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Gespreksleider Theo Segers opent met enkele gedeelten uit Micha en laat zingen het lied ‘Komt allen 
tezamen’ in het Engels, waarna hij voorgaat in een gebed. Een speciaal welkom spreekt hij uit aan het 
adres van enkele afgevaardigden van migrantenkerken, die speciaal voor deze vergadering 
uitgenodigd zijn. 
 
Migrantenkerken 
Een belangrijk doel in het meerjarenbeleidsplan van de EO is het meer zichtbaar maken van 
migrantenkerken en migrantenchristenen, en tot meer uitwisseling te komen. In Nederland wonen 
meer dan een half miljoen christelijke migranten van wie veel te leren is, een feit waarvoor te weinig 
aandacht is ook binnen de kerken en de omroepen. Voor deze vergadering zijn een aantal speciale 
gasten uitgenodigd, de heer Samuel Lee - ‘Theoloog des vaderlands’ -, Anmar Hayali en Kelvin 
Onyema. Farshid Seyed Mehdi, zelf lid van de Ledenraad, heeft eveneens een actieve rol tijdens deze 
vergadering. 
Samuel Lee, voorganger van een zeer kleurrijke gemeente in Amsterdam-Zuidoost, houdt een 
inspirerende toespraak. Hij wijst op zijn doelstelling om bruggen te bouwen onder het motto ‘we are 
coming, we are here’ en vertelt over de geschiedenis van zijn werk en visie in Amsterdam, de plek die 
hij in Nederland bevochten heeft, de erkenning als christelijke voorganger en kerk, en de strijd die hij 
heeft moeten voeren om serieus genomen te worden. In de verschillende commissies is met de 
afgevaardigden van de migrantenkerken doorgesproken over de mogelijkheden en uitdagingen die er 
zijn om voor meer zichtbaarheid van migrantenkerken en -christenen te zorgen.   
 
Informatie Raad van Bestuur 
Het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet gaat nog voor het eind van het jaar naar de Raad van 
State, en vervolgens waarschijnlijk naar de Tweede Kamer. De huidige concessieperiode is met een 
jaar verlengd en de aangekondigde ledentelling een jaar opgeschoven.  
In de vorige vergadering van de Ledenraad ging het over Visie en is de Ledenraad om ideeën 
gevraagd voor het Kerstnummer. De leden ontvangen een terugkoppeling over hoe deze ideeën zijn 
verwerkt in het Kerstnummer. 
De leden worden geinformeerd over de kerstcampagne van de EO, die in het teken zal staan van het 
voeren van het gesprek. Middels posters en gesprekskaarten zal dit thema onder de aandacht worden 
gebracht.   
 
Contentstrategie 
De leden krijgen een toelichting op de contentstrategie van de EO. ‘Content’ is de breedte van alles 
wat de EO verspreidt, en daarbij past de vraag: hoe bereiken we als EO de mensen met onze 
boodschap? Een strategie is nodig om jezelf af te vragen voor wie je iets maakt, hoe je dat doet en 
wat je ermee wilt bereiken. 
 
Afsluiting 
De notulen van de vergadering van 14 september 2019 worden vastgesteld. 
De ingekomen brief van H. van den Belt wordt door hemzelf toegelicht en vervolgens binnen de 
vergadering besproken.   
 
De gespreksleider leest Micha 6:8, gaat voor in gebed en laat zingen het lied ‘Abba Vader’. 
Vervolgens sluit hij de vergadering. 
 
 


