
 
 
 

 
 
 
 
Amersfoort, oktober 2018 
 
 
Aandacht voor wie stierven aan onze grenzen 
Zij bestormen huizenhoge hekken. Trotseren de gevaren van de zee. Doorkruisen woestijnen. Mensen op de 
vlucht voor geweld en armoede. Dromend van vrede en een beter bestaan. Het is van alle tijden. Een eeuw 
geleden kwamen tienduizenden naar Amersfoort vanuit het gebombardeerde België. Een eeuw geleden stierven 
honderden aan onze zuidgrens, geëlektrocuteerd door de grensversperring tussen bezetting en vrijheid.  
Natuurlijk is het moeilijk om daar bij stil te staan. Is het moeilijk je het lot in te denken van mensen op de vlucht. 
De wanhoop die een enorme kracht geeft om op weg te gaan, alles achter je te laten. Bovenmenselijke risico’s te 
nemen. 
 
Ook dit jaar roepen oecumenische diaconale organisaties ons op stil te staan bij het lot van de velen die bij hun 
vlucht of migratie zijn omgekomen aan de Europese grenzen in het afgelopen jaar. Honderd jaar na de 
beëindiging van de Eerste Wereldoorlog waarin Amersfoort zovelen opving is dit gedenken ook een aansporing 
om ons open te blijven stellen voor het hachelijk lot van de slachtoffers van onze tijd.  
 
Op 2 november (Allerzielen-R.K.), op zondag 4 november of op de laatste zondag van het kerkelijk jaar 
(Protestants) kan er speciale aandacht worden besteed aan dit thema door gebruik te maken van het materiaal 
dat door Kerk in Actie is samengesteld (zie bijgaande link). 
 
Daarnaast is er op die zondag 4 november ook een maandelijkse bijeenkomst bij het Detentiecentrum Kamp van 
Zeist, Richelleweg, Soesterberg, (vanuit Soest aan de overkant van de A28, informatie 06-43133109 en 
ww.wakezeist.nl.). Gewapend met bloemen en een enkel lied staan mensen daar ín voor het niet vergeten van 
mensen die tussen wal en schip dreigen te raken. Met grenzeloze inzet. Omdat wegkijken géén oplossing is. 
Vroeger niet en nu niet.  
 
 
 
Paul van der Harst, voorzitter Amersfoort Geeft Thuis 
Joke Koolhof, afgevaardigde namens de PGA en de Raad van Kerken in Amersfoort Geeft Thuis 
 
 


