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 Wij zoeken nieuwe abonnees!
Kent u mensen die interesse zouden kunnen hebben in ons
werk? U kunt hen dan de eenmalige uitgave Her-Oriëntatie 
geven, waarin tien verhalen van nieuwe christenen staan, 
die eerder in dit kwartaalblad Oriëntatie zijn gepubliceerd. 
Vraag deze uitgave aan, eventueel met een extra exemplaar
van dit nummer van Oriëntatie. Dat kan op webpagina 
evangelie-moslims.nl/contact, of via email info@evangelie-
moslims.nl. Dankuwel!

Her-Oriëntatie

Zij vonden een nieuwe Weg

EENMALIGE UITGAVE

Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt christenen en 
christelijke gemeenten om moslims in ons land gastvrij uit te 
nodigen, in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus 
voor ons wil zijn en samen Hem te volgen als Redder en Heer. 
We ondersteunen christenen met een moslimachtergrond om 
als deel van een christelijke gemeenschap Jezus te volgen en 
een goed getuigenis te geven naar anderen.

Evangelie & Moslims biedt training, materialen en begeleiding 
aan voor missionair-diaconaal werk waarbij aandacht is voor 
mensen met een moslimachtergrond. We worden gesteund 
vanuit de PKN (via IZB en GZB) en door de CGK, de NGK en de 
GKV. Deze kerken hebben Evangelie & Moslims
opgericht en hebben als participanten zitting in ons bestuur.

Postadres
Postbus 2060, 3800 CB Amersfoort
Tel.: 033 – 465 92 90
E-mail: info@evangelie-moslims.nl
Internet: www.evangelie-moslims.nl 
KvK nr.: 41188315
IBAN: NL51 INGB 0003 3110 70 

Abonnementen en giften
Het blad Oriëntatie verschijnt vier keer per jaar. Evangelie & 
Moslims is afhankelijk van de steun van kerken en individuele 
christenen. We sturen het blad Oriëntatie toe aan mensen die 
bij ons werk betrokken willen zijn. Ontvangers van het blad 
krijgen het verzoek om ons werk financieel te steunen.

Uw gift voor ons werk is welkom op IBAN: NL51 INGB 
0003 3110 70  ten name van Evangelie en Moslims te 
Amersfoort. Giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Auteursrecht
Foto's en artikelen dragen het auteursrecht van Evangelie & 
Moslims, tenzij hieronder anders vermeld. Foto's of teksten 
mogen niet zonder toestemming worden overgenomen of 
gepubliceerd.
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  Colofon

'“WIJ KUNNEN NIET 
NALATEN TE SPREKEN 

OVER WAT WE 
GEZIEN EN GEHOORD 

HEBBEN.”
(HANDELINGEN 4:20)
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  Column

Ui t leg gen 

of uitleven?

maar dat we ons zelf gehoorzaam in beweging laten zetten 
als getuigen van Christus. Je kunt als kerk moeilijk Pinkste-
ren vieren door alleen maar binnen de veilige muren van 
de kerk of het conferentieterrein te blijven. Als het goed 
is ervaren anderen de gevolgen ervan: dat de Geest van 
God ons zo vol maakt van Christus, dat we niet over Hem 
kunnen zwijgen.

Vol zijn van Christus kunnen we elkaar als christenen niet 
aanpraten. Het is een geschenk van Gods Geest. Het is 
wel zo dat God dat geschenk vaak geeft als we bereid zijn 
de weg te gaan die Hij voor ons opent. Regelmatig zijn er 
moslims met wie wij vanuit Evangelie & Moslims contact 
hebben die heel graag het evangelie willen leren kennen, 
maar kost het ons veel moeite om voorgangers of kerken-
raden in hun omgeving te vinden die tijd willen vrijmaken 
om aandacht te geven aan mensen die nota bene op hen 
zitten te wachten. Dat is niet alleen buitengewoon teleur-
stellend voor deze moslims, maar daarmee onthouden 
deze kerken zichzelf ook een zegen die God hen wil geven. 
Waar Gods Geest over de grenzen van culturen en religies 
mensen de ogen opent voor wat Jezus gedaan heeft, blijkt 
immers de kracht van het evangelie. 

