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Christelijke vluchtelingen hebben in Nederland geregeld te maken met discriminatie en bedreigingen, zeker 
als zij zich vanuit de islam bekeerd hebben, zo melden christelijke hulporganisaties. Drie bekeerlingen doen 
hun verhaal. “Ik heb de weg van de vrede gekozen.”

Christen geworden moslims in Nederland hebben het moeilijk
‘Mijn vrienden bedreigden me met de dood’
DOOR  SJOUKJE DIJKSTRA

interview

Faradouin Fouad:
‘Ik word nog elke dag bedreigd’

Faradouin Fouad wordt 
bedreigd, maar stelt zijn huis 
toch open voor iedereen. “Dit 
is een huis van God. Iedereen 
is welkom.” | Foto: Sjoukje 
Dijkstra

Faraidoun Fouad vluchtte vanuit Koerdistan in 
Noord-Irak. Eenmaal in Nederland kwam hij in 
aanraking met het christelijk geloof. “In 1999 ben 
ik bekeerd”, vertelt hij. “In 2002 heeft God mij 
geroepen om mijn eigen volk te bereiken. Direct 
na mijn bekering kwamen de eerste bedreigingen. 

Mensen van wie ik dacht dat ze mijn vrienden 
waren, werden mijn vijand.”
De bedreigingen werden zelfs zo erg dat hij 
moest vluchten uit het asielzoekerscentrum 
Dronten om bij een familie uit de kerk te gaan 
wonen. Hoewel het azc geen veilig terrein voor 
hem is, komt hij er nog geregeld terug om te 
evangeliseren. “Het is wel eens voorgekomen dat 
mensen die niet eens streng moslim zijn, tegen 
mijn vrouw zeiden dat ze me zouden doden.” 
Hij heeft geprobeerd met hen te praten. “Ik heb 
gekozen voor de weg van de vrede en een op een 
met hen gepraat. Sommigen reageerden niet. 
Anderen wilden wel luisteren, maar het contact 
is nooit meer hetzelfde geworden.”
Fouad vluchtte in de tijd van Saddam Hoessein. 
Hij mist zijn land en gaat geregeld terug om 
er het Evangelie te brengen. Veel Koerden in 

Nederland, maar ook in Koerdistan, hebben zich 
bekeerd. “Hen wil ik bemoedigen en helpen in 
het wandelen met Jezus”, zegt hij. 
Hoewel hij al twintig jaar christen is en getrouwd 
is met een Nederlandse vrouw, ontvangt hij nog 
steeds bedreigingen. Toch kan hij niet anders 
dan doorgaan met evangeliseren. “Elke dag krijg 
ik nog te maken met bedreigingen. Als ik iets 
post op Facebook, krijg ik geregeld haatreacties.” 
Soms zijn het telefoontjes, andere keren sms’jes. 
Al verschillende keren deed hij aangifte bij de 
politie.
Fouad is ervan overtuigd dat iedereen die duide-
lijk laat zien christen te zijn, op een punt in zijn of 
haar leven te maken zal krijgen met bedreigingen. 
Toch stelt hij zijn huis open voor iedereen. “Wij 
zijn christenen. Dit is een huis van God. Kom 
maar eten en drinken. Iedereen is welkom.”
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Esther Mulder:
‘Mijn vader zei dat ik zijn dochter
niet meer ben’

De eerste keer dat ze in een 
kerk was, voelde Esther 
Mulder zich schuldig. “Ik 
dacht: wat als er nu familie 
binnenkomt?” | Foto: 
Willem-Jan de Bruin, EO

Esther Mulder was moslima. In 1992 vluchtte zij 
met haar familie vanuit Somalië naar Nederland. 
Op veertienjarige leeftijd besloten haar ouders 
haar uit te huwelijken. Mulder  vluchtte het 
huis uit en zwierf twee jaar lang over straat, van 
opvangadres naar opvangadres. Later trouwde ze 
met een Nederlander. Via een vriendin kwam ze in 
aanraking met de kerk. Ze weet het nog goed, die 
eerste keer: “Ik had gelijk het gevoel dat ik welkom 
was.” Tegelijk voelde ze zich schuldig dat ze in een 
kerk was. “Ik keek steeds om mij heen en dacht: 
wat als er nu familie binnenkomt, of andere Soma-
lische mensen? Die eerste dag in de kerk sprak ik 
met God. Ik zei: ‘Als U God bent en het waar is 
wat ze zeggen, wilt U dat dan laten voelen in mijn 
hart? Dan ga ik U volgen en dienen.’ Zes maanden 
duurde het. Toen voelde ik het in mijn hart. De 
dominee deed een oproep en ik ging naar voren, 
want ik wist het zeker. Mijn hart klopte in mijn 
keel. Ik was enorm blij.” Tegelijkertijd ervoer ze 
een rust die ze nog nooit eerder had gevoeld.
“Na mijn bekering begonnen ook de bedreigingen. 
Vooral op Facebook en meestal afkomstig van 
Somalische mensen. Ze schrijven in het Soma-
lisch, zodat niemand het kan begrijpen. Zo hadden 
we bijvoorbeeld een foto gemaakt van een Somali-
sche conferentie, waarbij iedereen voor een kruis 
stond. Daar kwamen allemaal bedreigingen op. 
Dat vond ik heel erg.”
Hoewel het haar beangstigde, zal ze nooit stoppen 
met praten over God. Dat doet ze sinds haar beke-
ring graag. Tien jaar werkte ze voor Stichting Gave 
en gaf ze al bij veel gelegenheden haar getuigenis. 
“Ik wil mijn verhaal vertellen, omdat het een ver-
haal is waarin het eerst slecht gaat en dan beter. 
Dat is het verhaal van het geloof.”
Sinds enkele jaren heeft ze weer contact met haar 
familie. “Daar heb ik voor gebeden.” Toch is het 
nog niet zoals het zou moeten zijn. “Als ik er ben, 
gaat mijn vader de deur uit”, zegt ze. “Het laatste 
wat hij ooit tegen mij heeft gezegd, is dat ik zijn 
dochter niet meer ben.” Verdrietig is ze daar wel 
over: “Er moet echt een wonder gebeuren, wil het 
nog goed komen.”

