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17 januari: Internationale dag voor de vluchteling.
Paus Franciscus schrijft: “Migranten en vluchtelingen dagen ons uit. Het antwoord van het Evangelie
van Barmhartigheid”

Beste zusters en broeders,
In de dagen rond Openbaring des Heren een bericht over de vluchtelingen die onder meer uit het
Oosten kwamen. In de Utrechtse Paulus parochie, waar Ton Peters voorganger is, vertelt Marlies
Middeldorp van de MOV-groep over keuze voor de Adventscollecte. ‘We hoorden hoe door de
oorlogssituatie voor gewone burgers de beslissing dichterbij kwam om alles wat hun dierbaar is familie, huis, werk of school - achter te laten omdat het te gevaarlijk was om te blijven. We zagen
steeds meer beelden van vluchtelingen, kinderen, ouderen op een ongewenste reis die een appél op
ons deden.’
Elkaar leren verstaan
In de parochie koos men daarom, om in de Advent voor een drietal taalprojecten te collecteren,
omdat taal broodnodig is om mensen hun weggetje in het onbekende Nederland te kunnen vinden.
De projecten hadden voor alle leeftijdsgroepen een gericht aanbod.
‘Op 24 december hebben we leerlingen van de taalschool met hun gezin uitgenodigd in onze
kinderkerstnachtviering. We hadden genoeg auto’s met chauffeur beschikbaar en er stond een
maaltijd voor hen klaar. Acht gezinnen schreven zich in, maar bij het ophalen bij de noodopvang
bleek dat veel meer mensen even eruit wilden en graag met Nederlanders mee zouden willen.
We hebben de auto’s gevaarlijk boordevol mensen geladen, extra eten gehaald en zo zaten we in de
kerstnacht met een heel divers publiek in een boordevolle kerk.
Gelukkig hadden we een tolk want van alle 50 mensen was er maar één dame die een beetje Engels
sprak. Het waren allen Moslimgezinnen, vaders, moeders, kinderen, keurig gekleed ondanks alles.
In de noodopvang zitten ze met drie gezinnen in een klaslokaal. De douches zijn buiten. Hoe doen ze
dat, vroegen we ons af. Ze moesten wennen aan onze broodjes en kerststol, want brood eten ze
nauwelijks. Maar de sfeer was blij en warm.’
U zijt wellekome…
‘Voor de maaltijd hebben we ze hartelijk welkom geheten op ons feest van de geboorte van Jezus, de
vredevorst. Ook zij hadden de dag ervoor een feest gehad. Het was de geboortedag van de profeet.
We vonden samen dat we dus écht samen iets te vieren hadden: vrede, respect, ruimte makend voor
elkaar, ieder met eigen verhalen en tradities, maar nieuwsgierig naar elkaar.
Veel parochianen, kinderen en volwassenen probeerden met handen en voeten in gesprek te komen
met onze gasten. Er werden zakdoeken tot muizen gevouwen, er werd samen getekend enzovoorts.’

Kerstviering
‘Daarna was de kerstviering, waarin ons Kinderkoor, onze jeugdlector en voorganger Ton Peters ons
verhaalden van de geboorte van Jezus en wat dat verhaal ons kan zeggen. Af en toe vertaalde de tolk
een en ander voor onze gasten. Tijdens de vredeswens kwamen enkele van onze gasten naar voren
om op eigen wijze de vrede te wensen. Ook vroeg de tolk om kort een gebed te mogen doen in het
Arabisch. Het was ontroerend te zien hoe alle gasten hun handen naast elkaar hielden en hoe naast
hen onze parochianen hun handen in gebed vouwden. De tolk (een vrouw) bad voor hen die achter
waren gebleven, voor hen die de oorlog, het geweld, de reis niet overleefd hadden, voor ons samen
hier in dit land… om troost en toekomst. Het was voor onze gasten een bekend gebed, want zij baden
mee.
We sloten af met de vredeswens door Ton Peters die vertaald werd door de Tolk: ”Misschien hoort u
af en toe wel het tegendeel, maar weet dat u hier welkom bent en dat we er samen het beste van
zullen maken. We waren allemaal echt geraakt en hoopvol door dit samenzijn: “eer zij God in deze
dagen. “ ‘

Kerstviering Utrecht 2015
Vluchtelingen welkom!
In de Paulusparochie in Utrecht waar Ton Peters voorganger was bij de
Kerstviering, vertelt Marlies Middeldorp van de MOV-groep (Missie Ontwikkeling en Vrede) in woord en beeld dat vluchtelingen welkom zijn.
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Juich voor God, onze helper, *
jubel van vreugde met juichende stem
voor de Heer,
de levende en waarachtige God.
De Heer is verheven: *
en ontzagwekkende koning, groot over heel de
aarde.
Want de allerheiligste Vader in de hemel
onze koning van voor de tijden,
heeft zijn geliefde Zoon gezonden vanuit de
hoge *
en die werd geboren uit de zalige maagd,
de heilige Maria.
Hij heeft Hem aangeroepen: ‘Mijn Vader zijt
Gij’ *
en zo gaf die Hem de plaats
van eerstgeborene,
verheven boven de koningen van de aarde.
Op die dag heeft de Heer
zijn barmhartigheid verkondigd *
en in de nacht zijn lied.
Dit is de dag
die de Heer heeft gemaakt; *
laten wij juichen
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en ons erover verheugen.
Want het allerheiligste, geliefd kind is ons
gegeven,
het is voor ons onderweg geboren
en in een kribbe gelegd *
omdat er geen plaats voor Hem was
in de herberg.
Glorie aan de Heer God in de hoge *
en vrede op aarde
aan de mensen van goede wil.
Laat de hemel zich verblijden;
laat de aarde juichen en de zee met al wat
erin is bruisen, *
laat het land met al wat erop is
zich verheugen.
Zing voor Hem een nieuw lied, *
zing voor de Heer, heel de aarde.
Groot is de Heer en zeer te prijzen, *
ontzagwekkend is Hij boven alle goden.
Geef de Heer, landen en volken, geef de Heer
roem en eer, *
geef de Heer roem van zijn naam.

Psalm van Franciscus.

