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Het Charterverbond
De tekst van het Charter van Groningen, opgesteld in 1987-1988, is onverminderd actueel.
Het appèl dat daarin op geloofsgemeenschappen wordt gedaan spreekt ook nu nog aan,
getuige het feit dat in 2020 weer vier nieuwe lokale kerken het Charter hebben
ondertekend, en daarmee partij kozen voor vluchtelingen en asielzoekers in nood.
Helaas was het vanwege de corona-pandemie niet mogelijk ondertekening tijdens of na
afloop van een kerkdienst of viering, in aanwezigheid van de geloofsgemeenschap en een
vertegenwoordiging van INLIA, te laten plaatsvinden en bleef het bij het invullen en
opsturen van de ondertekenings-formulieren.

Regioberaden
Gedurende de afgelopen 20 jaar organiseerde INLIA halfjaarlijks ontmoetingen door het hele
land, waarvoor naast de aangesloten Charter-kerken ook andere betrokken of
geïnteresseerde geloofsgemeenschappen en ngo’s worden uitgenodigd.
Deze avonden vangen aan met een bezinningstekst en worden verder ingevuld met het
delen van kennis over actuele onderwerpen en het ingaan op allerlei vragen. Een belangrijke
functie van de bijeenkomsten is ook het faciliteren van onderlinge ontmoetingen en het op
die wijze in stand houden en versterken van het Charterverbond van lokale
geloofsgemeenschappen.
De corona-pandemie heeft dit in 2020 onmogelijk gemaakt. Vanaf half maart werden
strenge maatregelen van kracht die bijeenkomsten onmogelijk maakten. Omdat het
vooruitzicht uitbleef dat we op afzienbare termijn wel weer bijeen zouden kunnen komen,
moesten we (zoals geldt voor heel veel activiteiten in 2020) overstappen op digitale
ontmoetingen. Zo’n dertig kerken uit het hele land deden online mee aan digitaal beraad.
Verder hebben we de contacten onderhouden via mail-, app-, sms- en telefoonverkeer.
Landelijke Inspiratie en Expertise Dag
Deze landelijke bijeenkomst heeft dit jaar vanwege de corona-pandemie niet plaats kunnen
vinden; er is in 2020 ook geen ‘Levende Steen’ uitgereikt. Wel zijn daar alweer de nodige
voorbereidingen voor getroffen.
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Kerkblad- en website-artikelen
INLIA verspreidt digitaal artikelen die specifiek zijn geschreven ten behoeve van kerk- en
parochiebladen en websites of andere social media platformen van lokale
geloofsgemeenschappen. Deze artikelen, vaak individuele verhalen van vluchtelingen die al
dan niet als gast intern bij INLIA verblijven, dienen om de leden van kerkgemeenschappen
op de hoogte te houden van de situatie van deze vaak kwetsbare mensen. Zo houden we
onze achterban betrokken bij het werk dat immers mede namens hen gedaan wordt.
Gedurende het jaar 2020 zijn dertien artikelen verzonden, waarvan sommige in zowel in een
lange als een kortere versie. Enkele uitgebreide verhalen zijn verdeeld over 2 afleveringen.
Omdat fysieke ontmoetingen dit jaar niet mogelijk waren zijn er meer artikelen verzonden
dan in voorgaande jaren. Een aantal daarvan werd speciaal geschreven om duidelijk te
maken welke verstrekkende gevolgen de corona-pandemie heeft voor het verblijf en de
perspectieven van onze gasten en voor de werkwijze van onze medewerkers.
Zie bijvoorbeeld https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1041/werken-in-tijden-van-corona (maart)
en https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1054/werken-in-tijden-van-corona-2 (mei) en
https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1088/terugkeer-in-tijden-van-corona-leven-in-pauzestand
(oktober).
Alle kerkbladartikelen worden ook op onze eigen website geplaatst, als nieuwsbericht en op
de downloadpagina ‘Kopij voor het kerkblad’. Het aantal kerkbladredacties op de
verzendlijst is in 2020 gestegen tot plm. 300.
Daarnaast werden op de website van INLIA gedurende het jaar zo’n 70 nieuwe berichten in
de rubriek ‘Algemeen’ geplaatst; aan het ‘Expertisecentrum’ werden plm. 30 nieuwe
artikelen toegevoegd. In totaal zo’n 100 artikelen ten behoeve van bewustwording, morele
ondersteuning en expertisebevordering. De website had in 2020 ruim 71.000
paginaweergaven en plm. 57.000 unieke bezoekers.

