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Maaike van Houten
met foto’s van Otto Snoek

Bonte verzameling volgelingen
Inleiding

foto: Wery Croone

Over de auteur
Maaike van Houten (1962)
werkt bij de redactie religie en
filosofie van dagblad Trouw.
Ze volgt met grote interesse en
met veel plezier de ontwikkelingen
in kerkelijk en gelovig Nederland.
Maaike werkte eerder onder andere
op de nieuwsdienst van Trouw.
Ook was ze politiek verslaggever in

‘Ja, ik weet wel dat er “migrantenkerken” zijn…’
‘In Rotterdam zijn er wel 200! Weleens een dienst van hen bezocht?’
‘Nee, nooit.’
‘Ken je misschien iemand die er lid is?’
‘Eh…’
Zo gaat dat maar al te vaak.
Het is geen onwil of desinteresse, maar je hebt je eigen kerkelijke gemeente
of je volle agenda…
Het verandert pas als je door krijgt dat er wat te ontdekken valt.
Iets wat je verrijken kan. Om de apostel Paulus te citeren: ‘Samen met alle heiligen zul je de
hoogte en breedte, lengte en diepte begrijpen, ja de liefde van Christus kennen…’
De journaliste Maaike van Houten schreef voor het dagblad Trouw een artikelenserie over internationale christelijke gemeenschappen; we hebben ze hier voor je gebundeld. Het zijn scherpe
observaties, mooie portretten, met boeiende verhalen over de betekenis van de geloofsgemeenschappen voor de leden. Getuigenissen van onderlinge betrokkenheid, aandacht, vreugde, zegen.
Kerk-zijn zoals het bedoeld is.
Kijk over de schouders van Maaike mee en verwonder je over het werk van God in deze bonte
verzameling volgelingen van Jezus. En laat dit het begin zijn van een beweging naar elkaar.

Den Haag. Voor haar baan bij Trouw
werkte ze bij de Provinciale Zeeuwse
Courant. Ze studeerde sociologie

Want de echte kennismaking vindt plaats op ooghoogte.
Dan is ook het hart dichtbij.

in Groningen. Ze is opgegroeid in
Zeeuws-Vlaanderen en ze woont nu
in Amsterdam.
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Karin de Schipper-Visser
SKIN-Rotterdam
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Wat mij raakt in de contacten met de internationale kerken en met SKIN-Rotterdam is de
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Stemmen uit de (Rotterdamse) praktijk:

enorme vitaliteit van het geloof van christenen met een migratieachtergrond. Kenmerkend zijn een rotsvast vertrouwen op God, vurig gebed, een passie om het Evangelie te
delen en de bereidheid om offers te brengen zijn voor anderen.
René van Loon

predikant van de hervormde wijkgemeente De Samaritaan in Rotterdam en schrijver van
het boekje ‘Lente in de Kerk’.
Bij dit boekje horen de woorden hoop en inspiratie. Het raakt me hoe onze Christen

SKIN-Rotterdam laat zien dat verbindingen tussen andersoortige partners, die de han-

migranten vanuit een levend geloof vorm geven aan hun leven en kerk.

den ineenslaan rondom maatschappelijke vraagstukken nieuwe (informele) verbindingen

Piet Boekhoud

Oud voorzitter college van bestuur Albeda college, met een hart voor Rotterdam

tot stand laten komen die gebaseerd zijn op onderling vertrouwen en een gezamenlijke
missie najagen waar de systeemwereld en de leefwereld van bewoners en studenten in
zijn vertegenwoordigd.

Inspirerende verhalen die inzicht geven in nog maar een deel van de vele internationale

Gert-Jan van der Maas

kerken die Nederland kent. Een boeiend boekje die je mede broeders en zusters beter

Programmaleider sociaal ondernemerschap EMI - Hogeschool Rotterdam en bestuurslid

leert kennen en je doet beseffen dat diversiteit een verrijking is.

House of Hope Rotterdam

predikant Evangelische Broedergemeente Utrecht en voorzitter SKIN (nationaal)

Internationale kerken spelen een belangrijke rol in kerkelijk Nederland en in de samen-

Rhoinde Doth

leving. Autochtone kerken kunnen in de in dit boekje opgenomen portretten van een
Of je nu in Rotterdam woont, op Rozenburg of in Roosendaal… heel ons land is ver-

aantal van deze kerken kennis maken met een voor hen meestal onbekende wereld. Wie

kleurd en de wereld woont bij ons om de hoek, we zijn er deel van. Ook kerkelijk.

weet wat daar weer uit voortkomt aan contacten en met elkaar optrekken!

Nieuwkomers uit de hele wereld namen hun geloof mee en gaven religieus leven in onze

Herman Noordegraaf

samenleving een nieuwe impuls. Waar de ‘Hollandse’ kerken met moeite proberen te

emeritus hoogleraar voor diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit

overleven, spat de vitaliteit bij die nieuwkomers er af. Dat merken we ook in ons Convent
van Kerken en Synagogen waar alle kerken in de Maasstad officieel in vertegenwoor-

Zoveel diversiteit en toch in Christus verbonden. Ik ben er trots op dat dat allemaal

digd zijn. Dus ook de SKIN-Rotterdam kerken. Je kunt veel van elkaar leren. Een proces

samenkomt in die prachtige diverse stad: Rotterdam! Het verdient de steun zoals SKIN-

waardoor beide partijen groeien in betekenis.

Rotterdam die al jaren geeft, het verdient de steun van ons allemaal.

predikant PKN, Voorzitter Convent der Kerken Rotterdam

Gemeenteraadslid en fractievoorzitter ChristenUnie-SGP Rotterdam

Bert Kuipers
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Samen geloven
En soms even apart

Dertien mensen op het podium, dat zijn er te veel om iedereen apart een geloofsbelijdenis te laten afleggen. Dus vraagt kerkelijk werker Corina Mushikangondo aan
alle dertien tegelijk: zul je volgeling zijn van Jezus Christus en willen jullie dat deze kerk
jullie geestelijke familie wordt, die voor jullie zorgt en met wie je samen God dient?

God is goed, hij geeft liefde en maakt sterk
Hakim Hussyen, 29, in opleiding voor automonteur, opgevoed in een islamitisch ge-

zin in Iraaks Koerdistan, gaat in juli trouwen met zijn vriendin, die uit een Zeeuws bevindelijk-gereformeerd gezin komt. Ze wonen samen en hebben een dochter van een jaar.
Waarom deze kerk?
”Ik ben tien jaar geleden uit Irak hier naar toe gevlucht, ik was toen illegaal. Ik kwam in

Eén keer klinkt een helder, Hollands ‘ja’ door
de tot kerkzaal omgebouwde kantine van de
reformatorische middelbare school in Rotterdam. Twaalf keer is het antwoord: Yes, of een
zeker: Yes I do! Nigeria, Gambia, Nepal, Kenia,
de nieuwe leden van deze internationale kerk
komen uit alle windstreken.

International Christian Fellowship Rotterdam
Gesticht: rond 2000
Aantal leden: 240
Nationaliteit: helft Nederlands,
andere helft uit zeker 40 andere landen
Voertaal: Engels, met vertaling in het Nederlands
Voorganger: Coen Legemaate, afkomstig uit Zierikzee,
studeerde theologie aan de Theologische universiteit

Van de vierhonderd kerkgangers - van wie honderd kinderen - is ongeveer de helft Nederlands.
Met het oog op de vele andere nationaliteiten
is de voertaal Engels. Op het podium vertaalt
Dorieke Hammink dat in hoog tempo in het
Nederlands. In de zaal zitten een paar gelovigen
met oortjes in, voor hen wordt de dienst omgezet in hun eigen taal. Roemeens, bijvoorbeeld of
Arabisch of Koerdisch.
Aanpassen
De nieuwe leden van deze bloeiende gemeente
hebben allemaal een introductiecursus achter
de rug. Die is intercultureel van samenstelling.
“Tegen de Nederlanders zeggen we dat zíj zich
moeten aanpassen”, zegt Mushikangondo, die zelf
aan dat interculturele helemaal is gewend door haar
huwelijk met een in Zweden geboren Congolees.

van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Apeldoorn,
sinds ruim zeven jaar voorganger in Rotterdam
Aangesloten bij: Christelijke Gereformeerde Kerk
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het Huis van de Koerden, dat is christelijk. Daar ben ik christen geworden.
”De oprichter van het Huis van de Koerden is ouderling in deze kerk, en zo kwam ik hier
terecht. Ik ben lid van de International Christian Fellowship, het is hier mooi, alle landen
zijn samen, we praten samen over Jezus Christus, we bidden, we leven. Het Nederlands
kan ik nu ook beter verstaan, ik heb de vertaling in het Koerdisch niet meer nodig.”
Hoe helpt de kerk u bij het leven in Nederland?
”Bij heel veel dingen. Ik was illegaal, de kerk heeft me geholpen met de papieren, bij
het krijgen van een verblijfsvergunning. Elke zondag leer ik ook weer meer Nederlands.
Ik volg nu een opleiding, maar iemand van de kerk heeft me ook al gevraagd bij hem te
komen werken. Dat kan nu niet, maar later misschien wel.”
Wat heeft u in deze dienst het meest aangesproken?
”Het mooiste vond ik de mensen op het podium die nieuw zijn bij de ICF. Ook vind ik
het mooi om te bidden voor je eigen land en dat meer mensen christelijk worden. God is
goed, hij geeft liefde en maakt mensen sterk.
De dominee had het vandaag ook over de gebedsmarathon in de Bethelkerk. Dat sprak
me ook aan, want daar ga ik ook naar toe. Wij gaan daar trouwen in de zomer, mijn

De aankomende leden leren ook over de oerHollandse wortels van deze kerk. Het internatio-

vrouw heb ik hier in de kerk ontmoet.”
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nale gezelschap maakt er kennis met de Dordtse
synode en haar 400 jaar oude leerregels. De ICF
is namelijk een christelijke gereformeerde kerk;
rond 2000 zette dit orthodoxe kerkgenootschap
vanuit de zending onder ongedocumenteerden
en asielzoekers de internationale kerk op. De ICF
“Mensen moeten zich bekeren,
de toekomst begint vandaag.
Als je in Jezus Christus bent,
dan komen alle volken samen”
telt veel mensen zonder papieren en vluchtelingen die zich hebben bekeerd tot het christendom.
Evangeliseren doet ze nog steeds, tot aan New
York toe. Een Nederlands echtpaar dat verbonden is aan ICF probeert daar het christelijk geloof te brengen bij orthodoxe joden. “Dat ligt
gevoelig, gezien de geschiedenis”, weet dominee Coen Legemaate. “Maar zij lezen gewoon
de Bijbel met hen, en we zeggen bij het Oude
Testament: de verwerkelijking ervan is er al, in
Jezus in het Nieuwe Testament.”
Iedereen welkom
De internationale Rotterdamse kerk is weliswaar deel van de Christelijke Gereformeerde
Kerken, maar ze verwelkomt alle denominaties,
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zegt Legemaate, van pinkster tot oosters-orthodox. Daar hoeft niemand afstand van te doen:
“De energie is gericht op de wereld, en niet de
op de strijd met elkaar.”