Pinksteren vraagt meer om uitleven dan om uitleggen. 
Daar waar we mensen opzoeken en met hen spreken over 
wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan, wil God ook aan ons 
laten zien wie Hij is. 

CEES RENTIER – predikant-directeur

Een paar jaar gelden zag ik een YouTube-filmpje voorbij-
komen waarin een predikant aan moslims waarmee ze als 
kerk contact hadden, probeerde uit te leggen wat het Pink-
sterfeest betekende. Iemand vertaalde het voor hem in het 
Arabisch, maar het bleef een erg ingewikkeld verhaal over 
hoe God op een onzichtbare manier in gelovigen werkt en 
wat voor gaven Hij dan geeft. 

Bij het zoeken van liederen voor een Pinksterdienst valt me 
ieder jaar weer op hoe in veel liederenbundels de Pinks-
terliederen vooral gaan over de versterking van het geloof. 
Over troost en nieuwe kracht voor de christelijke gemeen-
te om het vol te houden tot de dag dat Christus terugkomt. 
In de brieven van Paulus komt dat element van het werk 
van de Heilige Geest regelmatig terug en ook in Johannes 
14-16 vinden we die elementen. In Johannes 14-16 en bij 
het Pinksterfeest in Handelingen 2 treedt echter iets an-
ders meer op de voorgrond. Daar gaat het er in de eerste 
plaats om dat het getuigenis van Christus doorbreekt in 
de wereld. Dat de leerlingen van Jezus vol zijn van Hem en 
vrijmoedig getuigen naar anderen. Dat de Heilige Geest 
in antwoord op het gebed ook in het leven van anderen 
werkt en hun ogen opent voor wat Jezus gedaan heeft.
Bij het Pinksterfeest gaat het er lijkt me niet om dat we 
anderen uitleggen hoe de Heilige Geest precies werkt, 

De betekenis van het Pinksterfeest 

is niet zo makkelijk uit te leggen aan 

anderen. Misschien moeten we dat ook 

niet te veel proberen. Als het goed is 

merken anderen wél de gevolgen 

ervan: dat de Geest van God ons

zo vol maakt van Christus, dat we niet 

over Hem kunnen zwijgen.
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Het is al 37 jaar geleden dat Davut gedoopt werd, maar ook dit jaar nog vroeg 

zijn moeder of hij meedeed met het islamitische vasten tijdens de maand ramadan. 

Davut begrijpt hun verdriet als ouders dat hij niet dezelfde weg als zij ging. 

Hij is blij dat het contact mogelijk is zonder boosheid of agressie. 

Twee jaar geleden volgde hij de Filippus-opleiding omdat het 

verlangen blijft om getuige van Jezus te zijn naar andere 

Turkse medelanders in zijn stad Rotterdam.

  In gesprek met...

Davut
TURK EN CHRISTEN IN ROTTERDAM

Davut is in 1965 in Antakya geboren. Hij herinnert zich dat 
ze zo arm waren dat hij soms stiekem zand at. Z’n vader 
vond echter werk in Nederland en Davut kwam met zijn 
moeder, broer en zus hem achterna toen hij zeven jaar 

was. Davut was al jong actief in de moskee. ‘Ik leerde dat 
christenen afgedwaald zijn en een dwaas geloof hebben in 
Jezus als een zoon die door God zou zijn verwekt, maar ik 
zag dat christenen na al die eeuwen nog steeds zelfverze-