Broeder Jassim:
‘Ik ging met acht pagina’s 
bedreigingen aangifte doen’

Broeder Jassim vond God. “Ik 
ben nu oprecht gelukkig en bid 
ook voor mijn familieleden.” 
| Foto: eigen werk

Broeder Jassim is van Marokkaanse afkomst. Hij 
gebruikt zijn achternaam liever niet als hij zijn 
getuigenis geeft. “Mijn familie woont in Marokko 
en kan daarmee in de problemen komen.” Zelf 
geeft hij zowel op zijn website als op YouTube 
zijn getuigenis. Dat deed hij voorheen ook via 
Facebook, totdat hij daar geblokkeerd werd, naar 
eigen zeggen omdat bepaalde mensen hem de 
mond willen snoeren. Op straat schelden ze hem 
uit, maar het deert hem niet. Hij voelt zich bevrijd 
sinds hij zich in 2015 bekeerde en in 2016 gedoopt 
werd. 
Hij kwam naar Nederland, omdat hij al als moslim 
openlijk kritisch was op de islam. “Mijn moeder 
had me altijd geleerd om iedereen te respecteren 
en lief te zijn. Dat stond lijnrecht tegenover wat de 
islam leerde. Ik moest Joden en christenen haten 
en vervloeken. Mohammed was mijn voorbeeld, 
maar zijn leven was slecht. Hij had Joden gedood 
en trouwde een kind van zes jaar. Hoe kon dat nu 
mijn voorbeeld zijn?”
In Nederland kreeg Jassim twee visioenen. “Na 
het eerste nam ik afstand van de islam. Een paar 
maanden later kreeg ik nog een visioen, dat mij 
dreef in mijn zoektocht naar de waarheid en God.” 
Aan zijn geestelijke strijd kwam een einde: “Ik 
vond eindelijk rust in mijn hart, en ben nu oprecht 
gelukkig. Nu bid ik ook voor mijn familieleden, 
die moslim zijn. Toen ik moslim was, mocht ik 
niet bidden voor mijn partner die christen was of 
vriend die atheïst was.”
Hij printte acht pagina’s aan online bedreigingen, 
waarmee hij aangifte deed. Toch gaat Jassim door 
met getuigen. “De politie adviseerde me mijn foto 
van mijn website te halen. Ik heb toen gebeden en 
de Heere heeft gezegd: ‘Laat je foto maar staan, 
jij hoort bij mij.’ Het is toch vreemd. Ik doe niks 
slechts tegen de maatschappij. Waarom zou ik mij 
dan moeten verstoppen? Ik leef in een vrij land.”
Volgens Jassim wordt hij vooral bedreigd omdat 
hij ex-moslim is. “Dan word je als afvallig 
beschouwd.” Ondanks de bedreigingen staat hij 
positief in het leven: “Mijn reis met Jezus gaat 
door.” 
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Meldpunt bedreigde 
christenen
Christelijke vluchtelingen die zich onveilig 
of gediscrimineerd voelen in Nederland 
kunnen sinds eind vorig jaar terecht bij een 
speciaal meldpunt. Dat werd opgezet door 
de protestantse stichtingen Gave, Open 
Doors en SDOK, die zo het probleem in kaart 
hopen te brengen.

Het gaat vooral, maar niet uitsluitend om 
moslims die zich bekeren tot het christendom. 
“Die kunnen te maken krijgen met intimida-
tie of bedreiging”, aldus Marco Vos van Gave. 
“Niet allemaal worden ze bedreigd of lopen 
ze gevaar, maar ze verliezen wel de nauwe 
banden met hun familie en vrienden of worden 
door volksgenoten minachtend behandeld of 
uitgesloten.”
Hoe vaak het voorkomt valt moeilijk te zeggen, 
zegt Vos. “De meldingsbereidheid is eigenlijk 
het grote probleem. Onze vrijwilligers horen 
allerlei verhalen en als zij dan voorstellen naar 
het COA of de politie te gaan, wil de migrant of 
de vluchteling dat niet. Ze denken dat het toch 
niet helpt of de zaak zelfs nog erger maakt.”
Met het meldpunt willen de initiatiefnemers 
de omvang van het probleem in kaart bren-
gen en slachtoffers helpen. Het meldpunt is 
bedoeld voor zowel asielzoekers die in een 
asielzoekerscentrum wonen, als voor status-
houders. Het is op dit moment beschikbaar 
in het Nederlands en het Engels. Later zal het 
worden aangevuld met andere talen, waaron-
der Arabisch, Farsi, Somalisch en Urdu.
Hoewel de meeste problemen zich voordoen in 
azc’s, merken de hulpverleners dat die elders 
ook toenemen.  “Toch zeker eens per maand 
horen wij wel een verhaal. Met name in de 
Somalische gemeenschap zijn de bedreigingen 
bij bekering heel ernstig. Het gaat daarbij ook 
om doodsbedreigingen. Maar je ziet dit ook bij 
de Afghaanse en de Syrische gemeenschap-
pen.”
Vos geeft aan dat de bedreigingen gelukkig 
maar weinig worden uitgevoerd. “Maar deze 
intimidatie en bedreigingen roepen wel heel 
veel angst op.”

Info: meldpunt.gave.nl