De kerk helpt, spiritueel en zo nodig financieel
Raj Neupane, 27, student rechten, werd tegen de zin van zijn hindoeïstische familie

in Nepal op zijn zestiende christen, woont in een internationaal studentenhuis, eind mei

Voor geloofsgemeenschappen als de ICF is er
een aparte regeling; zo hoeven ze geen middagdiensten te houden. Er zijn meer zichtbare verschillen. Deze gemeente is ongelooflijk gekleurd,
met veel gemengde koppels. En de sfeer is
los. Nadat de dienst is begonnen blijven mensen binnendruppelen, baby’s krijgen een potje
groente naar binnen gelepeld, een moeder zit
aan de kant rustig te spelen met haar kinderen,
hier en daar komt een boterham uit de tas, een
jonge vader staat tegen een muur, zijn kindje in
een draagzak op de buik.
Happy
En het is er vrolijk. Ouderling Faraidoun Fouad zet bij het welkomstwoord de toon. “U bent
blij, of misschien bent u niet blij. Maar Jezus
geeft blijdschap, dus het is een happy day”, zegt
hij, na het zingen van de spiritual ‘Oh happy
day’, met begeleiding van een band - orgel
noch piano op het podium wordt gebruikt, op
de ‘line-up’, zoals de liturgie heet staan psalmen
noch gezangen, maar ‘songs’.

officieel lid geworden van ICF
Waarom deze kerk?
”In Nepal zat ik in een evangelische gemeente, daar heb je niet zoveel verschillende
denominaties als in Nederland. Ik woon dichtbij deze kerk, en ik wilde graag een kerk in
de buurt. Ik had het mailadres van de dominee. Het is meteen mijn kerk geworden. De
mensen zijn zo gastvrij, en het is voor mij fijn dat de diensten en de groepen voor nieuwe
leden Engelstalig zijn. Dit is een gereformeerde kerk, hier geloven we dat we ons leven
niet zelf plannen, maar dat Jezus Christus dat voor ons doet. Ik zit hier helemaal goed.”
Hoe helpt de kerk u bij uw leven in Nederland?
”Ik had geen geld, ik kon geen kamer betalen. Een diaken heeft me geholpen met woonruimte, en de kerk heeft de eerste maand huur betaald. In de gemeente heb ik vrienden
gemaakt. De Nederlandse cultuur is helemaal nieuw voor me, maar ik heb me nooit
eenzaam gevoeld dankzij mijn vrienden hier. Wat ik weet van Nederland heb ik van de
Hollandse mensen hier.”
Wat heeft u vandaag in de dienst het meest aangesproken?
”Het belangrijkste is dat we hoop hebben en hoop houden. God laat ons nooit alleen. Ik
ben betrokken bij het zendingswerk van de kerk, bij jeugdgroepen, bij mensen in nood.
Ik vind het heel belangrijk dat de kerk die mensen ook helpt. Niet alleen financieel, maar
ook spiritueel. Bij die missie wil ik horen.”

Dominee Legemaate preekt over ‘Uw konink-
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“Het geloof wordt verschillend beleefd,
de vurigheid van de Afrikanen past,
zeggen ze, niet altijd bij de ingetogenheid
van de Nederlanders.”
rijk kome’ aan de hand van de tekst van de profeet Micha, die voor zich ziet dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen. “Vrede, dat is
het verlangen van de hele wereld.”
Alle volken samen
Overal ziet hij conflicten, tussen landen, ‘hoeveel mensen van ons zijn vluchteling?’. “Mensen
moeten zich bekeren, de toekomst begint vandaag. Als je in Jezus Christus bent, dan komen
alle volken samen”, zegt de predikant, wijzend
op zijn gemeente. “Dat gebeurt hier, vandaag,
in onze kerk. De Turken en de Koerden hebben een groot conflict, maar hier zitten ze naast
elkaar.”
De kerkleiding is trots op haar interculturele
gemeente en wil de balans van half Nederlands
en half nieuw-Nederlands graag zo houden.
Maar, zeggen de kerkelijk werker Mushikangondo en dominee Legemaate na de dienst eerlijk:
dat valt niet altijd mee. Ze ervaren dat Neder-
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landers honkvaster zijn, voor je het weet zijn
zij toch in de meerderheid. De communicatie
is soms ingewikkeld, ‘dan begrijpen we elkaar
verkeerd en dat doet pijn’.
Thuiskomen
Het geloof wordt verschillend beleefd, de
vurigheid van de Afrikanen past, zeggen ze,
niet altijd bij de ingetogenheid van de Nederlanders. Bewust zijn er daarom plekken waar
‘iedereen weer even thuiskomt in de eigen taal
en cultuur’. Naast die taalgroepen zijn er huisgroepen. Die zijn overwegend Nederlands. In
de zondagse vieringen komt alles samen - want
naast het ‘recht doen aan de eigen taal en etnische groep’ wil ICF de verschillende culturen bij
elkaar brengen.
De twee worden voortdurend aangesproken;
na de dienst is er tijd om apart met een voorganger te bidden. En er zijn praktische zaken
te regelen. Van naburige supermarkten krijgen
ze dozen met broodjes. Die zijn niet voor bij de
koffie na de dienst. Die nemen de mensen mee
die thuis niet zonder deze praktische hulp van
hun kerk kunnen.
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De Rotterdamse Chinese kerk
graag een lange, bijbelgetrouwe preek

Bij het avondmaal klinkt door de koptelefoon zachtjes een vrouwenstem met licht
Chinees accent. “Avondmaal is niet zomaar een ceremonie, het is een serieuze zaak”,
vertaalt ze de woorden van Shen Dong Chen, voorganger in de Christelijke Gemeente in Rotterdam. “Alleen in Christus kun je je zonden belijden. We vieren daarom
wekelijks avondmaal om Christus te herdenken.”

Hier heb ik Jezus leren kennen
en daardoor kan ik elke situatie aan
Li Qinhong, 47, groeide op in China in een ongelovig gezin. Ze trouwde in China en

kreeg een dochter, die nu 26 is. Na haar komst naar Nederland in 2006 kreeg ze nog drie
kinderen (nu 12, 10 en 7).
Waarom bij deze kerk?
”Wij zeggen: we zijn in deze kerk wedergeboren. Mijn man en ik woonden boven een

De kerk is een oude protestantse, met bijbehorende sobere inrichting. Het podium is versierd met een enkel gordijn. Chen staat achter
de avondmaalstafel. Hij breekt het brood, ‘het
lichaam van Christus’. Uit een zilveren theekan
schenkt hij vingerhoedjes wijn. De dienbladen
Lokale Christelijke Gemeente in Rotterdam
Gesticht: 2010
Aantal leden: geen lidmaatschap,
gemiddeld 80 volwassen bezoekers en 60 kinderen
Achtergrond: Chinees

Vooraf heeft Chen gezegd dat
iedereen welkom is die is wedergeboren in Christus en is gedoopt.
Dat zijn de meesten.

was zendeling, deed een onlinecursus theologie
en een training kerkstichting. Was eerst aangesloten
bij International Christian Fellowship, nu voorganger
bij de Christelijke Gemeente.
Aangesloten bij: zelfstandige gemeente

praten en lekker Chinees eten. We waren ongelovig, maar we zijn tot geloof gekomen,
en in 2003 zijn we hier gedoopt. Thuis praten we Chinees, maar de kinderen zijn beter
in Nederlands dan in Chinees, vooral de jongste vindt dat heel moeilijk. Wij vinden het
belangrijk dat de kinderen Chinees leren. Mijn familie is nog niet tot geloof gekomen.
Misschien zendt God de kinderen wel naar China. Dan moeten ze wel Chinees kunnen,
anders kunnen ze daar met niemand praten.”

gaan rond in de goedgevulde kerkzaal, op de
achtergrond klinkt pianomuziek. Alle mensen
die zijn gaan staan krijgen brood en wijn aangereikt - vooraf heeft Chen gezegd dat iedereen
welkom is die is wedergeboren in Christus en is
gedoopt. Dat zijn de meesten.

Voertaal: Chinees, met vertaling in het Nederlands
Voorganger: Anton Qin (51), sinds 1995 in Nederland,

plek waar Bijbelstudie werd gegeven. Ze vroegen ons erbij, het was lekker Chinees

Welke rol speelt de kerk in uw leven in Nederland?
”We komen uit China. Het was erg wennen in dit land. Alles was vreemd en nieuw, en
nog steeds is mijn Nederlands niet zo goed. Hier heb ik Jezus leren kennen, en daardoor
kan ik elke situatie aan, alle moeilijkheden leg ik bij de Heer. Ik voel me los, vrij.
Ik ben zes dagen in de wereld, en een dag ben ik thuis. God geeft me kracht, hij geeft
me voeding voor het leven. Die afhankelijkheid van God ervaar ik in de kerk.”

