
	  

Toerusting	  en	  Training	  van	  i2i	  –	  intercultural	  impact	  
	  

Uitwerking	  van	  21	  cursus	  onderwerpen	  
	  
	  
Culturen,	  migratie	  en	  allochtonen	  in	  Bijbels	  perspectief	  (1-‐3)	  

	  
1. De	  rol	  van	  talen	  en	  culturen	  in	  het	  licht	  van	  de	  Bijbel	  

Hoe	  worden	  culturen	  en	  talen	  in	  de	  Bijbel	  gezien?	  Heeft	  God	  daar	  een	  bedoeling	  mee?	  Hoe	  kunnen	  
we	  culturen	  echt	  op	  waarde	  schatten	  en	  zien	  als	  zegen	  en	  niet	  als	  een	  vloek?	  Zijn	  talen	  sinds	  de	  
toren	  van	  Babel	  een	  straf	  of	  is	  er	  meer	  aan	  de	  hand?	  Op	  al	  deze	  vragen	  krijgt	  u	  antwoord	  in	  deze	  
verrassende	  les.	  

	  
2. Bijbelse	  visie	  op	  migratie	  

We	  leven	  in	  een	  unieke	  tijd.	  Nooit	  eerder	  is	  contact	  tussen	  volken	  zo	  makkelijk	  geweest	  als	  nu.	  De	  
wereld	  is	  een	  'global	  village'	  geworden,	  maar	  wat	  betekent	  dat	  voor	  de	  Westerse	  kerk,	  voor	  
zending,	  en	  voor	  de	  (her)evangelisatie	  van	  Nederland?	  Migratie	  hoeft	  niet	  een	  alleen	  een	  negatieve	  
en	  noodlottige	  ontwikkeling	  te	  zijn,	  maar	  al	  door	  de	  eeuwen	  heen	  gebruikt	  God	  het	  voor	  zijn	  plan	  
met	  de	  wereld.	  Met	  actuele	  voorbeelden	  wordt	  dat	  in	  deze	  les	  boeiend	  uitgewerkt.	  
	  

3. God’s	  plan	  met	  de	  ‘vreemdeling’	  
Voor	  veel	  Nederlandse	  kerken	  en	  gemeenten	  is	  deze	  les	  een	  eye-‐opener	  geweest.	  Allereerst	  door	  
de	  grootsheid	  van	  Gods	  gemeente	  op	  aarde,	  met	  name	  buiten	  het	  Westen.	  Ten	  tweede	  omdat	  
vanuit	  Gods	  Woord	  het	  unieke	  plan	  van	  buitenlanders	  zichtbaar	  wordt.	  En	  ten	  slotte	  door	  de	  
voorbeelden	  van	  hoe	  God	  zijn	  kerk	  (her)bouwt	  in	  Nederland	  door	  christenen	  met	  een	  volslagen	  
andere	  culturele	  en	  religieuze	  achtergrond.	  
	  
	  
Evangelisatie,	  pastoraat	  en	  discipelschap	  in	  een	  cross	  culturele	  contekst	  (4-‐6)	  
	  

4. Missionair	  werk	  onder	  andere	  culturen	  
Het	  zendingsveld	  is	  naast	  de	  deur	  gekomen.	  Maar	  de	  culturele	  kloof	  is	  daarmee	  niet	  verdwenen.	  
Hoe	  kunnen	  we	  het	  evangelie	  in	  een	  Westers	  land	  als	  Nederland	  toch	  zo	  uitleggen	  dat	  een	  niet-‐
Westerling	  zich	  aangesproken	  voelt?	  Bepalende	  factoren	  zijn	  daarbij;	  non-‐verbale	  communicatie,	  
het	  Godsbeeld,	  taalgebruik,	  en	  de	  mindset	  van	  zowel	  de	  zender	  als	  de	  ontvanger.	  Contekstualisatie	  
in	  eigen	  land	  is	  een	  uitdaging	  voor	  een	  kerk	  in	  de	  multiculturele	  samenleving,	  maar	  verrijkend	  voor	  
zowel	  allochtoon	  als	  autochtoon.	  

