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Aan de Federatieteams 
Aan de Kerkraden 
Aan de algemene oversten van de religieuze Congregaties 
 
 
 
 
Betreft: het onthaal van de vluchtelingen en hun huisvesting 

 
 
 
 

Goede vrienden 
 
 
Maandenlang groeiden de berichten aan over mensen die vanuit oorlogsgebieden, via het land of over 
de zee, veiligheid en een nieuwe toekomst zoeken in Europa. Het is voor de na-oorlogse generaties 
onder ons een ongekende situatie. Enkelingen en ook hele gezinnen ontvluchtten dreiging en geweld 
in het Midden-Oosten en in het noorden van Afrika. Velen leefden al jaren opeengepakt in 
vluchtelingenkampen, of zijn al lang op de vlucht. Het gaat vaak om mensen die alles werd ontnomen. 
 
De beelden in de media ontroeren ons. Ze tonen ook de complexiteit van oorlogssituaties en van de 
politiek. Er werd al veel over gesproken en geschreven. Organisaties zetten zich klaar om opvang te 
organiseren. Wereldleiders nemen standpunten in. Wij zelf in ons bisdom bespraken de situatie van 
de vluchtelingen in onze Pastorale Raad. Wij steunden de oproep van Caritas International om 
huisvesting te zoeken en de oproep van ORBIT om concrete hulp ter plekke te organiseren. 
Overal staan groepjes en comités op om vluchtelingen die nu vanuit Brussel ook naar onze contreien 
komen, goed op te vangen. De edelmoedigheid van mensen wordt volop aangesproken. 
 
Paus Franciscus riep de christenen van Europa op om ook nu de concreetheid van het evangelie te 
beleven en de uitdaging van een grotere solidariteit op ons te nemen. Concreet nodigde hij 
geloofsgemeenschappen uit om te helpen bij het geven van onderdak en bij de begeleiding van 
mensen op de vlucht. Vanuit de oproep van de Paus en vanuit de groeiende en evangelische 
bereidheid tot solidariteit wil ik ook hier een dringende oproep doen. 
 
- Ik roep individuele christenen op om zich op een of andere manier aan te sluiten bij lokale initiatieven 
van gastvrijheid en opvang. Dit kan – indien er zulke vraag komt – door het verstrekken van 
hulpgoederen, en verder ook door als vrijwilliger mee te werken aan de omkadering en integratie van 
vluchtelingen of door financiële steun aan zulke initiatieven. 
 
- Ik doe een dringende oproep aan de verantwoordelijken van parochiefederaties, aan Kerkraden 
(eventueel gecoördineerd door Centrale Kerkbesturen) en aan algemene oversten van religieuze 
congregaties om na te gaan of zij over leegstaande panden of huizen beschikken, waar vluchtelingen 
– ook tijdelijk – onderdak kunnen vinden volgens de normen aangegeven door Caritas International. 
Zo dit het geval is, verwittigen zij best het vicariaat voor de diaconie (via het e-mailadres: 
vicariaat.diaconie@bisdomhasselt.be) en brengen zij best het gemeentebestuur, het OCMW, Caritas 
International of andere vluchtelingenorganisaties daarvan op de hoogte. Deze organisaties zullen dan 
voor verdere opvolging zorgen. 
 
- Het is natuurlijk ook zo dat uw parochiefederatie of Kerkfabriek vaak geen leegstaand pand ter 
beschikking heeft. Graag wil ik dan nog deze suggestie doen. Misschien kan men als 
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parochiefederatie vanuit enkele bijzondere collectes  via Caritas of het OCMW een huis of 
appartement huren dat voor een bepaalde periode ter beschikking wordt gesteld van een gezin op de 
vlucht. Men kan een collecte ook bestemmen voor hulp bij het onthaal van vluchtelingen. Mede van 
daaruit kan een concrete band groeien van aandacht en solidariteit voor mensen in nood. Het komt er 
eigenlijk altijd op aan dat iemand opstaat en mensen rond zich verzamelt. Het actief mee zoeken naar 
geschikte panden en een lokaal draagvlak creëren voor gastvrij onthaal zijn vandaag in ieder geval de 
grootste uitdagingen. 
 
Vanzelfsprekend ben ik er me van bewust dat niet alles overal kan. Ik vraag wel om deze vragen te 
bespreken in uw raden en besturen. We vinden misschien wel onverwachte bondgenoten en krijgen 
zó in ieder geval uiterst concreet de gelegenheid tot ‘om-armen… vanuit de vreugde van het 
evangelie’, dat in ons bisdom het jaarthema is. Paus Franciscus ziet het nog vérder. Het Jubeljaar van 
de Barmhartigheid, dat hij heeft uitgeroepen, kan niet beter worden voorbereid dan vanuit een of 
ander werk van barmhartigheid. 
 
Tenslotte, alle betrokkenen op het terrein zeggen ons dat een mogelijk initiatief ook altijd omkadering 
nodig heeft en ondersteuning van organisaties met ervaring. Daarom willen twee mensen uit ons 
bisdom, de verantwoordelijke voor ORBIT, Ward Ceyssens, en bisschoppelijk gedelegeerde voor de 
diaconie Kris Buckinx, u helpen en naar zulke organisaties verwijzen voor meer informatie en steun. 
 
Laten we in ieder geval tegenover de complexiteit van de vluchtelingenproblematiek nooit toe dat ons 
hart zich sluit of verhardt. Gastvrijheid is overigens een houding die we ons slechts langzaam kunnen 
eigen maken. Opdat ze op vele wijzen kan blijven dúren, moet ze uit een diepe overtuiging komen. 
Gods barmhartigheid jegens elk van ons kan daartoe in ieder geval een steun zijn en een eindeloze 
bron van inspiratie, van creativiteit en trouw. 
 
+ Patrick Hoogmartens 
bisschop van Hasselt 