Als de lege schalen en bekertjes weer netjes
op het witte kleed staan en een laatste gemeentelid spontaan een gebed heeft uitgesproken,
kunnen de oortjes uit. Slechts een handjevol
bezoekers heeft er gebruik van gemaakt: de
Nederlandse partner van een gemengd koppel,

Wat heeft je in deze dienst het meest aangesproken?
”China is heel groot, we kennen elkaar niet, hier zijn we één. Dat heeft nog meer betekenis
dan familie. Wij zijn het lichaam van Jezus. God is in en met ons, dat is prachtig. Hij wil
zich tonen door ons. Het is genade dat God een huis bouwt dat de kinderen beschermt
tegen het donker, tegen de zonde. De satan werkt 24 uur per dag, die heeft geen pauze.
We moeten wakker blijven, ook voor de kinderen. Het is Gods genade dat er nog zoveel
kinderen in de kerk zijn. Ik ben hier een van de oudsten, en dat is prachtig.”
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een paar jongeren die de leeftijd van de kinderdienst ontstegen zijn.
Chinees is in de Christelijke Gemeente de
voertaal. Maar de enorme groep kinderen heeft
in toenemende mate moeite met de taal van hun
ouders. Er zijn er zo’n zestig, voor het avondmaal zijn ze al naar hun eigen dienst gerend.
“We zijn niet zo streng en
gestructureerd, iedereen die de geest
heeft mag hier bidden.
Maar geestelijk zijn we wel streng”

Hun Nederlands is veel beter dan hun Chinees
en daar wil de kerk op inspelen. Ook al, omdat
de gemeente volgens pastor Anton Qin in de
Bijbel leest dat ze niet Chinees moet blijven; die
draagt haar op de wereld in te gaan en te evangeliseren. Als er alleen Chinees wordt gesproken is de
kerk niet aantrekkelijk voor nieuwe bekeerden.
Elke maand is er daarom een Nederlandse
gastspreker. Vandaag is dat Cees van Breugel,
dominee bij ‘Hart voor West’, een geloofsgemeenschap met wortels in de Christelijke
Gereformeerde Kerk. Zijn preken voor de

Chinese gemeente zijn, bekent hij, wel een
beetje anders dan hij gewend is. Hij moet er
rekening mee houden dat veel Chinese gelovigen bekeerling zijn, ze hebben pas recent
kennisgemaakt met de Bijbel en ‘weten er
weinig van’.Vooraf is hem gezegd dat preken in deze
gemeente standaard een uur duren, bijbelgetrouw
moeten zijn én zonder kritiek op de Schrift.
Streng
“We zijn niet zo streng en gestructureerd,
iedereen die de geest heeft mag hier bidden.
Maar geestelijk zijn we wel streng, we willen
allemaal terug naar de leer van de Bijbel”, licht
pastor Qin die voorwaarden toe. Hij zit voor
in de zaal met zijn been in het gips - gebroken
bij de basketbal. Even verderop beweegt een
meisje in een lichtblauwe jurk heen en weer,
ze probeert haar rokje draaiend te krijgen door
de wind eronder te vangen. Verveeld hangt ze na
een tijdje andersom in de stoel. Maar niet voor
lang. Een vrouw achter haar zet haar weer recht,
met het hoofd naar de dominee.

Ik zag dat het geloof in deze gemeente en op school levend was
Anthony Wong, 19, groeide op in een Nederlands-Chinees gezin, studeert biofarma-

ceutische wetenschappen in Leiden, deed vwo op evangelische school De Passie.
Woont bij zijn moeder.
Waarom deze kerk?

”Met mijn moeder ging ik toen ik klein was naar de ICF, een andere kerk in Rotterdam.
Ik snapte toen nog niet veel van het geloof, ik was nog klein en dus nog niet echt
bekeerd. Mijn moeder nam me op den duur mee naar andere kerken, met name
Chinese kerken, omdat mijn moeder het Nederlands nog niet vaardig was. Uiteindelijk
kwamen we terecht in deze Chineestalige kerk. Het was in de tijd dat ik naar de middelbare school ging. Daar leerde ik andere christenen kennen. Mijn geloof begon te
groeien, ik zag dat het geloof in deze gemeente en op school levend was. Ik ben van
Chinese afkomst, maar ik spreek niet vloeiend Chinees. Ik vind het belangrijk dat hier
Chinese christenen bijeenkomen. God heeft mij hier een taak gegeven, om me in te zetten voor de gemeenten en voor jonge mensen.”
Hoe helpt de kerk bij je leven in Nederland?
”Tussen de kerk en de studentenwereld zijn er grote verschillen. Ik doe een bètastudie,
en in zo’n wetenschappelijke omgeving is het moeilijk je geloof te delen. Hier is een
gemeenschap met broeders en zusters, hier is het licht. Je ziet hoeveel verschil er is
met buiten, er is nog veel werk te doen. Dit is een jonge kerk, we moeten eerst nog zelf

Die begroet achter de sobere preekstoel de
gemeente. “Fijn om jullie allemaal weer te
zien”, zegt hij. Naast hem staat Jia Yin Wu, een
studente die de preek zin voor zin vertaalt, ze
hapert alleen even als ze een woord niet heeft
verstaan.

groeien, maar we willen ook naar buiten gaan om te evangeliseren.”
Wat heeft je in deze dienst het meest aangesproken?
”De dominee legde uit dat er een hele geschiedenis achter de Bijbel zit en daar leer ik veel
van. Zeker bij zo’n studie die ik doe, zegt iedereen dat de Bijbel verzonnen is en dat de
wereld is ontstaan door evolutie, en niet door God. In Hebreeën 11 staat: het geloof is de
verklaring voor wat we niet begrijpen. Ik lees in de Bijbel zekerheid. Jezus is de weg, de
waarheid en het leven. Hij is het sprankje licht dat je de weg wijst.”
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Liefdesbrief
De zaal is muisstil, sommige gemeenteleden
zitten op het puntje van hun stoel. Dominee
Van Breugel vertelt over de liefdesbrieven die
hij en zijn vrouw schreven toen ze net verkering hadden. “De Bijbel is een persoonlijke liefdesbrief van God aan jou”, zegt hij. En ook, de
Bijbel is ‘geen sprookje’, de Bijbel is geschreven
door God en door getuigen, de Bijbel geeft licht
en ‘het is goed om naar de Bijbel te luisteren.’
Want het is ‘een troostboek, en een boek dat
helpt bij het leven; het leert wat goed is en wat
kwaad’. Hij roept op te bidden voor iedereen

die twijfelt. “En geef ons kracht elke dag uit de
Bijbel te lezen.”
De Chinese voorganger neemt aan het eind
van de twee uur durende dienst het woord over.
Hij zegt dat er eten is. Twaalf families verzorgen om de beurt een maaltijd, die in een van de
kerkzalen in een mum van tijd wordt opgegeten. Als de laatsten aan de rijst met kip zitten,
komt de schoonmaakploeg al met de stofzuigers
aangelopen. De Chinezen huren de kerk, vanmiddag hebben Koerdische christenen er hun
dienst.

‘het is goed om naar de Bijbel te
luisteren.’ Want het is ‘een troostboek,
en een boek dat helpt bij het leven;
het leert wat goed is en wat kwaad’
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Uitbundige beleving

Zingend en dansend het geloof belijden
Ze hebben al op zeven, acht verschillende locaties gezeten in Rotterdam, laatstelijk
kwamen ze samen in de Bethelkerk, een oude protestantse kerk die nu wordt gebruikt
door verschillende gezelschappen. Maar sinds 2017 heeft internationale pinkstergemeente Christian Family International een eigen plek in een voormalige garage en
winkel. Die zit onopvallend tussen een paar andere garage-achtige panden, alleen door
een paar posters bij de voordeur herkenbaar als geloofsgemeenschap.

Je komt er niet alleen met bidden,
maar de Heer heeft me wel geholpen
Crystalina Agyeman-Prempeh, 20, student rechten en filosofie, ouders komen
uit Ghana, geboren in Rotterdam
Waarom deze kerk?
“Ik ben in de kerk geboren en ik ben hier van jongsaf aan actief. Als kind vertaalde ik
al preken voor mensen die geen Engels verstonden, mensen van allerlei soorten komaf.
Als je jong bent is het echt gewenning, maar als je 13, 14 bent ga je meer nadenken

Die ruimte past hen, ze is hoogstens aan de
grote kant voor het kleine gezelschap dat hier
vanmiddag zijn geloof uitbundig beleeft; alleen
de voorste rijen zijn gevuld. Ruim voordat de
dienst begint zijn alle zaaltjes in gebruik. In het
kantoor van pastor Nana Opoku Konu zijn een
Christian Family International

paar mensen aan het bidden, hardop, het is in
het hele pand te horen.
In de kerkzaal, volgehangen met kleden met
Bijbelteksten, is een hele wand ingeruimd
voor muziek en geluid. De band met keyboard
en drumstel bereidt zich losjes voor. Om de
indrukwekkende geluidsapparatuur zit een plastic voorzetwand als zou je er een plaatje kunnen
aanvragen.

Gesticht: 1999
Aantal leden: 35-40
Nationaliteit: 13 nationaliteiten, oa Ghanees, Nigeriaans,
Soedanees, Surinaams
Voertaal: Engels
Voorganger: bisschop Nana Opoku Konu, afkomstig uit
Ghana, in dienst bij CFI sinds begin jaren tachtig, oprichter
van de CFI-Bijbelschool. Kwam twintig jaar geleden naar
Nederland
Aangesloten bij: de internationale gemeenschap CFI
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...om al zingend en dansend hun
geloof te belijden. Ze houden het
moeiteloos meer dan een uur vol
Herhaling
Een vrouw op de voorste rij wisselt haar slippers voor hoge hakken in het oranje van haar
broek en blouse. De gitarist kijkt op zijn horlo-

over je contact met God. Ik dacht: Ik wil Christus volgen en dat doe ik graag hier in
deze kerk.”
Welke rol speelt de kerk in je leven in Nederland?
“Ik spendeer veel tijd in de kerk. De universiteit had ik niet zo goed doorlopen als ik
God niet had gekend. Ik studeer veel, je komt er niet alleen met bidden, maar de Heer
heeft me wel geholpen. Ik doe hier allerlei workshops, cake bakken, haar doen, ik help
bij de bazar en bij diakonale activiteiten. Je leert in de kerk ook vroeg te spreken in het
openbaar. Dat soort vaardigheden ontwikkel je door hier dingen te doen en daar heb ik
natuurlijk bij mijn studie ook wel wat aan.”
Wat heeft je vandaag het meest aangesproken?
“Het mooiste vind ik de aanbidding. Dan heb ik veel contact met God, ik kan me erin
verliezen op een goeie manier. Ik vergeet alle problemen als ik met Hem in verbinding
sta. Ik kan Hem alle eer teruggeven en ben dankbaar voor wat Hij heeft gedaan.
Als ik dat met zingen ook nog aan anderen kan overbrengen, vind ik dat heel mooi.”
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ge en geeft het startsein voor het eerste nummer.
Zangbundels ontbreken, iedereen kent de tekst
uit zijn hoofd. De kracht zit in de herhaling én
in het forse volume: waar de gelovigen aanvankelijk alleen meewiegen, lopen ze al gauw naar
voren om al zingend en dansend hun geloof te
belijden. Ze houden het moeiteloos meer dan
een uur vol, ook de vrouw met een tamboerijn,
die af en toe een ‘halleluja’ jubelt.
Doorzetten
In een eigen hoek achter een glazen tafel zit op
een draaistoel bisschop Nana, in een crèmekleurig pak met een gouden kruis en het label van
CFI op het jasje geborduurd. De bisschop heeft
In deze internationale geloofsgemeenschap met vestigingen in
Ghana, Frankrijk, Duitsland en
Amerika is mei de maand waarin
de pastor wordt ontzien.
dit keer maar een zeer beperkte functie, met zijn
I-pad geeft hij af en toe een seintje aan de band.
In deze internationale geloofsgemeenschap met
vestigingen in Ghana, Frankrijk, Duitsland
en Amerika is mei de maand waarin de pastor
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wordt ontzien. Gemeenteleden nemen de taken
van hem over, ze zijn de ‘wapendragers’ van hun
leiders.
En zo beklimt deze middag gemeentelid
Antonia Ehima het podium met roestbruine
vloerbedekking, twee leren fauteuils en grote
boeketten kunstbloemen. De maatschappelijk
werkster, afkomstig uit Nigeria, spreekt over
de zegeningen van het wapendragerschap. “Je
krijgt alleen maar meer. Als je de dingen in
vertrouwen doet, krijg je alles.” Dat vergt wel
enige training: “Bid, bid. Altijd, in de morgen,
in de middag, in de avond! Je moet doorzetten,
en bemoedig jezelf door iets goeds te doen!” Er
wordt instemmend geroepen: Amen, Halleluja!.
Geld in envelopjes
De betrokkenheid van de gelovigen is groot.
Hun aantal wisselt volgens bisschop Nana nogal, er zijn er ook weleens meer dan vandaag.
De gemeenschap is groter geweest, maar na
het vertrek van een aantal leden naar België en
Frankrijk is de Rotterdamse CFI geslonken.
Nana is wel hun bisschop gebleven.

