
 
OP GESPREK BIJ HET IND
 
Op 13 december was ik met mijn collega’s Marco Vos
en Marnix Visscher namens het juridisch team op
bezoek bij de IND in Den Haag. Wij hebben jaarlijks
een gesprek bij de IND om onze ervaringen met
elkaar uit te wisselen en te zoeken naar
mogelijkheden voor verbetering van het onderzoek
dat de IND doet in bekeringszaken.

IND kantoor in Den Haag



Deze gesprekken liepen in het verleden meer dan eens moeizaam; voor de
IND zijn wij een toch een ingewikkelde partij omdat wij iedere keer aan de kaak
stellen wat er fout gaat in de beoordelingen die de IND doet in individuele
procedures. Om die reden zien verschillende medewerkers ons nog weleens
als ‘vijandige critici’, om er maar even woorden aan te geven. En dat maakt
onze positie uiteraard op voorhand lastig; ze weten als geen ander waarover
we met hen willen spreken.
Dit jaar verliep het gesprek beter dan andere jaren. Voor het eerst lukte het om
de IND ervan te overtuigen dat er in individuele zaken soms grote fouten
worden gemaakt. Met als gevolg dat we als ‘huiswerk’ hebben meegekregen
om een overzicht van zaken op te stellen en per zaak de fouten te benoemen
en toe te lichten. 
Uiteraard hebben we deze kans met beide handen aangegrepen. De afgelopen
maanden zijn we het recente archief in gedoken en hebben we als team een
aantal zaken grondig doorgenomen. Inmiddels liggen deze zaken uitgewerkt en
toegelicht bij de IND. Ze hebben beloofd om ernaar te kijken en hun visie op
het verloop van deze procedures ook met ons te delen. 
Het blijft spannend in hoeverre ze als overheidsorgaan gaan toegeven dat er
concrete fouten worden gemaakt – wellicht zullen ze dat ook niet doen. 
 
Naast dit gesprek zijn we als stichting inmiddels ook betrokken bij de interne
opleiding voor nieuwe medewerkers die de IND faciliteert. Tijdens een
opleidingsweek mogen we gehoor- en beslismedewerkers trainen op
verschillende gebieden: kennis over het christelijke geloof en van verschillende
kerken in Nederland, kennis over de doop en bekering (toegespitst op
christenen uit het Midden-Oosten), en we mogen met praktijkvoorbeelden laten
zien hoe een medewerker op de beste manier een bekeringsonderzoek kan
doen (en uiteraard ook hoe het niet moet). Op langere termijn ligt er nog een
plan om een e-learning voor medewerkers te ontwikkelen. 
Al met al een hele uitdaging waar we als team samen voor staan. We zijn
ontzettend dankbaar dat we deze (kleine) stappen voor het eerst hebben
kunnen zetten, en dat we op bestuursrechtelijk niveau onze stem kunnen laten
horen. 
Bidt u mee dat de overwegend positieve contacten tussen Stichting Gave en de
IND van dit moment zullen standhouden en dat een en ander (nu of later) tot
zegen zal zijn voor de christelijke asielzoekers die wij individueel begeleiden?

UIT DE BIJBEL
Vluchtelingen zijn er altijd geweest en zullen er ook altijd blijven. Lees maar in je
Bijbel!  Dominee Pieters neemt ons de komende tijd mee in een aantal korte
overdenkingen.

We lezen in de Bijbel heel praktische dingen over hoe wij moeten omgaan met



vluchtelingen – mensen die door oorlogsgeweld zijn verjaagd uit hun land of door
honger en allerlei ontberingen huis en haard moesten verlaten. De Bijbel laat geen
twijfel bestaan over het feit dat vluchtelingen ook onze naasten zijn en onze liefde en
zorg ook naar hen uit mag en moet gaan. 
  
Zo lezen we o.a. in Leviticus 19:33-34: En wanneer een vreemdeling bij u in uw land
als vreemdeling verkeren zal, gij zult hem niet verdrukken. De vreemdeling, die als
vreemdeling bij u verkeert, zal onder u zijn als een inboorling van ulieden; gij zult
hem liefhebben als uzelven; want gij zijt vreemdeling geweest in Egypteland; Ik ben
de HEERE, uw God! God zorgde voor de Israëlieten toen zij in Egypte verbleven en
vandaar moesten vluchten en verwachtte dat ze vreemdelingen zouden liefhebben
als zichzelf.  
  