geloof. Net op tijd. Ja ik was met occulte zaken bezig, maar 
de Heer heeft mij bewaard.’
‘Een andere Turkse man die naar een christelijke samen-
komst kwam, vertelde aan mijn vader dat ik christen ge-
worden was. Dat gaf thuis steeds meer spanning. Op een 
ochtend liep dat uit de hand toen hij mij wekte voor het 
ochtendgebed. Hij sloeg mij zo hard dat ik naar het zieken-
huis moest. Ik heb hem dat vergeven, want ik zag dat hij 
het in een opwelling deed en er veel spijt van had. Toen 
ze me naar Turkije wilden meenemen met de belofte daar 
een vrouw voor me te zoeken, maar in werkelijkheid om 
me daar te laten blijven en naar de Koranschool te sturen, 
ben ik van huis weggelopen. Mensen van de kerk vingen 
me gelukkig op. Daarna ging ik naar een Bijbelschool van 
Jong en Vrij. In die periode ben ik ook gedoopt.’

Yeni Yaşam
‘Na de bijbelschool kwam ik terug in Rotterdam en deed 
ik een opleiding in verzorging en ging ik werken in een 
bejaardentehuis. Maar al het papierwerk en ook de dis-
criminatie waarmee ik te maken kreeg, maakten dat ik 
stopte. Nu werk ik in de beveiliging. Na een botsing met 
iemand van de kerkleiding ging ik naar Evangeliegemeente 
De Brandaris en daar ben ik tot nu toe lid en heb ik het 
naar mijn zin. De Kandelaar was een warme familie, maar 
De Brandaris was zoals de meeste Nederlandse kerken. De 
eerste zeven jaar was ik er erg eenzaam. Pas toen ik ging 
meehelpen met het kinderwerk kreeg ik echt contact met 

kerd waren in hun geloof. Dat maakte me nieuwsgierig. Op 
de christelijke school wilden ze me echter niet helpen. Ze 
zeiden ‘Jij bent moslim en moet je niet met het christelijke 
geloof bezig houden. Ik kwam toen bij de Jehova Getuigen 
terecht die me een folder in het Turks gaven. Toen ik een 
keer van de moskee naar huis wandelde kreeg ik een flyer 
met een uitnodiging van de Kandelaar, een evangelische 
kerk. De Jehova’s waarschuwden me om er niet naar toe te 
gaan, maar daarom deed ik het juist wel en de sfeer sprak 
me meteen veel meer aan. Ze gaven antwoorden op mijn 
vragen. Kort voor de kerst in 1982 sprak ik een zondaars-
gebed uit. Dat was niet uit mijn hart, maar om mijn christe-
lijke vriend een plezier te doen en ik was ook nieuwsgierig 
wat dit voorstelde.’

Een vreemde droom
‘Een aantal weken later kreeg ik een droom. Ik zag een 
oude man met lang wit haar en een baard, hij straalde van 
warmte en licht. Hij stelde voor om naar het strand te gaan 
en te zwemmen. Hij ging voor mij uit, keek omhoog en 
riep ‘in de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest 
wil ik mij laten dopen. Toen hij klaar was met zich te laten 
dopen vroeg hij of ik hetzelfde wilde doen. Dat deed ik. 
Toen ik wakker werd, was ik erg in de war van deze droom. 
Enkele dagen daarna gaf een broeder uit de kerk mij Bij-
belstudie. Hij vertelde hoe hij toen zijn zoon geboren werd, 
hem pas met liefde in zijn armen kon sluiten toen zijn zoon 
gewassen was. Dat was voor mij een beeld dat mij hielp 
om te begrijpen wat de Bijbel over zonde zegt. Toen heb ik 
echt de Heer Jezus als mijn Heiland en Verlosser aanvaard.’

Ruzie thuis
‘Het was eigenlijk maar op het nippertje dat ik gered werd. 
Ik was met een groepje van zo’n 10-20 jonge moslims bezig 
met dhikr. Dhikr is bekend van de Derwisjen in Turkije. Wat 
je doet is honderden keren achter elkaar Allah, Allah, Allah 
zeggen, of la illaha illah allah. Net zo lang tot je in trance 
raakt. Dat deden we dagenlang achter elkaar. Ze zeiden: 
als je dat 40 dagen achter elkaar doet, ben je ingetreden 
en kom je er nooit meer uit. Op de 40e dag kwam ik tot 
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Ik leerde dat christenen
afgedwaald zijn en een dwaas 

geloof hebben.