	  
	  



	  

5. Pastoraat	  aan	  niet-‐Westerlingen	  
Pastoraat	  aan	  niet-‐Westerlingen	  is	  in	  principe	  niet	  wezenlijk	  anders	  dan	  aan	  Westerlingen.	  Toch	  
kunnen	  cultuur	  en	  taal	  grote	  barrières	  zijn.	  Ook	  de	  specifieke	  achtergrond	  van	  vluchtelingen	  en/of	  
ex-‐moslims	  speelt	  mee,	  evenals	  de	  bovennatuurlijke	  wereld	  waar	  velen	  van	  hen	  direct	  mee	  te	  
maken	  hebben	  (gehad).	  Daarom	  is	  pastoraat	  door	  de	  ogen	  van	  een	  niet-‐Westerling	  verrassend	  
anders	  in	  accenten	  en	  inzichten.	  Inzichten	  die	  we	  in	  het	  Westen	  verloren	  hebben	  door	  de	  
Verlichting.	  	  
	  

6. Discipelschap	  aan	  niet-‐Westerlingen:	  uitdagingen	  en	  valkuilen	  
In	  veel	  Nederlandse	  kerken	  is	  men	  soms	  al	  jaren	  bezig	  om	  medelanders	  op	  te	  vangen	  binnen	  de	  
gemeente.	  Vaak	  is	  er	  teleurstelling	  van	  beide	  kanten	  door	  onbegrip	  en	  ontoereikend	  discipelschap.	  
In	  meerdere	  lessen	  kan	  er	  gekeken	  worden	  naar	  de	  culturele	  valkuilen	  van	  niet-‐Westerlingen	  en	  de	  
blinde	  vlekken	  van	  Westerlingen,	  waardoor	  problemen	  niet	  aangepakt	  worden.	  Ook	  apart	  kunnen	  
lessen	  gegeven	  worden	  over	  onderwerpen	  als	  ‘afwijzing’,	  ‘Vaderhart	  van	  God’,	  ‘identiteit	  in	  
Christus’,	  ‘vergeving’,	  	  ‘multi-‐cultureel	  huwelijk’,	  etc.	  
	  
Islam,	  de	  kerk	  en	  moslims	  (7-‐9)	  
	  

7. De	  uitdaging	  van	  de	  Islam	  
Overal	  komt	  de	  Islam	  op,	  en	  de	  ene	  helft	  van	  Nederland	  kiest	  uit	  angst	  partij	  voor	  de	  meest	  rechter	  
flank,	  de	  andere	  helft	  denkt	  dat	  het	  wel	  mee	  valt	  met	  de	  ontwikkeling	  van	  deze	  religie.	  Een	  Bijbels	  
antwoord	  is	  geen	  van	  beide.	  Zowel	  het	  gevaar	  van	  deze	  wereldomvattende	  religie,	  als	  de	  roep	  om	  
liefde	  van	  de	  individuele	  moslim,	  moeten	  gezien	  en	  gehoord	  worden.	  Niet	  angst	  maar	  Waarheid	  en	  
Liefde	  zijn	  de	  enige	  juiste	  reacties.	  Deze	  les	  brengt	  balans	  in	  het	  denken	  van	  iedere	  christen.	  
	  

8. Een	  nieuw	  thuis	  en	  identiteit	  voor	  andere	  culturen	  in	  de	  gemeente	  
De	  kerk	  is	  een	  huisgezin	  Gods	  voor	  de	  vreemdeling	  op	  aarde.	  Maar	  hoe	  zit	  het	  met	  de	  vluchteling	  of	  
allochtoon	  om	  de	  hoek?	  Met	  de	  moslim	  in	  de	  wijk?	  Zal	  hij	  of	  zij	  zich	  ook	  thuisvoelen?	  Als	  ze	  al	  
komen,	  hoe	  kunnen	  we	  hen	  gastvrij	  ontvangen	  en	  een	  nieuw	  thuis	  bieden?	  Wat	  is	  die	  
gemeenschappelijke	  identiteit	  in	  Christus	  die	  culturele	  barrières	  overstijgt?	  Deze	  les	  is	  een	  
belangrijke	  sleutel	  voor	  de	  kerk	  in	  een	  tijd	  van	  culturele	  uitdagingen.	  