De Heere Jezus Zelf schetst door de gelijkenis van de schapen en bokken (Matth.
25) heel scherp dat we moeten omzien naar hen die hongeren, dorsten,
vreemdelingen, naakt, ziek of gevangen zijn. De Heere Jezus zegt dat we het, als we
het voor Zijn minste broeders gedaan hebben, voor Hem hebben gedaan. Tegen wie
dat niet doet, zal Hij op de dag van het oordeel zeggen: ‘Ik was een vreemdeling,
maar gij hebt Mij niet geherbergd.’ We hebben ons hart dus open te stellen voor
vreemdelingen en krijgen de opdracht om waar mogelijk in beweging te komen en
iets te doen als we nood zien of ervan horen.  
  
Een andere richtlijn met betrekking tot de vreemdeling is dat hij niet buitengesloten
mocht worden, zelfs niet bij de hoogtepunten van het godsdienstige leven van de
Israëliet. In de wetgeving betreffende het jaarlijkse Pascha lezen we dat een
vreemdeling eraan mee mocht doen, onder voorwaarde dat hij zich liet besnijden. Als
hij dat deed, hoorde hij helemaal bij het volk van God. Er was vanaf dat moment
geen verschil meer tussen hem en de anderen. Maar niemand werd gedwongen om
zich te laten besnijden. Er was dus geen dwang om ‘jood’ te worden. 
  
In veel kerken worden op zondagmorgen de Tien Geboden voorgelezen, als
herinnering en aansporing om ons voor God te verootmoedigen en ons leven in Zijn
dienst te besteden. Het vierde gebod gaat over de wekelijkse rustdag. Niemand
hoefde op die dag te werken. En daar vinden we een volgende richtlijn aangaande
vreemdelingen, want een Israëliet mocht op die rustdag ook geen buitenlander of
gastarbeider voor zich laten werken. Zij hadden net zo goed recht op een wekelijkse
vrije dag, als het verbondsvolk had. 
  
Wat die ‘zondagsrust’ (om het nieuwtestamentisch te formuleren) betreft: een
Israëliet hóéfde op die dag niet te werken, maar hij mócht ook niet werken. En dit
gold ook de vreemdeling. Zondagsrust bij wet verplicht dus. Hier valt nog heel wat
over te peinzen… Er is veel meer over dit gebod te zeggen, maar nu even alleen dit
aspect: de rustdag is er ook voor de vreemdeling, de niet-Israëliet.

VANUIT HET ACHTERBANCOMITÉ
 
Dankbaar mogen we een nieuwe penningmeester én voorzitter onder uw
aandacht brengen! Christine Schouten neemt vanaf heden de financiële zaken
waar, Chris van der Velden gaat het voorzitterschap oppakken. We zijn blij met



hun enthousiasme en inzet! Peter Heijkamp heeft afscheid genomen als
penningmeester. We bedanken hem voor de vele jaren waarin hij de commissie
verrijkt heeft. 
 

''Maak nu kans op een gratis ontbijt of bol.com

cadeaukaart! Meldt u nu aan voor de digitale nieuwsbrief

door uw e-mailadres aan ons door te geven. Wij trakteren

elke tiende aanmelding op een beloning naar keuze!'' 
 

Nogmaals wil ik melden dat we helemaal overgaan op de digitale verzending
van de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is de laatste papieren versie die u wordt
toegestuurd. Omdat ons adressenbestand niet alle emailadressen bevat,
opnieuw de vraag of u uw emailadres aan ons door wilt geven, als u de
nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. Dit mag via het contactformulier van de
website of per e-mail naar het secretariaat: info@aliesvoordevluchteling.nl.
 
Janneke Kroes (voorzitter)

Colofon 
Alies zorgt ervoor dat afgewezen christenasielzoekers de juiste juridische ondersteuning ontvangen

tijdens hun asielprocedure, zodat hun kansen op een rechtmatig verblijf in Nederland vergroot worden.
Alies werkt op kantoor bij Stichting Gave en is voor haar salaris afhankelijk van een eigen achterban, die
haar financieel steunt. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte, zodat u met haar en haar gezin

kunt meeleven 
en in gebed om hen heen kunt staan. Heeft u deze nieuwsbrief van iemand gekregen en wilt u hem in

het vervolg ook ontvangen, of wilt u een wijziging doorgeven? 
 

Mail ons dan:  
info@aliesvoordevluchteling.nl 

 
Achterbancomité 

Janneke Kroes (voorzitter) 
Tine de Vogel (secretaris) 

Christine Schouten (penningmeester) 
Hèrald van Ark (lid) 

info@aliesvoordevluchteling.nl. 
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Wilt u uw voorkeuren voor het ontvangen van deze nieuwbrief wijzigen? 
Klik hier om uw voorkeuren te wijzigen of uit te schrijven.
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