In het weekend is Davut actief als scheidsrechter bij het jeugdvoetbal.



andere gemeenteleden. Zo werkt dat dus. De Nederlandse 
cultuur is een ik-cultuur: je moet zelf je positie verwerven in 
een nieuwe gemeenschap. De Turkse cultuur is een wij-cul-
tuur: de gemeenschap betrekt je erbij. Toen ik werkloos 
was ging het ook zo: pas toen ik zelf iets ging doen, ging de 
sociale dienst me ook helpen. Begin je niet zelf, dan doen 
ze ook niets. Nu ik het snap kan ik anderen helpen. Daarom 
ben ik blij dat Yeni Yasam er is, een Turkse kerk. In Yeni 
Yasam kunnen we nieuwe mensen begeleiden. Voor nieu-
we gelovigen is het heel belangrijk dat je beschikbaar bent 
voor hen. Toen ik tot geloof kwam, was het heel belangrijk 
dat ik meerdere keren per week bij iemand langs kon gaan. 
Ik schaam me dat ik het zelf nu niet doe, maar soms is je 
situatie zo dat het niet makkelijk is om te doen.’

Yeni Yaşam (Nieuw Leven) is een heel kleine Turkse kerk 
in Rotterdam die ondersteund wordt door een aantal 
Amerikaanse zendelingen en de Turkse predikant Burçin 
Tikiroğlu. ‘Door mijn werk bij een beveiligingsbedrijf moet 
ik soms op zondag werken. Maar als ik niet hoef te werken 
ben ik ’s morgens in mijn eigen gemeente De Brandaris 
en ’s middags in Yeni Yaşam. Als iemand al in een Neder-
landse kerk zit, haal ik hem er zeker niet uit, maar in Yeni 
Yaşam ontvangen ze begrip en steun. Daar help ik hen 
door te vertellen hoe het werkt in een Nederlandse kerk.’
‘Toen Yeni Yaşam 5-6 jaar geleden begon, dacht ik: ‘eerst 
zien, dan geloven’. Het is namelijk al de vijfde poging in de 

afgelopen 30 jaar om een Turkse kerk te beginnen in Rot-
terdam. En die betrokkenheid van Amerikanen maakt het 
ook kwetsbaar, die kunnen morgen weer weggaan.’ Davut 
lacht als hij vervolgens zegt: ‘Als Turken tot geloof komen, 
nemen ze de gewoonten van Nederlandse christenen over 
om als je het niet met elkaar eens bent uit elkaar te gaan 
of voor jezelf te beginnen.’ Helaas is dit niet tot Nederland 
beperkt. Misschien is het wel een kenmerk waarin protes-
tantse christenen t.o.v. katholieke en orthodoxe christenen 
opvallen. Davut heeft echter al die jaren trouw het contact 
met andere Turkse christenen in Nederland proberen vast 
te houden. Hij herinnert zich de landelijke samenkomsten 
die jarenlang iedere maand in Amersfoort gehouden wer-
den. ‘Dat was een mooie tijd van verbondenheid met el-
kaar. Daarna probeerden we in verschillende steden eigen 
kerken te beginnen, maar dat is dus niet zo makkelijk.’ Op 
dit moment organiseert Evangelie & Moslims wel vijf keer 
per jaar een landelijke samenkomst, waar Davut vaak bij is.
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  In gesprek met...

Voor nieuwe gelovigen is het 
heel belangrijk dat je 

beschikbaar bent voor hen.