Digitale nieuwsbrieven
In 2020 hebben we enkele malen digitale nieuwbrieven verzonden om onze achterban op de
hoogte te houden van, en betrokken te houden bij, ons werk. Zo stuurden we in maart een
rondzendbrief met als bijlage het artikel ‘Werken in tijden van corona’ en in december een
‘Kerstgroet’. In november verscheen een Kwartaalnieuwsbrief voor kerken en donateurs. Al
deze nieuwsbrieven worden verzonden aan plm. 1.200 e-mail adressen.
De vrijwilligers (veelal ook kerkleden) die actief zijn in onze opvangvoorzieningen met
bijvoorbeeld Nederlandse en Engelse les, handwerken, sporten etc. ontvingen in september
2020 een speciaal voor hen gemaakte Nieuwsbrief voor Vrijwilligers.

Voorlichting aan lokale kerken en (diaconale) verbanden
Naast de door onszelf georganiseerde regioberaden laat INLIA zich graag uitnodigen om ter
plaatse voorlichting te verzorgen aan lokale geloofsgemeenschappen, raden van kerken en
(veelal regionale) diaconale verbanden.
Zo nam INLIA deel, nog net in het pre-corona tijdperk, aan de thema-avond ‘Geen mens is
illegaal’ van de Raad van Kerken Leeuwarden (27 januari 2020). Helaas moesten dergelijke
bijeenkomsten in de rest van het jaar, nadat corona zijn intrede deed, worden afgelast.
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De jaarlijkse Landelijke Diaconale Dag van Kerk in Actie vond dit jaar voor de 125e keer
plaats, maar voor het eerst in digitale vorm, waarvoor ook INLIA informatie aanleverde.

Advisering in individuele asieldossiers
Voor (leden van) geloofsgemeenschappen die vragen hebben over individuele vluchtelingen
en asielzoekers in nood is het bureau van INLIA dè vraagbaak waarop een beroep gedaan
kan worden. Sommige informatieve vragen kunnen met één telefoontje of mailtje worden
beantwoord; voor ingewikkelder zaken is het nodig om juridische stukken uit een
asieldossier op te vragen, en research te doen naar relevante jurisprudentie en/of
landeninformatie.
Soms leidt een verzoek om advies ook tot een bezoek van onze deskundigen aan een
geloofsgemeenschap, om ter plaatse uitgebreider uitleg en ondersteuning te kunnen geven,
bijvoorbeeld tijdens een vergadering van een diaconale werkgroep vluchtelingen.
In veel gevallen is er, nadat bijvoorbeeld een diaken of contactpersoon INLIA benaderde met
een vraag om hulp in een bepaald dossier, ook contact met de advocaat die de betreffende
asielzoeker bijstaat in de asielprocedure. Onze expertise en inbreng wordt door advocaten
zeker gewaardeerd en helpt hen om de procedure van hun cliënten verder te voeren. In het
geval er geen advocaat (meer) in beeld is kan INLIA helpen een nieuwe advocaat te
benaderen, zo mogelijk iemand die ervaring heeft met een specifieke vraag (bijv. bekering
tot het christendom, LHBTI-problematiek, 1F-zaken etc.)
Als gevolg van de corona-pandemie is er in 2020 heel veel stil komen te liggen; ook het
bezoeken van asielzoekers en deelnemen aan activiteiten in AZC’s werd onmogelijk. Veel
kerkelijk vrijwilligerswerk kwam noodgedwongen tot stilstand. De werkzaamheden van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) hebben
eveneens lange tijd stilgelegen; beslissingen werden niet genomen, procedures lagen stil,
ambassades waren ontoegankelijk en sommige zelfs gesloten, vliegverkeer was veelal
onmogelijk.
Dat alles leidde ook tot een substantiële afname van het aantal zaken waarin INLIA door
kerken om hulp en advies werd gevraagd. In ruim 200 zaken is INLIA om advies gevraagd en
in zo’n 50 zaken werd voor uitgebreider advies een dossier aangemaakt; in sommige
gevallen kon daarbij ook een verzoek om opvang voor dakloze asielzoekers worden
gehonoreerd op grond van de daarvoor geldende criteria. Daarnaast zijn nog mensen bij ons
aangemeld en opgevangen die niet aan de geldende criteria voor bijvoorbeeld opvang in de
Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) voldeden en wegens omstandigheden
desondanks door INLIA zijn opgevangen.
Een twintigtal zaken heeft betrekking op bekering of beschuldiging van blasfemie als grond
voor het aanvragen van asiel.
Wel gaf 2020 een stijging te zien in het aantal verzoeken om hulp van asielzoekers en
vluchtelingen zelf: gemiddeld kwamen elke week wel enkele verzoeken binnen. Soms
afkomstig vanuit een AZC ergens in Nederland (waar mensen bijvoorbeeld de aanzegging
ontvingen dat hun rijksopvang zal wordt beëindigd), maar ook vanuit het buitenland neemt
het aantal vragen per e-mail toe.
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Raad van Kerken in Nederland, Projectgroep Vluchtelingen
INLIA participeert al sinds jaar en dag in de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken
in Nederland. De inzet voor en met vluchtelingen die proberen een nieuw, menswaardig
bestaan op te bouwen, ligt heel veel kerkmensen na aan het hart en de Raad van Kerken
voelt zich daarbij zeer betrokken. De werkgroep vergaderde in 2020 vijf maal. De jaarlijkse
beraadsdag moest worden uitgesteld naar het voorjaar van 2021.