Ik begon weer te geloven dat met God alles mogelijk is.

Tjidid Abdudi, 38, tramcontroleur en beveiliger, in Soedan katholiek opgevoed,
sinds 1998 in Nederland, getrouwd met een Nigeriaanse vrouw
Waarom deze kerk?
“Toen ik in Nederland kwam, had ik het heel moeilijk, mijn geloof was heel zwak.
Je moet overleven, zonder baan, zonder documenten. Een vriendin van me bracht me
hierheen en sindsdien heb ik geen dienst meer gemist. Ik begon weer te geloven dat
met God alles mogelijk is. Hoe hier wordt gepreekt over God, dat verfrist mijn ziel.”
Welke rol speelt de kerk in uw leven in Nederland?
“Ik heb veel aan de kerk te danken. De gemeente heeft me geholpen door te bidden.
Ze namen me als een familielid, dat is echt fijn. Als ik een probleem heb, bespreek ik
dat met de bisschop. Er was ook Nederlandse les, dat was handig, ik ben in het Engels
opgegroeid. Ik heb een adres gekregen waar ik naar werk kon zoeken. De kerk heeft
me naar de juiste plekken gebracht.”
Wat heeft u vandaag het meest aangesproken?
“Ik vind alles mooi, van begin tot eind. Ik kijk altijd of God een bericht voor me heeft, of
hij me iets geeft om me helpen. De preek van vandaag ging juist over hoe je je predikant
kan steunen. Ik doe dat, voor God, en dat geeft me rust. Ik bid, ik geef geld, en God
doet de rest. Ik geef een tiende van mijn inkomen aan de kerk. In vergelijking met wat
God voor me doet, is dat helemaal niks. Alles wat ik in mijn leven heb bereikt dank ik aan

Naar Bijbels voorschrift wordt de gelovigen
gevraagd een tiende van hun inkomsten te
geven aan de kerk – de interim-pastor dringt
daar na de preek nog eens stevig op aan.

God. Mijn huis, mijn vrouw, en de kinderen komen nog. Ik blijf bidden.”
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Gemeenteleden steken geld in envelopjes en
leggen die neer op het podium. Of ze schrijven op hoeveel ze gaan geven. Hun geld is hard
nodig, ze moeten met weinigen de gemeenschap
overeind proberen te houden.
Onthou dat je nooit waardeloos bent,
laat niemand je dat vertellen. In de
hand van God ben je iemand!

Persoonlijk gesprek
De bisschop sluit af met de zegen. Hij doet
de extra verlichting op het podium uit en richt
zich nogmaals tot zijn gehoor. “Onthou dat
je nooit waardeloos bent, laat niemand je dat
vertellen. In de hand van God ben je iemand!”
Na de dienst houdt hij zitting in zijn kantoor, de
ene na de andere gelovige loopt er binnen voor
een persoonlijk gesprek. In de eetkamer wordt
gezongen, in de kerkzaal zegent de ouderling
twee gemeenteleden die voor hem zijn geknield.

Een in zwart pak gestoken ouderling valt
voorover en blijft een tijdje op de grond liggen.
Bisschop Nana maant de band wat harder te spelen, zijn medegelovigen neuriën met de muziek
mee. Met een welgemeend ‘amen’ staat de man
weer op. Hij vertelt dat hij twintig jaar geleden
Afrika verliet. “Ik ben nu een Nederlander! Ik
ben gezegend in Holland, wat kan ik terugdoen?” Hij krijgt applaus, ondertussen gaat het
ritueel met de envelopjes gewoon door en blijft
de pastor de gemeente uitnodigen te geven.
Antonia Ehima leest voor welke activiteiten er
deze week allemaal zijn. Leiderschapsmeetings,
vrouwengroepen, mannengroepen, Bijbelstudie, gebedsbijeenkomsten, maaltijden, naailes,
evangeliseren, er is elke dag wel wat.
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Eén zondag
vier Poolse missen

Zeker op zondag is de Pools-Rotterdamse pater Tadeusz Kozieński een drukbezet man.
In de ochtend leidt hij in Rotterdam twee missen, de eerste begint al om half tien.
Na die van twaalf uur rijdt hij naar Papendrecht om daar voor te gaan. Klokslag
zes heeft hij zijn vierde en laatste mis, in Honselersdijk.
“Ja natuurlijk, in al die missen hou ik hetzelfde verhaal”, zegt hij met een gulle lach.
Deze zondag gaat de preek over Maria. De Poolse pater hoefde naar dat thema niet te
zoeken: het is een zondag in mei, en in de katholieke kerk is mei Mariamaand, wereldwijd, in Polen net zo goed als in Nederland.
Verpoolsing
“Dat heb je als je ouder wordt.
Vooraf had pater Tadeusz Kozieński gezegd
dat zijn praatjes nooit lang zijn, met een kwar- Toen ik jong was waren mijn preken
tier is hij doorgaans wel klaar. Maar in de eerste
dienst, in een ijskoude OLV Sterre der Zee in veel korter”, zegt Kozienski achteraf
Poolse rooms-katholieke parochie
Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee
Gesticht:1995
Aantal leden: rond de 3000
Nationaliteit: Hoofdzakelijk Pools
Voertaal: Pools
Voorganger: pater Tadeusz Kozienski, Pools,

en hij lacht er weer uitbundig

Aangesloten bij: katholiek, valt onder het bisdom
Rotterdam

Irene Louer, 26, student bouwkunde in Delft, Nederlandse vader, Poolse moeder,

woonde tot haar vijfde in Polen. Tweetalig, katholiek opgevoed.
Waarom deze kerk?

“We zijn vroeger weleens in de katholieke kerk in Delft geweest, maar mijn moeder
vindt een Poolse mis fijner. Ik heb hier Poolse les gehad. Ik heb mijn communie in Polen
gedaan. Daar is de ceremonie wat rijker, dat is mooi om mee te maken. Omdat ik hier
altijd al lid was, wil ik dat blijven, ook nu ik zelf kan beslissen. De Poolse kerk heeft een
speciale traditie en die waardeer ik zeer. Er zijn veel jonge mensen en jonge gezinnen,
meer dan wat ik me herinner van Nederlandse katholieke kerken. Na de dienst in Delft
zeiden mensen: wat goed dat jullie er zijn. Dat is heel aardig, maar het geeft ook het
gevoel dat het heel bijzonder is dat we als Nederlands gezin naar de kerk komen. In deze
Poolstalige kerk is dat heel gewoon.”
Welke rol speelt de kerk in je leven in Nederland?
“Voor mij speelt een groot deel van het religieuze leven zich af in de kerk. Ik zie niet
veel verschil tussen de Poolse en de Nederlandse katholieke kerk. Ik geloof niet dat de

het centrum van Rotterdam, zit de in witte toga
gestoken pater zó in zijn verhaal dat de preek iets
uitloopt, hij verontschuldigt zich er zelf voor.
“Dat heb je als je ouder wordt. Toen ik jong was
waren mijn preken veel korter”, zegt Kozienski
achteraf en hij lacht er weer uitbundig bij.

Poolse kerk conservatiever is, de informatie en de beleving zijn in beide landen exact

In de dienst van twaalf uur zit de kerk bomvol, maar ook in de vroege ochtend zijn de banken heel aardig gevuld. De parochianen komen

Wat heeft je vandaag het meest aangesproken?

woont circa twintig jaar in Nederland, heeft zijn
opleiding in Polen gehad

Ik heb hier kennissen, er is saamhorigheid.

hetzelfde, maar in Polen is het percentage katholieken veel groter en de kerk is er meer
verweven met de cultuur. Die cultuur is sterk. Tradities worden overgeleverd aan jongeren, in Nederland heb ik daar weinig van meegekregen. Voor mij is het belangrijk dat ik
hier contact heb met de Poolse cultuur, ik heb hier kennissen, er is saamhorigheid. Het
Poolszijn maakt mij toch een beetje anders.”