	  	  
9. De	  cultuur	  en	  denkwereld	  van	  Afghanen	  en	  Iraniërs.	  

De	  Perzisch	  sprekende	  wereld	  is	  een	  boeiende	  en	  cultureel	  rijke	  wereld.	  In	  ons	  land	  wonen	  circa	  
37.000	  Afghanen	  en	  28.000	  Iraniërs	  met	  wie	  ook	  veel	  Nederlanders	  in	  contact	  komen.	  Wie	  zijn	  zij,	  
en	  waar	  komen	  ze	  vandaan?	  Hoe	  kunnen	  we	  hen	  begrijpen	  en	  hun	  hart	  bereiken?	  Neem	  een	  kijkje	  
achter	  de	  schermen	  van	  veelal	  gesloten	  samenlevingen.	  
	  
	  
	  



	  

	  
Cultuur,	  apologetiek	  en	  andere	  religies	  (10-‐12)	  

	  
10. Culturele	  uitingen	  in	  de	  Bijbel	  

De	  Bijbel	  staat	  vol	  met	  culturele	  invloeden,	  meestal	  verborgen	  voor	  de	  ogen	  van	  Westerse	  lezers.	  
Om	  deze	  invloeden	  te	  ontdekken	  gaat	  er	  niet	  alleen	  een	  wereld	  voor	  je	  open,	  je	  leert	  zo	  ook	  beter	  
de	  cultuur	  van	  het	  Midden	  Oosten	  te	  waarderen	  door	  de	  bril	  van	  je	  eigen	  Bijbel.	  En	  daarmee	  ook	  je	  
eigen	  Westerse	  cultuur	  te	  spiegelen	  aan	  die	  van	  het	  Woord	  van	  God.	  	  	  

	   	  
11. Interculturele	  Apologetiek:	  geloofsverdediging	  met	  argumenten	  uit	  andere	  culturen	  

Veel	  Nederlanders	  klagen	  over	  een	  God	  die	  zo	  wreed	  is	  dat	  Hij	  niets	  doet	  aan	  de	  ellende	  in	  de	  
wereld.	  Tegelijk	  leven	  Nederlanders	  in	  één	  van	  de	  welvarendste	  landen	  ter	  wereld.	  Of	  Nederlanders	  
zijn	  trots	  dat	  ze	  zo	  tolerant	  zijn	  voor	  iedereen.	  Zolang	  je	  maar	  niet	  in	  de	  waarheid	  gelooft.	  Menig	  
argument	  is	  gekleurd	  door	  de	  Westerse	  cultuur.	  Zo	  zijn	  er	  bijna	  geen	  Afghanen	  die	  zeggen	  dat	  God	  
niet	  kan	  bestaan	  omdat	  er	  zoveel	  ellende	  is,	  terwijl	  ze	  meer	  geleden	  hebben	  dan	  menig	  ander	  volk.	  
De	  Bijbel	  als	  Oosters	  boek	  samen	  met	  argumenten	  van	  Niet-‐Westerlingen,	  geven	  antwoord	  op	  
vragen	  als	  die	  over	  het	  lijden	  en	  het	  bestaan	  van	  de	  Waarheid.	  
	  

12. Christus	  en	  andere	  religies	  
“Als	  ik	  in	  een	  Islamitisch	  land	  geboren	  zou	  zijn,	  was	  ik	  nu	  moslim”.	  Jongeren	  kunnen	  met	  deze	  
uitspraak	  het	  geloof	  relativeren	  als	  zijnde	  toeval	  of	  cultureel	  bepaald.	  	  Is	  dat	  inderdaad	  zo,	  of	  horen	  
we	  in	  deze	  tijd	  juist	  niet	  steeds	  meer	  verhalen	  die	  het	  tegendeel	  bewijzen?	  In	  deze	  les	  maak	  je	  een	  
zoektocht	  naar	  waarom	  een	  bewuste	  keuze	  voor	  Christus	  niet	  toevallig	  kan	  zijn.	  Wat	  maakt	  Christus	  
dan	  uniek	  ten	  opzichte	  van	  bijvoorbeeld	  de	  Islam?	  Mede	  dankzij	  de	  ontdekkingen	  van	  ex-‐moslims,	  
zijn	  er	  verrassende	  antwoorden	  op	  deze	  vragen.	  
	  
