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Geef een gezicht aan elkaar
In het kader van het migrantenjaar verschijnt een bijzondere 
uitgave in de reeks Oecumenische Bezinning getiteld: 
Geef een gezicht aan elkaar.
In het boekje worden zes mensen geportretteerd van verschillende 
generaties, uit verschillende kerkelijke en etnische achtergronden. 
Die portretten laten zich als drie parallelle verhalen lezen. 
Drie verhalen waarin telkens een allochtone en een autochtone 
christen aan het woord komen.  De initiatiefnemers willen daarmee 
allochtone en autochtone christenen aanmoedigen het contact en 
de ontmoeting met de ander te zoeken.  Aan de uitgave is een 
dvd toegevoegd waarop twee extra verhalen zijn opgenomen. Het 
materiaal kan ook dienen voor bespreking in groepen. Daarvoor 
is een handreiking opgenomen. Tussen de verhalen zijn gebeden, 
gedichten en liedteksten opgenomen die bij het thema passen.

‘Geef een gezicht aan elkaar’ is een uitgave van de Raad van Kerken in samenwer-
king met SKIN (Vereniging van migrantenkerken Samen Kerk in Nederland), 
Veelkleurig getuigen, Justitia et Pax, INLIA en Protestantse Kerk in Nederland.
De prijs voor deze uitgave inclusief dvd bedraagt E 5,00; bij bestelling van 10 of 
meer exemplaren E 4,00 per exemplaar.
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