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Van Inburgering naar Integratie 

Geestelijke bedienaren in de stadspraktijk 

 

 

Nieuwe geestelijke bedienaren in de stadsdynamiek 

In de stadspraktijk van Den Haag werkt u als pandit, pastor, imam of in een andere 

religieuze functie in een enorme culturele dynamiek. U bent een voorbeeld voor de leden 

van uw geloofsgemeenschap.  

Een aantal van u volgde de Inburgeringscursus voor Geestelijke Bedienaren van 

CINOP/Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. Met deze bagage bent u actief in de 

stadspraktijk. Een praktijk die vol zit met uitdagingen, zoals:  

 ga ik nu werkelijk de dialoog aan en voel ik mij onderdeel van deze stad?  

 hoe ondersteun ik de leden van mijn geloofsgemeenschap in het omgaan met 

maatschappelijke spanningen?  

 hoe oefen ik mijn invloed uit bij politie, hulpverleners, gemeente?  

De actieve betrokkenheid van u als geestelijke bedienaar bij uw stad is een belangrijke 

factor die om versterking vraagt. Vandaar de volgende stap: van Inburgering naar 

Integratie! 

 

 

Een nieuw project 

Kontakt der Kontinenten heeft het Wico Bunskoek Centrum (WBC) in het leven geroepen om 

de integratie van ingeburgerde geestelijke bedienaren te ondersteunen.  

Het WBC heeft geconstateerd dat er kansen zijn, met name in Den Haag. De lokale overheid 

heeft het inburgeringsproces actief ondersteund. Er zijn diverse geestelijke bedienaren die 

om verdere ondersteuning vragen. Er is een actief netwerk met betrekking tot de 

interreligieuze dialoog.  

Gebruik makend van deze expertise willen we een inspirerend project starten. De dialoog 

die we beogen is de vrijblijvende en beleefde kennismaking voorbij. De echte dialoog vindt 

plaats waar het nodig is, midden in de dynamische praktijk van een stadswijk. 

 

 

Start 

We willen onze plannen concreet maken met de partijen die betrokken zijn zoals de SVD 

communiteit Hircos, het Interreligieus Beraad Segbroek (URI/United Religions Initiative)  en 

uiteraard de deelnemers van de inburgeringscursus voor geestelijke bedienaren. 

Wethouder Norder en zijn beleidsambtenaren toonden hun betrokkenheid tijdens een 

werkbezoek in april jl. in de Shri Krishna Mandir. Het ging toen over de ervaringen in de 

inburgeringscursus en de impact voor het werk met de Haagse inwoners.  

De vraag die nu centraal staat is: welke rol spelen geestelijke bedienaren in de dialoog in de 

stadswijken? 

 

Daarom organiseren we op dinsdagmiddag 9 oktober 2012 een Minisymposium met 

geestelijke bedienaren, mensen die actief zijn in het netwerk, vertegenwoordigers van de 

gemeente en politici. 
 
 
 
Startend in Den Haag streven we uiteindelijk naar een project met landelijke uitstraling. 
 

 
 
De initiatiefnemers: Ari van Buuren (voorzitter Wico Bunskoek Centrum); Rien van der Zeijden 
(trainer, projectbegeleider Wico Bunskoek Centrum); Dick Wijte (directeur Kontakt der Kontinenten); 
Mouis Blans (projectmedewerker Kontakt der Kontinenten) 
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Minisymposium  
‘Geestelijke bedienaren in de Haagse stadspraktijk’  
  
Plaats:  Dialooghuis 

  Beeklaan 167 
  2562 AD Den Haag 

 

 
Dinsdag 9 oktober 2012  
 
 
PROGRAMMA 
 

13.00 uur Inloop met koffie en thee 
 
 
13.30 uur Opening door Ari van Buuren - namens Wico Bunskoek Centrum 
 
 
13.35 uur Introductie Interreligieus Beraad Segbroek door Pandit Stephen  

Rawinder Pikaar en Bart ten Broek 

 
 
13.45 uur Inspiratie door Tanja Jadnanansing, lid van de Tweede Kamer 
 
 

14.15 uur Uw reactie! In kleine groepen rond een flip-over kunt u reageren. 
 
 
14.45 uur Pauze  
 
 
15.15 uur Aan het werk met integratie! Twee geestelijke bedienaren vertellen over hun werk in 

Den Haag na de inburgeringscursus. 

 
 
15.45 uur Inspiratie door Christa Stevens, docent inburgeringscursus voor geestelijke bedienaren 
 
 
16.00 uur Uw reactie! In kleine groepen rond een flip-over kunt u reageren.  

 
 
16.30 uur Afsluiting en toekomstperspectief door Ari van Buuren 
 
 
17.00 uur Informeel samenzijn met drankje en hapje 

 
 

 
 
 
 
 

 
Bent u verhinderd, kunt u de weg niet vinden of wilt u iets anders doorgeven of vragen, dan kunt u 
bellen met Mouis Blans: 06-30395207 
 
 


