
Gemeenteraadsvergadering Steenbergen, 9- 11 2015  

 

Dank dat ik hier vanavond in mag spreken.  

Mijn naam is Corry Biemond en ik ben predikant binnen de Protestantse Kerk, 

de kerk hier aan het Kerkplein.  

 

Ik vind het een voorrecht te wonen in een land waar iedereen voor de wet gelijk 

is en iedereen zijn stem mag laten horen. Een  land, buiten onze landsgrenzen 

ook gekend om zijn tolerantie, zijn openheid. En waar je vrij bent om te geloven 

of niet te geloven.  

Dat zijn kostbare waarden die onze voorouders eeuwen geleden bevochten 

hebben en die verankerd zijn in de grondwet van ons land.   

Bij die kostbare waarden hoort ook omzien naar elkaar en zorgen voor wie zorg 

nodig heeft.  

 

Vandaag de dag zijn het, naast mensen uit ons eigen land die het moeilijk 

hebben, vluchtelingen die een beroep op onze medemenselijkheid doen.   

Mensen zoals u en ik,  die gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld in hun land en 

veiligheid zoeken voor zichzelf en hun familie.     

Wie de beelden van de verwoestingen in Syrië op de televisie ziet, kan zich hun 

verlangen naar vrede en rust indenken, hun keuze om te vluchten begrijpen.   

    

De Protestantse Kerk is van meet af aan duidelijk geweest dat wie hier als 

vluchteling komt op zoek naar veiligheid recht heeft op opvang. Daarbij sluit ik 

mij aan, omdat het gehoorzaamt aan de Bijbelse opdracht gastvrij te zijn voor de 

vreemdeling.  

 

Dat neemt niet weg dat ik de maatschappelijke zorgen over de grote aantallen 

vluchtelingen die naar ons land komen, begrijp en ook deel. Mensen met een 

ander geloof en een andere cultuur. We mogen van hen verwachten dat zij onze 

normen en waarden respecteren en zich inspannen om in onze samenleving te 

integreren. Voor wie zich intolerant gedraagt, is geen plaats.   

Ik vertrouw erop dat de wet gehandhaafd wordt en de veiligheid van een ieder, 

vluchteling en autochtone burger gewaarborgd wordt.    

  

Gezien het voorgaande doe ik een beroep op de gemeenteraad om het voorstel 

van het college van Burgemeester en Wethouders te aanvaarden en ruimte te 

maken voor 200- 300 vluchtelingen.                                                                                       

Uit mijn achterban zal zeker hulp komen om hen bij de integratie in onze stad te 

begeleiden.  

 

ds.Corry Biemond 
 