	  
Cultuur	  en	  communicatie	  in	  de	  kerk	  (13-‐18)	  
	  

13. Van	  xenofobie	  (vreemdelingenangst)	  naar	  filoxenia	  (liefde	  voor	  de	  vreemdeling)	  
In	  tijden	  van	  financiële	  crisis	  en	  politiek	  populisme,	  is	  er	  altijd	  het	  gevaar	  dat	  ‘de	  vreemdeling’	  het	  
moet	  ontgelden.	  Ook	  in	  de	  kerk	  stemmen	  schrikbarend	  veel	  mensen	  op	  de	  PVV.	  Hoe	  zou	  Jezus	  met	  
de	  vreemdeling	  omgaan?	  Hoe	  leef	  je	  als	  christen	  in	  een	  tijd	  van	  verandering,	  waarin	  zowel	  moslims	  
in	  aantal	  toenemen,	  alsook	  christenmigranten	  onze	  kerken	  bezoeken?	  Waar	  is	  onze	  angst	  op	  
gebaseerd,	  en	  hoe	  kunnen	  we	  de	  ander	  liefhebben,	  hoe	  vreemd	  die	  ook	  is?	  

Angst	  is	  niet	  alleen	  een	  slechte	  raadgever,	  maar	  ook	  een	  slecht	  getuigenis.	  Tijd	  dat	  Gods	  
liefde	  voor	  de	  ‘ander’	  die	  angst	  uitdrijft.	  	  	  
	  
	  
	  



	  

	  
14. Grenzeloze	  gastvrijheid	  

In	  2012	  liet	  ‘intercultural	  impact’	  een	  onderzoek	  uitvoeren	  naar	  gastvrijheid	  voor	  de	  vreemdeling	  in	  
26	  Nederlandse	  kerken	  van	  verschillende	  denominaties.	  De	  9	  allochtone	  ‘mystery	  guests’	  
bezochten	  kerkdiensten	  om	  te	  zien	  hoe	  zij	  de	  ‘Nederlands-‐kerkelijke’	  gastvrijheid	  	  ervoeren.	  Wat	  
kunnen	  wij	  leren	  van	  de	  spiegel	  die	  deze	  ‘vreemdelingen’	  ons	  voorhouden?	  De	  resultaten	  zijn	  met	  
belangstelling	  ontvangen	  in	  o.a.	  de	  PKN,	  CGK,	  NGK,	  de	  VPE	  en	  de	  Unie	  van	  Baptisten.	  In	  deze	  
workshop	  gaan	  we	  met	  die	  resultaten	  aan	  de	  slag.	  
	  

15. Cultuur	  verschillen	  begrijpen	  en	  overbruggen	  	  	  	  	  	  	  
Waarom	  zijn	  we	  zo	  anders,	  en	  waarom	  kan	  dat	  niet	  vervelend	  maar	  juist	  ook	  verrijkend	  zijn?	  
Waarin	  verschillen	  onze	  culturen	  van	  elkaar	  in	  de	  kerk	  en	  relaties?	  Deze	  les	  voor	  iedere	  gelovige	  
helpt	  om	  te	  begrijpen	  waar	  de	  verschillen	  vandaan	  komen,	  waardoor	  er	  een	  nieuw	  begrip	  ontstaat	  
onder	  christenen	  en	  voor	  bezoekers	  van	  onze	  kerken.	  Relaties	  kunnen	  verdiept	  worden,	  nieuwe	  
toewijding	  kan	  ontstaan	  om	  werkelijke	  eenheid	  te	  ervaren	  in	  Christus	  in	  wie	  ‘geen	  Jood	  en	  Griek’	  
bestaat	  maar	  tussen	  wie	  de	  cultuurverschillen	  nooit	  goed	  zijn	  belicht.	  De	  kerk	  van	  de	  21e	  eeuw	  kan	  
niet	  zonder	  de	  kennis	  en	  handvaten	  van	  interculturele	  communicatie.	  	  	  
	  

16. Veelkleurigheid	  in	  de	  gemeente	  vieren	  en	  managen	  
Als	  voorganger	  en	  oudsten	  van	  de	  gemeente	  sta	  je	  voor	  de	  groeiende	  uitdaging	  om	  verschillen	  in	  de	  
gemeente	  om	  te	  buigen	  naar	  een	  veelkleurige	  eenheid.	  Dat	  is	  niet	  eenvoudig.	  Het	  vereist	  een	  
Bijbelse	  visie	  op	  het	  bestaan	  van	  talen	  en	  culturen,	  praktische	  handvaten	  om	  van	  verschillen	  een	  
viering	  te	  maken	  in	  plaats	  van	  verwarring,	  en	  een	  conflict	  oplossend	  vermogen	  over	  grenzen	  van	  
culturen	  heen.	  Voor	  leidinggevenden	  in	  de	  kerk	  zal	  deze	  kennis	  steeds	  meer	  een	  ‘must’	  zijn	  in	  een	  
tijd	  van	  globalisering	  van	  de	  kerk.	  
	  