Protestantse Theologische Universiteit
De in 2019 aangehaalde banden met ‘onze buren’ leidden ook in 2020 tot interessante
(digitale) ontmoetingen. Zo werkte INLIA mee aan twee bijeenkomsten met
vertegenwoordigers van lokale kerken en diaconale organisaties in Noord-Nederland in het
kader van het PThU-onderzoeksprogramma ‘Protestantse Praktijken 050’ waarover we in
2019 voor het eerst schreven.
Internationale theologiestudenten brachten in het kader van het studieonderdeel ‘Identity
and Dignity in Care’ in januari een ‘fieldtrip’-bezoek aan de opvangboot van INLIA en evenals
in 2019 volgde in februari een masterstudente een zesdaagse missionair-diaconale stage bij
INLIA op diverse locaties.
In juli startten hoogleraar diaconaat prof dr Thijs Tromp en universitair docent diaconaat dr
Erica Meijers met een onderzoek naar de impact van de corona-crisis op het diaconale werk
van kerken en organisaties; ook INLIA werd daarbij geconsulteerd.

Naast bovengenoemde reguliere activiteiten zijn er ieder jaar bijzondere activiteiten.
Veel werd dit jaar afgelast, maar enkele bijeenkomsten konden gelukkig nog wel doorgang
vinden.
Zo organiseerde de Algemene Doopsgezinde Sociëteit op 7 en 8 maart 2020 in
samenwerking met INLIA een jeugdconferentie in ‘Dopersduin’ in Schoorl met als thema ‘Op
de Vlucht’, bedoeld voor jongeren uit de 1e tot en met 4e klas van de middelbare school.
Dertig tieners luisterden zaterdagochtend eerst ademloos naar het verhaal van de 17-jarige
Reneem uit Aleppo (Syrië):
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…en gingen daarna in allerlei workshops aan de slag, zoals djembé spelen onder leiding van
een gast uit de noodopvang van INLIA:

Een verslag met foto’s staat op onze website:
https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1038/op-de-vlucht-thema-voor-doopsgezinde-tieners.
Op 25 september 2020 werd in samenwerking met Cordaid de manifestatie ‘Share the
Journey’ georganiseerd in de Der Aa-kerk in Groningen, met medewerking van de bisschop
van Groningen mgr Ron van den Hout, onder het motto ‘samen op weg met migranten en
vluchtelingen’.

Op onze website staat een verslag met nog meer foto’s:
https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1086/share-the-journey---samen-op-weg-met-migrantenen-vluchtelingen.
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In heel Nederland werden op 30 september 2020 klokken geluid voor vluchtelingkinderen in
Griekenland. De klokken begeleidden het aanbieden van een petitie aan de Tweede Kamer
waarin werd gepleit voor het opnemen in Nederland van 500 kinderen zonder ouders uit
Griekse vluchtelingenkampen zoals Moria op Lesbos. Ook veel Charterkerken deden mee,
zoals is te lezen in dit bericht:
https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1084/de-noodklok-klinkt-zelfs-zonder-klokken.
In de Adventstijd was de zgn. ‘Moriadeal’ aanleiding voor veel kerken om 500 secondenwakes te houden; veel Charterkerken gaven gehoor aan de oproep van INLIA hieraan deel te
nemen: een “symbolisch gebaar vanuit breed gevoelde machteloosheid, maar zinvol om de
aandacht van verantwoordelijke politici en bestuurders in ons land bij deze zaak te blijven
bepalen” zoals het door de initiatiefnemers werd verwoord. Zie verder
https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1109/vijfhonderd-seconden-waken-voorvluchtelingkinderen.
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