Rotterdam
Davut voelt zich verbonden met de stad Rotterdam, waar 
hij inmiddels met kleine onderbrekingen al bijna 50 jaar 
woont, de laatste 18 jaar samen met Anita zijn vrouw. Een 
aantal jaren hadden ze ook de zorg voor een pleegdochter 
uit een Turks gezin. Dat ging goed en ook het contact met 
de moslimouders ging goed. Via haar belandde Davut op 
het voetbalveld en sindsdien fluit hij regelmatig op zater-
dag bij de jongerencompetities (11-15 jaar). ‘Toen ik jonger 
was, deed ik een tijd mee met zaalvoetbal, maar daarbij 
brak ik een rugwervel en sindsdien moet ik het iets rustiger 
aan doen met sporten.’

Davut wil graag iets betekenen voor de andere 50.000 
Turken in zijn stad van wie bijna niemand Jezus kent als 
zijn Verlosser. ‘Ik had mezelf aangemeld voor de Filip-
pus-opleiding omdat ik hoopte dat ik op die manier mijn 
vrees voor straatevangelisatie zou kwijtraken. Ik heb in 
het verleden namelijk twee keer te maken gehad met 
bedreigingen op straat, maar gelukkig beschermden de 
anderen van de groep mij toen zodat mij niets overkwam. 
Mijn ervaring is dat moslims die echt serieus zijn, geen 
problemen met je maken. Ze staan stevig in hun geloof 
en willen wel met je discussiëren. Het zijn meer de men-
sen die eigenlijk zelf weinig doen met hun geloof die zich 
sneller aangevallen voelen en agressief worden. Dat komt 
door hun eigen onzekerheid. Op de Filippus-opleiding 
gingen ze tijdens de lessen hier niet zo veel op in, dat 
was meer iets voor de stage. Ik heb via Yeni Yaşam, waar 
ik ook een deel van mijn stage liep, met de tijd wel weer 
vertrouwen in het evangelisatiewerk gekregen. Ik heb ook 
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jaren als vrijwilliger geholpen bij inloophuizen en in het 
christelijk jeugdwerk. Nu ik ouder wordt, merk ik dat ik 
meer mogelijkheden krijg doordat Turkse mensen mij als 
abi (Turks woord voor ‘oudere broer’) om advies vragen in 
allerlei zaken. Veel Turken die ik tegenkom die weten dat 
ik christen ben, zwijgen over dat onderwerp. Sommigen 
stimuleren me om weer moslim te worden. Het is jammer 
maar de meeste Turken denken nog steeds: een Turk kan 
geen christen worden.’

Begrip voor ouders
‘Vijf jaar nadat ik van huis was weggelopen lukte het om 
het contact met mijn ouders te herstellen. Ik kom nu weer 
regelmatig bij hen en ben blij dat ik dat nu zonder angst 
kan doen. Ik begrijp hun moeite wel. Het is een gevoel van 
schaamte, pijn en verdriet. Je denkt als ouders je kind te 
hebben opgevoed zoals het hoort en dan glipt het toch uit 
je hand. Ik kan ook weer gewoon naar Turkije op familie-
bezoek. Het contact blijft wel een beetje onvoorspelbaar. 
Je weet nooit hoe men op dingen reageert of op wat voor 
manieren je toch uitgenodigd wordt om terug te keren 
tot de islam. Ik denk er echter niet over om ooit terug te 
keren, ik ben nog steeds blij en gelukkig dat de Heer Jezus 
mijn Verlosser is. Ik bid dat anderen Hem ook vinden.’

Nu ik ouder wordt, merk ik dat 
ik meer mogelijkheden krijg. 
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Na zes jaar pionieren, dwars door een coronaperiode heen, zet Huis van Hoop 

in Zeist binnenkort een volgende stap. Onder de vleugels van drie kerken 

begint een missionaire gemeente met diensten op zondag. 

De Arabische gelovigen hebben er lang naar uit gezien.