17. De	  uitdaging	  van	  migranten	  christenen	  in	  kerkelijk	  leiderschap	  	  
Met	  de	  groei	  van	  het	  zuidelijk	  en	  oosters	  christendom,	  zal	  ook	  in	  Nederland	  de	  kerk	  verkleuren.	  
Vaak	  zie	  je	  dat	  niet	  terug	  in	  het	  leiderschap	  van	  kerken,	  zelfs	  niet	  in	  zogenaamde	  ‘multiculturele’	  
gemeenten.	  Hoe	  komt	  dat	  en	  waarom	  is	  het	  zo	  moeilijk	  om	  goed	  allochtoon	  leiderschap	  te	  vinden.	  
Wat	  kun	  je	  daar	  als	  kerk	  aan	  doen,	  waar	  kun	  je	  die	  groei	  stimuleren	  en	  waar	  moet	  je	  op	  letten?	  
	  

18. Hoe	  bereik	  je	  als	  migrantenkerk	  de	  ‘autochtone	  Nederlander’?	  
Wat	  van	  ver	  komt,	  is	  aantrekkelijk.	  Een	  oosterse	  liturgie,	  of	  een	  Afrikaanse	  kerkdienst,	  het	  kan	  de	  
Hollandse	  kaaskop	  interessanter	  lijken	  dan	  zingen	  met	  een	  orgel.	  Maar	  waarom	  bereiken	  veel	  
migranten	  kerken	  toch	  maar	  bar	  weinig	  autochtone	  Nederlanders?	  En	  wat	  kan	  daar	  aan	  veranderd	  
worden?	  Over	  omgekeerde	  impact	  in	  Nederland:	  migrantenchristenen	  die	  het	  evangelie	  
terugbrengen,	  maar	  daar	  nog	  veel	  bruggen	  voor	  moeten	  bouwen.	  
	  
	  



	  

	  
Cultuur	  en	  communicatie	  in	  de	  wijk	  (19-‐21)	  
	  

19. Cross	  cultureel	  diaconaat	  
Hulpverlening	  vanuit	  de	  kerk	  betekent	  steeds	  vaker	  dat	  over	  culturele	  grenzen	  gecommuniceerd	  
moet	  worden.	  Bij	  diaconaat	  aan	  minderheidsgroepen	  is	  dat	  extra	  gevoelig,	  want	  al	  snel	  
communiceer	  je	  afhankelijkheid	  of	  zelfs	  minderwaardigheid.	  Hoe	  voorkom	  je	  misverstanden	  en	  
conflicten,	  hoe	  kan	  de	  waardigheid	  van	  de	  ontvanger	  binnen	  zijn	  of	  haar	  cultuur	  behouden	  worden,	  
hoe	  trek	  je	  gezonde	  grenzen,	  etc.	  Belangrijke	  lessen,	  omdat	  diaconaat	  de	  hele	  mens	  betreft,	  
inclusief	  cultuur	  en	  afkomst.	  	  
	  

20. Communiceren	  met	  etnische	  minderheden	  	  
In	  veel	  wijken	  waar	  kerken	  staan,	  groeit	  de	  aanwezigheid	  van	  etnische	  diversiteit.	  Wat	  voor	  
boodschap	  heb	  je	  als	  kerk	  voor	  deze	  groepen?	  Hoe	  ontdek	  je	  welke	  groepen	  zich	  in	  de	  wijk	  
bevinden,	  hoe	  kom	  je	  in	  contact	  met	  elkaar,	  en	  hoe	  communiceer	  je	  effectief	  met	  hen?	  De	  vraag	  
hoe	  je	  in	  een	  woonwijk	  kerk	  bent	  als	  ontmoetingsplek	  en	  als	  gebedshuis	  voor	  verschillende	  volken	  
is	  nooit	  zo	  actueel	  geweest	  als	  nu.	  
	  

