177907/___Tafels_van_Hoop____om_vluchtelingen_hart_onder_de_rie
m_te_steken/

http://www.doopsgezind.nl/dnieuws.php?nr=28668

https://dag6.nl/nieuws/ac20b314-c543-400d-bd5f-80918be0c2dc

https://barendrechtsdagblad.nl/tafel-hoop-op-18-december-barendrecht/
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