Daar al Amal (Huis van Hoop) is een pioniersplek in Zeist 
die in 2017 startte als een samenwerkingsproject van drie 
plaatselijke kerken. In de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk 
De Ark waren er diensten gestart voor Arabischtalige asiel-
zoekers die om een passend vervolg vroegen. Evangelie &
Moslims wist dat er ook gemeenteleden van de Protes-
tantse wijkgemeente Bethel en de Evangeliegemeente 
Zeist (EGZ) waren die het verlangen hadden om als kerk de 
moslimgemeenschap te bereiken en bracht de drie kerken 
bij elkaar. Het pioniersteam dat leiding geeft aan het missi-

onaire werk bestaat uit vier Arabische en vier Nederlandse 
christenen. Twee Arabische christenen zijn als evangelist 
aangesteld en werden gedetacheerd door Evangelie & 
Moslims die de pioniersplek begeleidt.

Dichterbij dan je denkt
Arjan Verduin, ouderling van wijkgemeente Bethel: ‘Om 
eerlijk te zijn: het begon niet bij de kerken, maar bij me-
dewerkers van Evangelie & Moslims die met contacten en 
activiteiten onder Arabieren en een heel duidelijke vraag 

  In de praktijk

In 

deze rubriek 

geven we regel-

matig aandacht aan 

missionair werk 

ergens in het 

land.DAAR AL AMAL
Een kerk als huis van hoop, dicht bij mensen
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‘Begin 2020 was het aantal bezoekers van de samenkomst-
en op vrijdagavond sterk gegroeid’, vertelt Rana al Obadi
die als evangeliste aan de pioniersplek verbonden is. 
‘De mensen wilden graag dat we zelf een kerk werden. 
We hadden net een planning gemaakt voor diensten op 
zondag toen de corona-pandemie begon. Toen ging het 
gebouw dat we gebruikten dicht voor groepen. Gelukkig 
konden we toen het kerkgebouw van De Ark gebruiken, 
maar niet alles was mogelijk wat we wilden. Steeds weer 
moesten we het programma aanpassen. Het was niet mak-
kelijk om het contact met de mensen vol te houden. Soms 
ging ik maar met mensen bij McDonalds zitten eten en 
praten of had ik kleine groepjes bij mij thuis, maar ja dat 
is anders dan met allemaal samen in je eigen gebouw. We 
hebben in de zomer ook Bijbelstudies in het park gedaan, 
samen met picknick.’ Mohammed, haar man, vult aan: ‘Dat 
was prachtig, we waren met een groep van 40 mensen, 
moslims, christenen van moslimachtergrond, mensen met 
een orthodox-christelijke achtergrond, Nederlandse chris-
tenen. Voorbijgangers bleven staan om te luisteren naar 
de Arabische liederen die we zongen. Het is belangrijk om 
als kerk naar buiten te gaan, alleen dan kunnen de mensen 
je zien. De kinderen vonden het natuurlijk ook leuk, want 
die hadden alle ruimte om te spelen.’ 

Hier zitten ze op het puntje van 
hun stoel om niets te missen.

Doopdienst

aan ons, de trigger waren waardoor wij beseften hoeveel 
moslims er om ons heen leven en hoe weinig contact we 
als kerken met hen hadden. Wij hebben als gemeente de 
afgelopen decennia heel wat zendelingen naar het buiten-
land uitgezonden. Afgelopen jaar schreef een van hen van-
uit  het Midden-Oosten: Je hoeft niet net als ik in deze regio 
te zitten om het evangelie met moslims te kunnen delen, 
daarvoor hebben jullie in Zeist net zoveel kansen. Dat is 
de spijker op de kop, maar je kunt er makkelijk aan voorbij 
gaan.’

