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Derk Stegeman
MT, Stek-bestuur, AK en Diaconie
8 september 2022
Crisisnoodopvang Ter Apel

1. De opvangcapaciteiten bij het Aanmeldcentrum in Ter Apel zijn uitgeput. Veiligheidsregio’s,
gemeenten en derden zetten zeilen bij om extra capaciteit in te zetten.
2. INLIA is zo’n derde, die in het Noorden van het land met de inzet van veel vrijwilligers uit 60
kerkgemeenschappen in 20 kerkgebouwen 400 vluchtelingen opvangt. Het COA heeft naar
INLIA toe aangegeven dat er dringend extra opvangcapaciteit nodig is en het INLIA heeft
toegezegd haar kerkelijke netwerken in Nederland aan te zullen spreken en met deze vraag
werd ik door John van Tilborg, directeur van INLIA, benaderd.
3. Derk heeft contact gehad met de gemeente Den Haag (die zelf veel mensen in de
crisisnoodopvang opvangt vanuit Ter Apel). Gemeente juicht opvang door Protestantse
Kerk en Stek zeer toe. Onderstreept dat we dit doen in aanvulling op en niet als onderdeel
van de eigen taakstelling van de gemeente via de veiligheidsregio. Gemeente is graag
bereid e.e.a. te faciliteren als het bv. gaat om brandveiligheid.
4. Er is afstemming geweest met David Renkema, Pauline Kuipers en Chris van Dam en met
MT en collega’s. Die afstemming levert in elk geval de volgende inkadering op:
a. we gaan een bijdrage leveren en doen dat als Protestantse Kerk, Diaconie en Stek in
gezamenlijkheid;
b. we doen dat met stevige onderstreping van het protest dat al eerder was verwoord
door Derk en onderstreept door David;
c. we blijven bij onze leest: de gebouwen en gemeenschappen van de Protestantse
Kerk en Diaconie;
d. de centrale coördinatie ligt bij Stek.
e. het woordvoerderschap ligt in eerste instantie bij Derk en dan ook bij David.
5. Coördinatie vanuit Stek komt in handen van Jentina Kranendonk en Maja Postma.
6. De opvang willen we zo veel mogelijk decentraal regelen en coördineren. Plekken proberen
hun eigen opvang te regelen, vrijwilligers daarvoor te vinden en in te roosteren en het
geheel te coördineren. Vanuit Stek zullen we maximaal faciliteren en bijspringen in de
coördinatie, wanneer dat nodig is. Ook de werving van vrijwilligers zullen we ook vanuit
Stek starten, omdat we verwachten dat decentrale werving wellicht moeilijk zal zijn.
7. Streven is dat we maandag starten we met de opvang van 20 mensen in de Bethelkapel.
Wellicht kunnen we ook op andere plekken meteen starten.
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