21. Jongerenculturen	  
Jongeren	  zijn	  al	  lang	  geen	  homogene	  groep	  meer,	  door	  de	  aanwezigheid	  van	  diverse	  etnische	  
groepen	  onder	  hen	  zie	  je	  steeds	  meer	  nieuwe	  uitingen	  door	  zowel	  versmelting	  als	  radicalisering.	  
Deze	  les	  wil	  kerken	  helpen	  om	  meer	  begrip	  te	  krijgen	  voor	  jongeren	  met	  hun	  verschillen	  en	  
overeenkomsten,	  en	  hoe	  ook	  voor	  hen	  in	  deze	  tijd	  de	  kerk	  relevant	  kan	  zijn.	  
	  
Meer	  onderwerpen	  /	  informatie	  
Staat	  uw	  onderwerp	  er	  niet	  bij?	  Er	  zijn	  meer	  onderwerpen.	  We	  kunnen	  toerusting	  op	  maat	  bieden.	  
Mail	  naar:	  i2i@interculturalimpact.nl	  	  

Wie	  zijn	  Rien	  en	  Sara	  van	  der	  Toorn?	  

Rien	  en	  Sara	  van	  der	  Toorn	  zijn	  de	  initiatiefnemers	  van	  i2i	  –	  intercultural	  impact.	  	  

Rien	  (1971)	  heeft	  Niet-‐Westerse	  Sociologie	  gestudeerd	  en	  onderzoek	  gedaan	  naar	  Afghaanse	  
vluchtelingen	  in	  Pakistan.	  Hij	  heeft	  zich	  gespecialiseerd	  in	  de	  achtergronden	  van	  Afghaanse	  en	  
Iraanse	  vluchtelingen	  in	  Nederland	  met	  name	  op	  religieus	  gebied,	  spreekt	  vloeiend	  Dari	  en	  Farsi	  en	  
was	  jarenlang	  teamleider	  voor	  het	  Perzisch	  sprekend	  team	  bij	  stichting	  Gave.	  	  

Via	  het	  netwerk	  van	  de	  Iraans-‐Afghaanse	  kerk	  in	  Haarlem	  (Fathers	  House	  Movement	  met	  meer	  dan	  
30	  groepen	  in	  heel	  Nederland)	  is	  hij	  bezig	  met	  missionair,	  gemeentestichtend	  en	  diaconaal	  werk	  
onder	  Iraniërs	  en	  Afghanen	  als	  regioleider	  van	  de	  regio	  Midden	  Nederland	  



	  

Verder	  is	  hij	  als	  docent	  en	  decaan	  verbonden	  aan	  de	  studierichting	  ‘Global	  Studies’	  van	  de	  
Foundation	  University	  te	  Amsterdam,	  en	  als	  docent	  Missionair	  werk	  aan	  de	  Evangelische	  
Theologische	  Academie	  (ETA).	  

Als	  gastdocent	  is	  hij	  tevens	  verbonden	  aan	  Tyndale	  Theological	  Seminary,	  waar	  hij	  o.a.	  het	  vak	  
‘Cross	  Cultural	  Christianity’	  geeft	  aan	  de	  Master	  opleiding	  Divinity	  en	  Theology.	  

Sara	  (1977)	  studeerde	  Perzische	  kunst	  en	  geschiedenis.	  Ze	  is	  Iraanse	  met	  een	  moslimachtergrond	  
en	  heeft	  jarenlange	  ervaring	  in	  het	  profetisch	  en	  pastoraal	  begeleiden	  van	  mensen,	  en	  wil	  anderen	  
helpen	  dat	  te	  leren.	  Ze	  doet	  dat	  door	  middel	  van	  spreekbeurten,	  adviezen	  en	  toerusting.	  

Samen	  hebben	  Rien	  en	  Sara	  als	  kroon	  op	  hun	  intercultureel	  huwelijk	  twee	  prachtige	  gemengde	  
kinderen,	  Daniël	  en	  Elanora.	  	  

Tarieven	  

De	  tarieven	  voor	  toerusting,	  begeleiding	  en	  bemiddeling	  zijn	  per	  geval	  opvraagbaar.	  	  Voor	  een	  spreekbeurt	  	  
geldt	  bijvoorbeeld	  het	  gebruikelijke	  tarief	  van	  150	  euro	  excl.	  reiskosten/BTW.	  Mail	  naar	  
rien@interculturalimpact.nl	  voor	  meer	  informatie.	  

	  
	  
Voor	  meer	  info	  over	  onze	  visie	  op	  kerk	  en	  allochtonen	  in	  de	  21e	  eeuw,	  	  
bezoek	  www.crossculturalimpact.nl	  	  
	  

	  	  


