
 

 

  INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET VLUCHTELINGEN  

Op zoek naar veiligheid  

 
Bezinnen in Zeist; waar een Assyrische en 
Protestantse gemeente gebruik maken van 
hetzelfde kerkgebouw 

 

 
 
 
Samenvatting 
De Nederlandse gemeente van de Assyrische 
kerk maakt om de zondag gebruik van de 
Noorderlichtkerk van de Protestantse 
gemeente in Zeist. De Assyrische  
gemeenschap is klein en woont verspreid over 
heel Nederland. Eerder maakte men gebruik 
van verschillende kerken, maar sinds 2011 
gebruikt de gemeenschap deze kerk centraal 
in het land. Daar ging een traject van 
bezinning aan vooraf bij de 
Noorderlichtgemeente. Een aantal keer per 
jaar is er een gezamenlijke maaltijd of 
bijbelkring. 
 
Lees hierna meer over de het proces en tips 
rondom zo’n bezinning en de uitwerking 
daarna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bouwsteen 1: Wat is de aanleiding? 
Het begon allemaal met een telefoontje naar 
de predikant van de Noorderlichtgemeente 
van één van de bestuursleden van de 
Assyrische Kerk van het Oosten. De vraag was 
of men de kerk van de Noorderlichtgemeente 
zou mogen gebruiken voor hun eigen 
bijeenkomsten? Wij stonden open voor die 
vraag, het gebouw staat er toch en op zondag 
na 12 uur zijn we klaar met onze eigen 
activiteiten.  Dat heeft de bredere bezinning 
daarop in gang gezet. 
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Bouwsteen 2: Hoe regel je de communicatie? 
Toen de vraag bij ons binnenkwam, hebben we 
een kennismakingsbijeenkomst 
georganiseerd met de kerkenraad en een 
afvaardiging van de Assyrische Kerk.  
Het was daarnaast ook belangrijk om de 
gemeenteleden mee te nemen in het proces 
en daarom hebben we twee 
gemeenteavonden georganiseerd. Daarin is er 
nader kennis gemaakt, juist ook met de 
verschillen in elkaars cultuur.  Bijvoorbeeld in 
onze Protestantse dienst kan de koster gerust 
over het podium lopen, in de dienst van de 
Assyrische kerk is het podium een heilige 
plaats waar dat zeker niet kan. De priester van 
de parochie woont in London en komt voor de 
vieringen over. Hij spreekt geen Nederlands. In 
het begin leverde dat wel wat problemen op: 
de bestuursleden 
durfden niets ‘theologisch’ te zeggen, zonder 
dat de priester erbij was. Inmiddels is dat 
zeker voorbij, we kunnen eerlijk en open met 
elkaar spreken. 
 

 
Roel Bosch (predikant van de Noorder- 
lichtgemeente):  
 
“Je deelt in elkaars vreugde en verdriet.  
Omgekomen familieleden in Syrië worden 
genoemd in de voorbede van de 
Noorderlichtgemeente; bij de uitvaart van  
een betrokken Nederlands gemeentelid  
waren ook parochianen van de Mar  
Benyaminparochie aanwezig. Je voelt de  
verbondenheid!” 

 
 
 
 
 

 
Bouwsteen 3: Welke middelen heb je nodig? 
We delen dus nadrukkelijk ons kerkgebouw. 
Eén keer per twee weken maken zij hier 
gebruik van. We hebben in het begin wel een 
proefperiode afgesproken van 1 jaar. Dat 
gaf voor beide partijen de ruimte om te 
ontdekken hoe het zou gaan. Wij zijn ongeveer 
om half twaalf klaar met onze eigen 
activiteiten en dan komen zij om hun 
beginrituelen uit te voeren. Vanaf 12 uur 
komen hun eigen gemeenteleden. We willen 
hen gastvrij ontvangen en weten dat ze niet 
veel kunnen betalen. In het begin vroegen we 
alleen een bijdrage voor gas, water en licht. 
Het laatste jaar kwamen we overeen dat we 
toch een wat realistischer bedrag zouden gaan 
vragen, al is dat nog niet de helft van de 
gewone huur voor externen. Ze betalen in 
zekere zin wel in natura: zij maken bijvoorbeeld 
de kerkzaal grondig schoon, op een 
zondagmiddag als ze zelf geen dienst hebben. 
Meestal is dat vlak voor Pasen en Kerst. 
Er zijn niet veel gezamenlijke activiteiten (de 
leden van de Assyrische gemeenschap 
wonen verspreid over heel Nederland) maar 
een paar keer is een gezamenlijke maaltijd of 
bijbelkring georganiseerd. En we ervaren het 
als leerzaam om samen de Bijbel te lezen! 
 
 

 
 
Bouwsteen 4: Hoe is de interne organisatie? 
Inmiddels hebben we één contactpersoon aan 
beide zijden, die de eerste communicatie 
doen over praktische zaken of als we ergens 
tegenaan lopen. De Mar Benyaminparochie 
heeft nu ook een contactpersoon voor 
voorlichting. De lijnen zijn kort, dat is 
gemakkelijk. Ze hebben de sleutel en ook de 
code van het alarm is bij hen bekend.  
Onderling vertrouwen is belangrijk! 
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Bouwsteen 5: Hoe houd je elkaar scherp? 
De eerste aanvraag was voor onbepaalde tijd. 
Het is goed om bijtijds te spreken over 
problemen. Die kunnen huishoudelijk zijn, 
financieel, maar ook theologisch. Dat bij ons 
ook vrouwen voorganger kunnen zijn, en dat 
we het avondmaal anders vieren dan zij de 
mis, is geen punt van discussie, maar wel van 
openheid. Interesse en betrokkenheid is heel 
belangrijk; een uitnodiging om er te zijn als de 
bisschop komt, moet je ook echt als 
uitgestoken hand beschouwen. 
De meeste leden van deze kerk zijn al langer 
dan 15 jaar in Nederland, spreken Nederlands 
en zijn gewend aan Nederlandse directheid. 
Toch verwachten ze in de kerk wel iets meer 
tact, geduld dan op hun werk. En ook de 
bereidheid om pas iets te zeggen als je hebt 
laten weten dat je de ander respecteert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Praktische tips van Roel: 
 
1. Elke gemeenschap heeft zijn eigen spullen:  
gitaren of drums, misschien wel eigen 
versterkers, soeppannen etc. Deze parochie  
heeft heel veel attributen, zowel voor het  
vieren van de mis, als voor de maaltijd na  
afloop. Daar is veel ruimte voor nodig: het is 
goed om dat tijdig te inventariseren, zodat je  
zonder frustraties naar oplossingen voor  
problemen kunt zoeken. 
 
2. Accepteer elkaars eigenheid. Het is de  
kunst om te zien wat je samen kunt doen,  
zonder dat je verwacht dat de één de  
eigenheid moet opgeven. Voor de leden van  
de Assyrische kerk is de kerkdag ook een 
soort familiedag en heeft de liturgie een heel 
andere lading dan voor ons. Het is ‘weer even 
terug in het land van herkomst’. 
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