Theo van de Ven, bestuurslid namens de EGZ in het pionier-
steam, vult hem aan: ‘Ook onze gemeente was al jaren-
lang heel actief om overal in de wereld zendelingen te on-
dersteunen. We keken vaak ver weg, maar het is ook veel 
dichterbij. Er staan hier grote AZC’s, veel mensen krijgen een 
woning in Zeist en omgeving en er is ook een grote Marok-
kaanse gemeenschap. Ik had vroeger nooit contact met 
iemand van hen. Nu zit ik bij Daar al Amal regelmatig met 
hen aan tafel. In het begin schrok ik wel van de heftigheid 
waarmee de Arabieren met elkaar discussieerden. Ik vroeg 
aan evangelist Samer Younan of het niet uit de hand aan 
het lopen was, maar hij stelde me gerust: ‘Wij oosterlingen 
spreken met meer passie over God dan de meeste Neder-
landers, juist omdat we van Hem en van elkaar houden.’ 
En inderdaad even later omhelsden ze elkaar voordat ze 
afscheid namen. Voor mij is er de afgelopen jaren een hele 
nieuwe wereld open gegaan, dat had ik nooit willen missen.’

Op het puntje van hun stoel 
Albert Veerman, predikant van De Ark: ‘Ik nam een keer 
een collega-predikant mee naar een dienst van Daar al
Amal. Hij zei tegen mij: ‘Opmerkelijk hoe aandachtig mens-
en hier zitten te luisteren naar een preek. Wat een verschil 
met de dienst waar ik vanmorgen voorging. Daar zaten 
de mensen onderuitgezakt te wachten wanneer het was 
afgelopen. Hier zitten ze op het puntje van hun stoel om 
niets te missen.’ Er is inderdaad een grote openheid en 
nieuwsgierigheid onder de Arabischtaligen en Noord-Afri-
kanen. Ik hoop dat de gemeenschap van Daar al Amal blijft 
groeien en dat Marokkanen zelf ervaren dat het evangelie 
iets goeds uitwerkt in hun gemeenschap.’
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De stap naar kerk-zijn
D.V. 3 juli worden er in een startdienst die met de drie 
moederkerken samen wordt georganiseerd, drie mensen 
uit de doelgroep in het ambt van ouderling/oudste of di-
aken bevestigd. Rana is erg blij dat die stap nu gemaakt 
kan worden. ‘De mensen vragen regelmatig: Zijn jullie een 
kerk? Dan moet je een duidelijk antwoord kunnen geven. 
Als kerk heb je behalve activiteiten in de week ook zondags 
een dienst en vier je regelmatig het avondmaal. Dat hoort 
bij het christelijke geloof. Dat is een opdracht van Jezus. 
We zien er erg naar uit om dat te kunnen doen. Ik denk dat 
we dan meer serieus worden genomen.’ 

Nu wordt er nog eens in de twee weken een kerkdienst 
gehouden op zondagmiddag. Rana en Mohammed willen 
graag iedere zondag een dienst hebben, maar na de coro-
na is het aantal bezoekers op zondagmiddag duidelijk min-
der dan op vrijdagavond. Mohammed: ‘De Nederlanders 
stelden voor om maar terug te gaan naar eenmaal in de 
maand, maar ik denk dat we veel beter iedere zondag kerk 
kunnen hebben. Misschien komen er dan juist meer men-
sen. Om de andere week is veel te ingewikkeld. Dat kun je 

niet op een flyer zetten. Rana stuurt iedereen iedere keer 
wel een app, maar in hun hoofd twijfelen mensen altijd of 
er nu een dienst is of niet.’

Samen bouwen aan de kerk
De samenwerking tussen de drie kerken is de afgelopen 6 
jaar steeds heel goed gegaan. Het blijft wel een uitdaging 
om gemeenteleden uit de drie kerken te betrekken bij het 
werk. Er is veel steun en waardering voor het werk, maar 
zelf meedoen is een grote stap. Cultuurverschillen maken 
een eerste stap spannend. Daarnaast is de volle agenda 
van Nederlandse christenen vaak een bottleneck. Daar al
Amal heeft iedere vrijdagavond een Bijbelstudie met regel-
matig een maaltijd en soms een spel. Daarnaast is er ie-
dere tweede zondag van de maand een kerkdienst en dat 
wordt over een tijdje waarschijnlijk iedere zondag. Als je 
een gezin met tieners hebt, is dat lastig. Zij hebben hun 
vrienden en jeugdwerk in de Nederlandse kerk en vinden 
het lastig om een tweetalige dienst te volgen. 