“Ik vind het altijd heel mooi als er een organist is en als er wordt gezongen. Maar het
belangrijkste is voor mij dat er voldoende aandacht is voor bidden, voor de lezingen
en dat de preek daarop voortbouwt, dat er geloofsoverdracht achter zit. Ik vind het ook
fijn dat de priester ons aanspoort om te blijven geloven.”
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uit de brede omtrek van Rotterdam, meest met
de auto. De kerk heeft geen parkeerterrein, ze
moeten hun auto kwijt in een van de straten
rondom de kerk. Uit alle hoeken duiken mensen op die allemaal hetzelfde doel hebben: de
OLV Sterre der Zee. In de hal maken ze met
wijwater een kruisje en voordat ze in de banken
gaan zitten, knielen ze in het gangpad.
Tot 1995 was deze in 1920 gebouwde kerk
een ‘gewone’ katholieke kerk met autochtone
Rotterdammers. Maar de kerk vergrijsde, kinderen kwamen niet meer, en in 1995 ging die
dicht. De kerk is toch een thuis voor katholieken gebleven: het is sindsdien een Poolssprekende katholieke kerk.
Dat fenomeen, de verpoolsing van de katholieke kerk, doet zich ook buiten Rotterdam voor.
Meestal in grote steden, vaak ook in kleinere
plaatsen waar veel seizoensarbeid is. Elk bisdom
in Nederland heeft wel een Poolssprekende gemeenschap die wekelijks bij elkaar komt, aldus
een woordvoerster van de katholieke kerk.
Het publiek is in het algemeen jong. In Rotterdam is grijs haast niet te vinden, het beeld
wordt bepaald door twintigers en dertigers met
kortgeknipte donkere kapsels, spijkerbroeken
en windjacks. Er zijn relatief veel mannen, soms
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In Rotterdam is grijs haast niet te
vinden, het beeld wordt bepaald door
twintigers en dertigers met kortgeknipte donkere kapsels, spijkerbroeken en windjacks.
in groepjes van twee, of drie. Vaak zijn ze in Nederland voor hun werk, voor kortere of langere
tijd. Soms vestigen ze zich hier, met hun vrouw.
Er zijn dan ook veel jonge gezinnen in deze
kerk, soms zijn er wel rond de honderd kinderen. In de gangpaden staat hier en daar een kinderwagen geparkeerd; als het geluid uit de wagen te luid wordt, pakt een vader of een moeder
het kindje op schoot. Op gezette tijden verlaat
een ouder met kind het pand omdat het niet te
houden is. Een vierjarig, beweeglijk jongetje is
blij als hij even naar voren kan lopen voor de
zegening.
Praten met opa en oma
In een ring staan de ouders met hun kinderen om de geestelijke heen die wordt geholpen
door twee misdienaren, soms is er ook een misdinette. Dit ritueel is nog niet zo heel lang geleden ingevoerd, het is bedoeld om kleinere kinderen die nog geen communie hebben gedaan, te
betrekken bij het geloof.
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In het Pools bidden is makkelijker

Andrzej Tenawit, 68, gepensioneerd medewerker van de veiling, getrouwd, dochter
van 43 en zoon van 37, is hier sinds 1982.
Waarom deze kerk?
“De belangrijkste reden is dat de mis hier in het Pools is. Mijn dochter was vijf toen we hier
kwamen, mijn zoon is hier geboren. We spraken alleen Pools, en we hebben bewust deze
kerk gekozen. In de Poolse kerk konden ze Pools spreken, ze gingen naar de Nederlandse
crèche om Nederlands te leren. Ik kan nu wel in het Nederlands communiceren, maar het
is nog steeds niet mijn beste taal. In het Pools bidden is makkelijker dan in het Nederlands
en ik voel het geloof beter aan in het Pools dan in het Nederlands. De manier waarop hier
Kerst wordt gevierd en Pasen heb je niet in Nederland, dat vind ik ook belangrijk. En als
we bezoek uit Polen hebben is het fijn dat ze normaal naar de kerk kunnen.”
Welke rol speelt de kerk bij uw leven in Nederland?
“Hier heb je contact met andere Polen. Vroeger hielpen we elkaar wel. We waren hier net,
het was allemaal nieuw voor ons in Nederland, we hadden een verblijfsvergunning nodig,
en werk. Je kon hier makkelijk aan informatie komen, ook hoe je aan een woning kwam,
waar je je moest melden voor kinderbijslag. Het is goud waard als je de weg weet te vinden,
het is je redding om hier te integreren. Ik woon hier al 37 jaar, maar dat is nog steeds zo.”
Wat heeft u vandaag het meest aangesproken?
“Ik ga elke zondag naar de kerk, ik moet alles klaarzetten en opruimen, en ik help de
pastoor bij administratieve problemen. Iedere mis is hetzelfde en ik luister goed.
Het zingen vind ik mooi, in het Pools, zeker met Kerst. Poolse kerstliedjes zijn prachtig,
dan hoef je je boekje niet open te doen.”
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Alles gaat in het Pools. Alleen als de grotere
kinderen communie doen wordt er weleens iets
vertaald in het Nederlands. Dat doen ze voor
het geval ze vriendjes meenemen, of buren.
Want de kinderen zelf beheersen het Pools over
het algemeen uitstekend. Dat komt ook doordat
de kerk Poolse les aanbiedt.

“Ze willen met hun opa en oma kunnen
praten. Op school leren ze geen Pools, ze zijn
blij dat dat hier kan. Anders hebben ze alleen
hun ouders van wie ze het kunnen leren”, zegt
de pater, die zelf de eerste is om te zeggen dat
hij juist gebrekkig Nederlands spreekt. “Ik moet
het beter leren praten, mijn contacten met het
bisdom zijn een goede oefening.”

“Ze willen met hun opa en oma kunnen
praten. Op school leren ze geen Pools,
ze zijn blij dat dat hier kan.
Anders hebben ze alleen hun ouders
van wie ze het kunnen leren”
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Een vrolijk gereformeerde kerk
de internationale Schotse Kerk in Rotterdam

De Schotse dominee Derek Lawson zwaait met een stapeltje papieren. De A4’tjes staan
vol met beslissingen die de Church of Scotland de afgelopen dagen heeft genomen.
“Die ga ik niet allemaal voorlezen”, stelt Lawson zijn gemeente gerust. “Ik hou het
bij de hoofdlijnen.” Dat zijn er maar twee: er is deze zondag in alle Schotse Kerken
wereldwijd een collecte voor een ziekenhuis in Colombo, Sri Lanka. En dominees
kunnen makkelijker in een andere kerk gaan preken. Daar laat de Schots-Rotterdamse
predikant in zijn donkere pak met licht overhemd en ketting met kruis het bij.

In deze kerk voelen we ons onderdeel van de wereld
Rizal Sebastian, 42, geboren in Indonesië, daar lid van de protestantse Indonesi-

sche kerk (GKI), naar Nederland gekomen voor promotie-onderzoek, werkzaam bij TNO,
getrouwd, twee kinderen.
Waarom deze kerk?
”Mijn vrouw en ik zijn na onze aankomst hier in Nederland bij de Indonesische kerk
geweest, daar gaan we ook nog wel af en toe heen. Maar we zijn lid geworden van
deze kerk. Het spreekt ons aan dat hier mensen van over de hele wereld komen, we
voelen ons onderdeel van de wereld. En de kerk is heel actief, niet alleen voor onszelf,

Lawsons rollende r klinkt helder door de
Scots International Church in het centrum van
Rotterdam. Het aantal Schotten tussen de pakweg honderd kerkgangers is op één hand te telScots International Church Rotterdam
Gesticht: 1643

len. Dat is eigenlijk al jaren het geval. Het is nu
een plek voor alle gelovigen, ook van ver buiten
de Nederlandse landsgrenzen, die een Engelssprekende protestantse kerk zoeken. Daarom
ook heeft de Rotterdamse afdeling het internationale karakter nadrukkelijk aan haar naam
toegevoegd; dat wordt weerspiegeld in een veelkleurig publiek.

Aantal leden: 250
Nationaliteit: eenderde Nederlands, eenderde Afrikaans en
Caribisch, eenderde circa dertig andere nationaliteiten
Voertaal: Engels
Voorganger: Derek Lawson, had een advocatenkantoor en
begon twintig jaar geleden aan de opleiding voor predikant.
Hij was eerder dominee in het Australische Perth en kwam
in 2016 naar Rotterdam.
Aangesloten bij: de International Presbytery of the Church
of Scotland en de Protestantse Kerk in Nederland
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Het is nu een plek voor alle
gelovigen, die een Engelssprekende
protestantse kerk zoeken.
Schotse kerk
De geloofsgemeenschap begon in 1643
als Schotse Kerk. Het was een van de eerste
vluchtkerken in Nederland, in dit geval voor de

maar ook in Rotterdam. We doen ook projecten in Afrika, geen zending, maar onderwijs
en opleiding.”
Welke rol speelt de kerk in uw leven in Nederland?
”Het belangrijkste is dat we op zondag tijd met elkaar doorbrengen. De dienst geeft rust,
het helpt me om aan anderen te denken. We zijn er voor elkaar, we doen ook werk voor
de Voedselbank en voor vluchtelingen. Er zijn hier veel migranten, veel werknemers van
internationale bedrijven. Dat geeft een gevoel van familie. We hebben dezelfde vragen
over Nederland. De Nederlanders hebben ons het christendom gebracht, maar nu is het
andersom. Wij zijn hier gekomen met ons geloof, wat kunnen we terugdoen voor Europa,
voor Nederland?”
Wat heeft u vanmorgen bij de dienst het meest aangesproken?
”De doop van de kinderen vond ik erg leuk. Drie jaar geleden is de familie hier gekomen,
ik heb ze als ouderling geholpen. De kinderen gingen naar de kindernevendienst en
daarna naar de Youth Group. Het is leuk om te zien dat ze zich thuisvoelen.”

41

Schotten en Engelsen die vanwege hun godsdienst werden vervolgd en in Nederland een
veilig heenkomen vonden. In de 17de en 18de
eeuw werden soortgelijke Engelssprekende kerken opgericht in Middelburg, Vlissingen, Den
Haag en Amsterdam. In heel Europa zijn er nog
zeventien over, ook op Malta is er een.
De kerk in Rotterdam is sober ingericht, tekenend voor het protestantse karakter, maar ook
voor de tijd waarin de kerk werd gebouwd, begin jaren vijftig. Het traditionele kerkje werd in
de Tweede Wereldoorlog bij een bombardement
verwoest, in 1952 werd het huidige, nieuwe gebouw in gebruik genomen. Ook het bord met
de namen van alle predikanten die deze gemeente heeft gehad, is meeverhuisd. Het hangt
nu prominent in de hal.
Zij is niet de enige met wortels buiten
Rotterdam; in de kerk zit een bonte mix
van Aziaten, Afrikanen, mensen uit de
Cariben, gelovigen uit diverse Europese
landen, waaronder: Nederland.
Rond een derde van de circa 250 leden is Nederlands - er zijn er die er speciaal op afkomen
om Engels te leren. Ze krijgen, zoals gemeen-
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telid Teun Karreman het zegt, een gratis
hoorcollege Engels, dat naadloos overloopt in
een eveneens kostenloze conversatieles Engels
tijdens de koffie. Karreman heeft trouwens ook
zijn vrouw in de kerk gevonden, zij komt uit
Kameroen. Zij is niet de enige met wortels
buiten Rotterdam; in de kerk zit een bonte mix
van Aziaten, Afrikanen, mensen uit de Cariben,
gelovigen uit diverse Europese landen, waaronder: Nederland.
Engels
Het groepje van acht kinderen aan wie de
predikant een verhaal over Abraham vertelt op
kinderniveau, is al net zo gemengd qua achtergrond. De voertaal is Engels, al zijn de onderdelen voor de kinderen vooral in het Nederlands, ook op de zondagsschool. De predikant
heeft wel geprobeerd om Nederlands te leren,
maar in dit land en deze kerk waar iedereen
Engels spreekt, miste hij een prikkel om het zich
echt eigen te maken.
De vier kinderen die deze morgen worden
gedoopt hebben Afrikaanse wortels. Ze zitten
onopvallend achterin de kerk. Na de preek
roept de dominee de uit Eritrea afkomstige
familie naar voren. “Ik heb er moeite mee
jullie kinderen te noemen”, lacht Lawson bij het
noemen van hun leeftijd: de drie jongens zijn
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Ik heb mezelf gevonden,
geleerd het woord in de praktijk te brengen
Frieda Enow, 54, opgegroeid in Kameroen, in de katholieke kerk. In 1998 naar
Nederland gekomen. Werkt op de financiële afdeling van een softwarebedrijf.
Getrouwd en vijf kinderen, drie wonen nog thuis.
Waarom deze kerk?
”Toen ik net in Nederland was, ging ik naar de katholieke kerk. Maar ik ben protestant
geworden. Ik voel me hier thuis, er is een grote diversiteit aan mensen. Dat geeft me de
kans om te groeien op spiritueel gebied. Ik heb mezelf gevonden, geleerd het woord in
de praktijk te brengen. Ik doe Bijbelstudie, bezoek mensen aan huis, we helpen zieken
en vluchtelingen. In deze kerk leer ik om de woorden in de praktijk te zetten, hier ben ik
volwassen geworden. Ik leef nu met een doel.”
Welke rol speelt de kerk in uw leven in Nederland?
”De kerk helpt bij integratie. Er wordt hier Nederlands gegeven, in twee talen. Ik heb de
kans gekregen om te praten, me open te stellen, dingen te vragen, niet bang te zijn. Ik
ben me bewust geworden van de omgeving, dat helpt me ook buiten de kerk. Ik ben bereid mensen te helpen, ben vrijwilliger bij het Rode Kruis en bij het asielzoekerscentrum.”
Wat heeft u vanmorgen bij de dienst het meest aangesproken?
”De dominee legde er de nadruk op dat we mee kunnen lopen met Jezus’ tocht door de
woestijn. We worden verleid door de duivel, maar ben je bereid om mee te lopen met
Jezus? Wat is je doel? Dat zijn niet altijd makkelijke vragen, ook niet bij de opvoeding,
maar ook vanmorgen heb ik weer het vertrouwen gekregen. Hier vind ik daarvoor de
rust.”
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16, 15 en 13. Ze staan in hun sportieve outfit
naast hun zusje van zes in een roze prinsessejurk en twee knotjes in het haar. De dominee
schrijft met doopwater een kruisje op hun voorhoofd en verwelkomt hen ‘als deel van de christelijke gemeenschap’. Voor hun moeder is er een
bloemetje, de kinderen krijgen een Bijbel mee.
De dominee vraagt de gemeente de doop te bevestigen. “Yes, we do”, zeggen de keurig geklede
kerkgangers.
Telefoon gaat
Er zitten in deze kerk wel mensen bij die
het niet zo breed hebben, maar over het algemeen hebben de mensen ‘behoorlijke banen’,
zoals ouderling Ruud Witte het uitdrukt. Het
is bijvoorbeeld helemaal niet ongebruikelijk
dat er tijdens de dienst een telefoon gaat: dan
heeft een arts van een Rotterdams ziekenhuis
weekenddienst. Witte typeert zijn kerk als, voor
Nederlandse begrippen, ‘vrolijk gereformeerd’.
Zanggroepen
Predikant Lawson mompelt af en toe een
grapje, bijvoorbeeld over het matig presterende
Schotse rugby-team. De gezangen zijn allemaal
even opgewekt. De gelovigen zijn geoefende
zangers, ze lezen de tekst van de beamer en doen
schijnbaar moeiteloos mee. Echt enthousiast
wordt ze bij het ‘O When the Saints’, dat het

koor tijdens de collecte zingt. Dit zogenoemd
traditionele koor met haar hoofdzakelijk witte
leden is één van de drie zanggroepen. Volgende
week is het Afrikaanse koor aan de beurt, met
zang in verschillende talen. Daarnaast is er een
praise-koor, met opwekkings- en evangelische
liederen.
De predikant benadrukt de
persoonlijke verantwoordelijkheid
van de gelovigen op aarde.
“Politiek en sociaal burgerschap”
vindt hij net zo belangrijk als het
koninkrijk Gods dat nog komen gaat.
Burgerschap
In de preek - die in twee korte delen wordt
gebracht, onderbroken door een hymne - benadrukt de predikant de persoonlijke verantwoordelijkheid van de gelovigen op aarde. “Politiek en sociaal burgerschap”, hij herhaalt het
een paar keer, vindt hij net zo belangrijk als het
koninkrijk Gods dat nog komen gaat. Na de
dienst van ruim een uur schiet de dominee ouderling Witte aan. Ze praten nog even na over
hun laatste regionale classisvergadering. Die was
niet naast de deur maar in Parijs; de Schotse
Kerk is internationaal, ook de vergaderingen
met medegelovigen zijn grensoverschrijdend.
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Bezeten van de duivel
en bevrijd naar huis

Pastor Franklin Gomez kan zacht praten, maar ook heel hard. Als hij aan het eind van
zijn preek van drie kwartier in het Spaans zijn liefde aan Jezus betuigt, voert hij het
volume flink op. En als hij na de dienst zijn gelovigen persoonlijk zegent, voor hun genezing bidt of bij hen de duivel uitdrijft, dan stoot de bezwete pastor klanken uit waar
een enkel Spaanse woord bovenuit komt: libre!

Je probeert met je geloof mensen te helpen

Lissette Angelista, 55, was in de Dominicaanse Republiek lid van een pinksterkerk,
15 jaar in Nederland, kapster, een nichtje woont bij haar.
Waarom deze kerk?
”Eerst zat ik bij een andere kerk, op twee minuten lopen hiervandaan. Daar ben ik
twee jaar gebleven, maar ik hoorde dat pastor Franklin mensen zocht. Ik ben hier gaan

Tientallen leden van deze pinkstergemeente
in een tot kerk omgebouwde gymzaal staan na
de dienst om hun pastor heen, hun namaakdesigntas, of plasticzak van de Jumbo in de
hand. Ze hebben er al twee uur zingen, bidden
en luisteren op zitten, maar ze wachten geduldig
Ministerio Dios Esta Obrando, letterlijk:
Bedieningscentrum God is aan het werk
Gesticht: 2009
Aantal leden: 100
Nationaliteit: overwegend Dominicaans, Antilliaans,
Surinaams
Voertaal: Spaans, met tolk in het Nederlands
Voorganger: Franklin Susana Gomez, afkomstig uit de
Dominicaanse Republiek, woont ruim dertig jaar in
Amsterdam, werd na drie jaar Bijbelschool pastor
Aangesloten bij: onder andere ICP-Rotterdam, een
netwerk van interculturele geloofsgemeenschappen
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tot pastor Gomez met zijn glanzende roze stropdas en pochet bij hen de handen op het hoofd
legt voor de zegening. Of rond de knie, als daar
de pijn zit die hij belooft weg te bidden.

kijken en ik vond het leuke mensen. Het is multicultureel, Dominicanen, Antillianen,
Colombianen, we zijn met heel veel verschillende nationaliteiten en etniciteiten, dat is
mooi en goed.”
Welke rol speelt de kerk bij uw leven in Nederland?

Achter hen staan steeds een paar actieve
gemeenteleden. Ze vormen met hun armen
een schild voor het geval mensen om dreigen
te vallen. En dat gebeurt. Ze zorgen voor een

”Ik geloof in God, je bent niet alleen. De kerk is heel goed voor mensen, er is contact
met anderen, als je thuisblijft, word je misschien depressief. We bidden voor zieken,
we bezoeken mensen in het ziekenhuis of gaan bij ze thuis langs. Veel mensen wonen
alleen. Een vriendin van mij werkt in de kinderbescherming. Ze werd heel ziek en ik heb
voor haar een video gemaakt. Je probeert met je geloof mensen te helpen.”

“Ik voelde dat de duivel in
haar zat”, zegt pastor Franklin

Wat heeft u vanochtend het meest aangesproken?
”De muziek, het zingen, de aanbidding, voor mijn familie en voor de situatie in de wereld.

na de dienst in zijn kantoor.

Het is een beetje rommelig in veel landen, en daar bidden we voor. En we vragen ook

zachte landing op de voorste rij bioscoopstoelen als ze een bevangen gelovige vrouw
niet tegen kunnen houden, ook al doordat de
pastor eerder een beetje meewerkt dan dat hij
voorkomt dat zij valt.

hernia worden geopereerd. Ik zei: ’Ik bid voor je, de derde keer gaat het goed’. Het is

aan God of mensen beter kunnen worden. Mijn buurman moest twee keer aan een
een Nederlandse man, hij zei: ’O Lissette, dank je wel, jij bidt voor mij!’”.
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Wie het Woord niet kent, gaat verloren

Lila Muzo, 44, is nu zeven jaar bij deze kerk. Ze groeide op Curaçao op, kwam 18 jaar
geleden naar Nederland, heeft een dochter (24) en kleindochter (4) en is verzorgende
individuele gezondheidszorg.
Waarom deze kerk?
”Een cliënt van mij heeft me meegevraagd, en hier ben ik. Ik was niet gelovig. Nou ja,
we waren katholiek, we moesten verplicht naar de kerk, met onze mooie kleren aan.
Als katholiek ken je God wel een beetje, maar dan weet je nog niet wat de Heilige Geest

Bevrijding
De vrouw ligt er als verstijfd, een wit kleedje
netjes op haar lichaam, een oudste zit naast haar.
Ze strijkt haar over het hoofd en praat zachtjes tegen haar. “Ik voelde dat de duivel in haar
zat”, zegt pastor Franklin na de dienst in zijn
kantoor op de tussenverdieping van de kerkzaal.
De gemeenschap is klein, de leider kent zijn
mensen, en ook hun zonden. “Dan kan ik in
die richting werken. Ik vraag bevrijding, zodat de vloek wordt gebroken”, zegt hij over de
duiveluitdrijving.

voor jou kan doen. Die begeleidt je om je familie niet te vergeten. Je moet blijven bidden
dat ze worden verlost van het kwade en God leren kennen. Want wie het Woord niet
kent, gaat verloren.”
Welke rol speelt de kerk in uw leven in Nederland?
”De kerk helpt me om op het rechte pad te blijven. Toen ik nog niet hier kwam, ging ik
uit, ik rookte een pakje per dag, ik dronk veel. Vroeger heb ik ook drugs gesmokkeld ...
Ik deed domme dingen. Mijn hele manier van denken en doen is veranderd dankzij Jezus
en daar ben ik heel blij om.”
Wat heeft u het meest aangesproken in de dienst?
”Dat we blijven geloven in God, hoe moeilijk de situatie ook is. Ik was heel erg ziek, ik
heb een herseninfarct gehad, maar nu kan ik weer naar de kerk. Mijn gemeente heeft
voor me gebeden, ze stond zo achter me. De vijand kan je lichaam pakken, maar niet je
ziel. Ik ben een wonder van God en dat wil ik aan iedereen geven.”

De duivel kan zich op verschillende manieren
manifesteren, zegt de pastor. In problemen met
de familie, in schulden, in een depressie. En in
homoseksualiteit, wat de pastor strijdig acht
met de Bijbel en waarvoor geen plek is binnen
deze gemeenschap. “Iedereen is welkom, maar
homo’s moeten hun leven veranderen. Zij moeten zich eerst bekeren, dan worden ze bediend
en dan komt de bevrijding en de genezing”,
zegt hij. Vaak komt het niet voor, maar hij heeft
homoseksuelen bediend die na het uitdrijvingsproces hetero zijn geworden en getrouwd zijn.
Ook meldt hij transseksualiteit te hebben uitgedreven.
Voor nieuwe mensen zijn er elke twee maanden speciale bedieningen. Dan ziet de pastor
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raardere dingen dan op deze zondagochtend.
“Mensen vallen, ze kruipen op de grond, ze
gillen, ze doen alsof ze dieren zijn, soms geven
ze over.” Hij noemt het ‘een hele verantwoordelijkheid’ om hiermee om te gaan. Daarom
onderzoeken hij en gemeenteleden altijd of God
met de mensen aan het werk is, of er emoties
in het spel zijn, of dat ze serieuze psychische
problemen hebben. In dat laatste geval adviseert
hij een gang naar de huisarts.
Bloeien
En al kan het twee, drie dagen duren, “niemand gaat hier de deur uit zonder bevrijd te
zijn”, zegt de pastor. “Je ziet gelijk als het zover
is. Dan willen ze weer naar God. Net zoals de
lente, begint dan alles weer te bloeien.”
De geboren Zuid-Amerikaan benadrukt dat
de duiveluitdrijving voor mensen met een achtergrond als de zijne, helemaal niet zo vreemd is.

...of God met de mensen aan het werk is,
of er emoties in het spel zijn, of dat ze
serieuze psychische problemen hebben.
In dat laatste geval adviseert hij een
gang naar de huisarts.
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In katholieke kerken in bijvoorbeeld Mexico is
het dagelijkse praktijk, het is bekend in Nederlandse pinksterkerken. “Voodoo en occultisme
zijn in onze cultuur ook heel gewoon”, relativeert de Rotterdamse voorganger.
Desondanks mijdt hij het spreken over
de duivel in zijn preken wel. “Want als je
er aandacht aan geeft, roep je het ook op.
We zijn er om God te eren, niet de duivel.”

Desondanks mijdt hij het spreken over de duivel in zijn preken wel. “Want als je er aandacht
aan geeft, roep je het ook op. We zijn er om
God te eren, niet de duivel.” Vandaag preekt hij
over ‘toebedeling’; hij zegt dat alles een proces
is, als een zwangerschap, met aan het eind de
beloning: dat is de toebedeling. “De grootste
toebedeling is de Heer. We worden door hem
aangeraakt, of aangeblazen.”
De rond de zestig mensen, meest vrouwen,
knikken instemmend bij deze woorden. Bij de
gezongen ‘aanbidding van de Heer’ door een
harde band, zwaaien ze met hun armen, hun
lichamen gaan heen en weer. Het kind dat op de
eerste rij ligt, slaapt rustig door.
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De pastor gaat na de preek het podium af,
hij neemt plaats achter de avondmaalstafel
met brood en plastic bekertjes met wijn. De
gemeenteleden lopen langs, nemen brood en
wijn mee naar hun plaats. Want avondmaal is
hier een gezamenlijke viering: op aangeven van
de pastor nemen de gelovigen eten en drinken
tegelijkertijd tot zich. “Gracias, señor”, zegt
Franklin, wiens woorden tijdens de hele dienst
in het Nederlands door een oudste worden
vertaald.
Spaans
Als er een Nederlandse gastprediker is, gaat
de vertaling andersom, naar het Spaans. Jongeren zijn het Nederlands meer machtig, voor
hen staan er wel-eens Nederlandstalige opwekkingsliederen op het programma. Heel vanzelfsprekend klinkt aan het einde van de dienst het
lied voor de jarige echtgenote van de pastor in
vier talen: eerst in het Spaans, dan Papiaments,
Engels en, als laatste: ‘Lang zal ze leven’.
Boven, aan lange tafels, is de voertaal onderling Spaans. Er is koffie en limonade, aan lange
tafels worden bordjes kip en bietensalade geserveerd. De zaal is deze keer versierd in rood en
wit. De jarige echtgenote, een boa om haar hals,
heeft de kleuren uitgezocht.
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Surinaamse zang
draagt de eredienst

Met rechte rug loopt Claire Cornet naar de voorste bank in haar kerk. Ze is vandaag
jarig, en bij de Evangelische Broedergemeente kunnen jarigen na de preek naar voren
komen om gefeliciteerd te worden door dominee en gemeente. ‘Felicitaties en zegen
voor o.a. de jarigen’ heet dit vaste onderdeel van de eredienst in het liturgieboekje.

Mijn vriendenkring dank ik aan de kerk
Frits Drooduin, 65, alleenstaand. Werkte voor zijn pensioen als personeelswerker

bij Verolme. Is sinds zijn zeventiende in Nederland. Geeft als vrijwilliger Nederlands aan
vluchtelingen.
Wat trekt u aan in deze kerk? Hoe bent u hier terechtgekomen?
”Ik ben als baby gedoopt in de Evangelische Broedergemeente in Paramaribo. Met

Dominee Denny Zinhagel staat achter een tafel met groen kleed en witte loper, met daarop
de net aangestoken paaskaars en aan weerskanten een vaas met chrysanten. Hij zegt: “Wat fijn
dat u uw 69ste verjaardag viert!” De jarige veert
op. “Ik word niet 69, maar ik ben van ‘69!”

Zuster Claire, zoals ze tussen de kerkmuren heet,
wordt dus geen 69 maar 50 - de dominee ziet
het nu ook op zijn blaadje. Foutje. Maar ook de
jarige zelf blijft lachen: “Zie ik er zo oud uit?”
De gemeente zet het opwekkingslied
‘Ik Stel mijn vertrouwen op de
Heer mijn God’ in, op de reusachtige

Gesticht: in Rotterdam in 1973

beamer verschijnt een boeket rozen,

Nationaliteit: overwegend Surinaams
Voertaal: Nederlands, sommige liederen in het Surinaams
Voorganger: Denny Zinhagel, 65. Studeerde theologie aan
de VU in Amsterdam en aan hogeschool Windesheim in
Zwolle. Was predikant in Suriname en op de Nederlandse
Antillen en Aruba. Is sinds 2008 voorganger bij de EGB in
Rotterdam.
Aangesloten bij: de Evangelische Broeder-Uniteit, een
wereldwijde protestantse kerk met circa 1 miljoen leden.
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ben ik met haar meegelopen. ”Toen ik in 1970 in Nederland aankwam, heb ik me
meteen aangesloten bij de EBG hier. Die zat toen nog in het gebouw van de Schotse
kerk. Ik heb in verschillende koren gezeten, daarmee heb ik ook wel diensten in andere
kerken opgeluisterd. Maar ik ben in hart en nieren EBG’er gebleven, ik ken dan ook

Evangelische Broedergemeente
Rotterdam-centrum

Aantal leden: 1250

mijn oma ging ik langs de huizen om contributie bij de mensen te halen, van jongsaf

een fleurig element...
Ze is zangeres, ze wil graag voor de gemeente
zingen. “Maar wij zingen eerst voor u”, beslist
de predikant. De gemeente zet het opwekkingslied ‘Ik Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn
God’ in, op de reusachtige beamer verschijnt een
boeket rozen, een fleurig element in de van oorsprong gereformeerde kerk met houten banken,
witte muren en hoge ramen van glas in lood.

ook alle Surinaamse gezangen, daar ben ik mee grootgebracht.”
Hoe helpt de kerk u bij uw leven in Nederland?
”Ik ben als zeventienjarige hier gekomen, en heb me destijds aangesloten bij een
jongerengroep van de kerk. Met hen heb ik allerlei dingen ondernomen. De meesten
zijn nu getrouwd, hebben kinderen en zijn uitgewaaierd over het land, naar Utrecht,
naar Den Haag. Maar het is nog steeds een heel hechte vriendenkring, die ik aan de
kerk te danken heb.”
Wat heeft u deze dienst het meest aangesproken?
”Ik vind de preken altijd mooi. De boodschap neem je mee naar huis, je weet eigenlijk
niet beter. Ik heb vanochtend erg genoten van de dame die gezongen heeft. Zij geeft
ook een boodschap mee, dat je vertrouwen moet hebben in de Heer.”
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Samenzang
Dan neemt Claire Cornet de microfoon en
volgt een ‘I surrender all’. De kerkleden neuriën mee, de zangeres met opvallende wit-gele
hoed nodigt de paar honderd aanwezigen uit
mee te zingen, ze eindigt met een fabuleuze uithaal. Ze krijgt een enorm applaus, de gemeente
gaat staan, in de banken knikken ze elkaar toe:
prachtig!

kolonie bekeerden ze slaven, hun
kerk maakte gebruik van tot slaaf
gemaakten en werd deels gefinancierd
door slavenhandelaren.

Je kent hier iedereen, je bent hier thuis
Astrid van van de Vijver, 55, boekhouder op de financiële afdeling van een bedrijf.

Is sinds haar derde in Nederland en woont met haar dochter van 17.
Wat trekt u aan in deze kerk?

”Van huis uit ben ik lid van de Evangelische Broedergemeente, in eerste instantie heb

De dominee is vlak voor de preek genoodzaakt
ook zelf het voortouw te nemen, als de organist
niet reageert op zijn wat vertwijfelde roep om
lied 541 van Johannes de Heer te begeleiden.
De organist blijkt even van zijn plek, als hij
terugkomt is het lied net klaar.

samenstelling van deze gemeente van de EBG:
ze is overwegend Surinaams. Met uitzondering van de gemeente in Zeist, is dat ook zo in
de andere circa twintig EBG-gemeenten in
Nederland. Ze maken deel uit van een internationaal kerkgenootschap, dat in het buitenland ook door het leven gaat als Hernhutters of
Moravians.
Dit protestantse gezelschap, ontstaan nog vóór
de reformatie, zond in 1732 de eerste zendelingen naar Sint Thomas, en later naar Suriname.
Op de plantages in die Nederlandse kolonie
bekeerden ze slaven, hun kerk maakte gebruik
van tot slaaf gemaakten en werd deels gefinancierd door slavenhandelaren. Bij de herdenking
van 150 jaar bevrijding uit de slavernij, in 2013,
heeft de EBG schuld erkend voor haar rol in het
in stand houden en legitimeren van de slavernij.

De hoofdmoot van de liederen is in het Nederlands, een handjevol gaat in het Surinaams,
het Sranang Tongo. Dat heeft te maken met de

Sporen van het verleden
De Evangelische Broedergemeente bleef in
Suriname actief en de Surinamers die sinds de

Muziek is essentieel in de gemoedelijke eredienst van de EBG, zoals de broederschap kortweg heet. Als voorbereiding op die dienst zingt
de gemeente twintig minuten vrolijke liederen
uit verschillende evangelische bundels. Dit keer
gebeurt dat aanvankelijk zonder organist. Die is
een beetje laat en komt pas bij het vijfde en laatste lied van de voorzang binnenvallen. Voorzanger Rudi Foort zet daarom zelf maar in.
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Op de plantages in die Nederlandse

ik nooit geweten dat er ook nog andere kerken zijn. De EGB trekt me aan vanwege de
muziek, en het familiegevoel dat je hier hebt. Je kent hier iedereen, je bent hier thuis.
En het is een hele multiculturele gemeenschap, mensen hebben verschillende etnische
achtergronden, Javaans, Hindoestaans. Er zijn ook gemengde koppels, van wie de een
Surinaams en de ander van orinigine Hollander is. We kunnen hier de band met Suriname houden, dat vind ik ook belangrijk.”
Hoe helpt de kerk u bij uw leven in Nederland?
”In moeilijke dingen die je meemaakt ben je onderdeel van de kerk die helpt je om zware
tijden door te komen. Dat geeft troost, dat je deel bent van een groep. Wij hebben een
groot verlies gehad in ons gezin, mijn zus is overleden. De gemeente stond als één man
achter ons, we zijn door velen gesteund. In de kerk heb ik ook veel vrienden, die zie ik
ook buiten de kerkdiensten om.”
Wat heeft u vandaag in de dienst het meest aangesproken?
”Het is altijd mooi om de blijdschap van andere mensen te zien, dat geeft je het gevoel
dat je samen geniet van wat er naar je toekomt. Ik hou van muziek, als het uit het hart
komt raakt me dat in de ziel. Het is een genot om daar naar te luisteren. Ik vond de preek
over parels erg mooi.”
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jaren zeventig massaal naar Nederland kwamen,
namen hun religie mee. De Nederlandse tak van
de EBG groeide, en kleurde zwart.
Sporen van het verleden zijn nog terug te zien
in de kerkdienst in Rotterdam. In de liturgie zit
een flyer van ‘Geboeid’, een televisieprogramma
van de EO waarin politieman Dwight van de
Vijver in zijn familiegeschiedenis op de plantages duikt. Eromheen is een evenement voor
andere nazaten van tot slaaf gemaakten waarvoor ook de Rotterdamse kerkleden van harte
worden uitgenodigd. En de gemeente zingt:
‘Vrijheid! O al bonden duizend keet’nen mij,
Gij maakt van der zonden slavendienst mij vrij.’
De Surinaamse liederen komen voor een deel uit
de tijd van de slavernij. “Dat zijn betekenisvolle
liederen, die worden ook nu nog overgedragen
aan nieuwe generaties”, zegt dominee Zinhagel.
Hij preekt vandaag over het koninkrijk der
hemelen, dat gelijk is aan een verborgen schat
en aan een koopman die parels zoekt. “Je moet
moeite doen om de schat te vinden”, zegt de
dominee. “En de parels worden je in de schoot
geworpen, maar als je niet graaft, vind je ze
niet.” Ook met verwijzingen naar de grondteksten in het Hebreeuws en Grieks, houdt hij
de gemeente voor dat vergevingsgezindheid en
nederigheid in het Koninkrijk van God in hoog
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aanzien staan. “En we moeten nu al volgens die
regels leven.”
Verkoop van huisraad
De voorganger is trots op zijn gemeente, die
hij sociaal en maatschappelijk betrokken noemt.
Zo krijgt de voorzitter van de oudstenraad in de
dienst van een zuster een enveloppe overhandigd met 3250 euro erin. Het is de voorlopige
opbrengst van de verkoop van de huisraad van
een buurvrouw van een gemeentelid, die voor

Bij de koffie kunnen de kerkleden kiezen uit
twee soorten koek, in de dienst had de ouderling al gezegd dat die gebakken waren door een
echtpaar uit de kerk.

Broeder Drooduin gaat met een groepje
gemeenteleden naar Maassluis, voor een lezing
over slavernij. Zangeres Claire zegt haar verjaardag verder in te vullen met lekker eten. Ze
vertrekt met een bos chrysanten in de arm.

En de gemeente zingt: ‘Vrijheid!
O al bonden duizend keet’nen mij,
Gij maakt van der zonden
slavendienst mij vrij.’
De Surinaamse liederen komen voor
een deel uit de tijd van de slavernij.
haar dood had gezegd dat ze het geld wilde
schenken aan de kerk. “We moedigen dit soort
initiatieven aan”, zegt de dominee, die snel inziet dat de gemeente lacht: “Ja het is natuurlijk
niet de bedoeling dat u hoopt dat uw buren snel
doodgaan...”
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Steun de wereldkerk in 010
Word vriend van SKIN-Rotterdam!

Samen Kerk in Nederland (SKIN) Rotterdam is een stichting voor en door de internationale kerken in Rotterdam en omstreken. Opgericht in 2007 door een aantal voorgangers die de koppen bij elkaar staken om meer samen te gaan werken. Want ‘een
lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die
delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus’ (1 Kor. 12).
De diversiteit en veelkleurigheid van het christendom is haar grote kracht, omdat ze zo
voor zeer uiteenlopende mensen betekenis kan krijgen op een manier die bij hen past.
Één miljoen
Het aantal christenen met een migratieachtergrond in Nederland groeit en wordt geschat op één miljoen (SCP, 2018). In Rotterdam
zijn ongeveer 200 internationale kerken actief
met alle mogelijke christelijke denominaties en
variërend van 30 tot 2000 leden. Deze kerken
zijn niet alleen de plek om God met gebed en
uitbundige zang en muziek te eren, maar ook
De maatschappelijke bijdrage van
deze kerken is groot.
Spiritualiteit en praktische hulp gaan
in deze geloofsgemeenschappen
hand in hand.

62

een veilige thuishaven waar naar elkaar om
wordt gekeken, waar iedereen welkom is en
geholpen wordt.
Practice what you preach
De maatschappelijke bijdrage van deze kerken
is groot, zo laten ook de opeenvolgende onderzoeken ‘Tel je Zegeningen’ uit 2008 en 2020
zien. Spiritualiteit en praktische hulp gaan in
deze geloofsgemeenschappen hand in hand.
Practice what your preach, is niet alleen maar
een prikkelende slogan, het is een realiteit
die weldadig aandoet. In een groot deel van de
internationale kerken doen de voorgangers van
deze kerken hun werk als vrijwilliger, onbetaald.
En ze staan dag en nacht klaar voor ieder die bij
hen aanklopt.

Bruggen bouwen
SKIN-Rotterdam ondersteunt deze internationale kerken en helpt bruggen bouwen tussen
kerken onderling, naar de lokale overheid en
naar de samenleving. Mede dankzij SKINRotterdam hebben deze geloofsgemeenschappen een gezicht en krachtige, positieve stem in
de stad, en waar mogelijk daar buiten.
Kom over de brug!
Wij kunnen dit belangrijke werk niet zonder
vrienden en vrijwilligers die ons met raad en
daad terzijde staan. We denken dan aan kerken,
bedrijven, organisaties en individuen die letterlijk over de brug willen komen. Bijvoorbeeld
door het delen van hun kennis en kunde, door
het participeren in gezamenlijke projecten, door
het aanbod van maatschappelijke of werkstages
en door het geven van financiële steun.
Uw bijdrage is hartelijk welkom op bankrekening NL06 RABO 0131 1476 33.

SKIN-Rotterdam
Opgericht in 2007 door een aantal voorgangers
van internationale kerken in Rotterdam.
Bereik: circa 200 christelijke internationale
gemeenschappen van alle denominaties.
Visie: eenheid in verscheidenheid is een kracht.
Missie: bruggen bouwen en internationale kerken
ondersteunen om een krachtige en positieve stem
te zijn in de samenleving.
Organisatie: bestuur met een kleine uitvoerende staf
onder leiding van directeur.
Financiering: subsidies en giften.

Als u vanuit uw maatschappelijke positie, in
het bedrijfsleven of elders kansen ziet om ons te
helpen, neem gerust contact op!
www.skinrotterdam.nl
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Wereldkerk

in 010

In ons land wonen naar schatting een miljoen
christenen met een migratieachtergrond. Te vaak
blijven ze onder de radar.
Alleen al in Rotterdam zijn ca. 200 christelijke
internationale gemeenschappen actief, in grootte
variërend van 30 tot 2000 leden.
Samen vertegenwoordigen ze een kleurrijke
waaier aan denominaties.
Als organisatie van en voor deze multiculturele
geloofsgemeenschappen, zet SKIN-Rotterdam
ze graag in de schijnwerpers. Wereldkerk in 010
bevat een artikelenserie die journaliste Maaike van
Houten schreef voor dagblad Trouw.
SKIN-Rotterdam bouwt graag aan
bruggen tussen kerk, overheid
en samenleving. Tussen kerken
onderling.
Deze uitgave is een
hartelijke uitnodiging om
over de brug te komen.