Rana: ‘Ik ben zo blij met ons kernteam. De Nederlandse 
mensen van het team hebben een hart voor evangelisatie 
en zijn barmhartig voor de mensen. Ze hebben verwach-
ting van God en van ons. Ik heb echt het gevoel dat wij als 
Arabieren door hen begrepen en gewaardeerd worden. 
Voor ons is het heel belangrijk dat er Nederlandse mensen 
meedoen, alleen samen kunnen we aan een kerk bouwen.’

Investeren in de toekomst
Een kerk die speciaal gericht is op Arabische of Noord-Afri-
kaanse mensen, is dat over 10 of 20 jaar nog wel nodig 
als de vluchtelingen van nu straks allemaal Nederlands 

Meer weten? Bekijk ook de website,     https://daaralamalzeist.nl/ 

Het is belangrijk om als kerk 
naar buiten te gaan, alleen dan 

kunnen de mensen je zien.

  In de praktijk

Mohammed en Rana al Obadi
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Meer weten? Bekijk ook de website,     https://daaralamalzeist.nl/ 

verstaan? Mohammed: ‘Er komen nog steeds nieuwe Ara-
bische mensen als vluchteling naar Nederland. Het AZC in 
Zeist ging twee jaar geleden dicht, maar is een paar weken 
geleden weer open gegaan. Voor heel veel mensen blijft 
de Arabische taal en cultuur belangrijk, ook al spreken ze 
goed Nederlands. Stel je voor dat deze kerk over 25 jaar 
helemaal typisch Nederlands is geworden zonder aan-
dacht voor de Arabische taal en cultuur, dan zul je zien 
dat er weer een groep mensen, net als wij nu, met iets 
nieuws begint voor deze doelgroep. Maar ik hoop dat dat 
niet nodig is. Ik hoop dat Huis van Hoop op lange termijn 
aandacht blijft geven aan de Arabische taal en cultuur en 
de moslimachtergrond van mensen. Nu zijn wij nog klein 
en afhankelijk van de Nederlandse kerken die ons helpen, 
maar ik hoop dat we zo sterk worden dat wij op onze beurt 
weer andere kerken kunnen helpen als die zwakker woden.’

De komende jaren blijft Daar al Amal sterk verbonden 
met de drie kerken in Zeist die het initiatief vanaf het 
begin gesteund hebben. Die steun is belangrijk nu veel 
landelijke steun na zes jaar pionieren stopt. Kerkordelijk 

is het wel een puzzel om een regeling op stellen die recht 
doet aan de belangrijkste theologische waarden en goed 
geordend kerkelijk leven van alle drie de kerken. Alle drie 
de bestuursleden vinden het de moeite waard om daar 
tijd in te steken. Theo: ‘Voor de toekomst van de kerken 
in Zeist is het belangrijk dat we hierin investeren. We kun-
nen een groot deel van de bevolking niet negeren en we 
mogen dankbaar zijn dat Arabische christenen ons willen 
helpen hen te bereiken.’ Arjan: ‘Het zou mooi zijn als we 
in de toekomst in de wijk Vollenhove een gebouw zouden 
vinden. In die wijk staat een enorme flat, er wonen heel 
veel migranten en is er ook sprake van grote sociale nood. 
Toch is de kerk in de hele wijk nauwelijks aanwezig, er is 
alleen een huiskamer voor ontmoeting. Het zou heel goed 
zijn als we in deze wijk als kerk veel meer present zouden 
kunnen zijn en dan is het toch een geschenk dat er al een 
Arabisch team is dat daarbij wil helpen. Jarenlang waren 
we ook in Zeist als kerk gericht op het overleven en druk 
met het afstoten van kerkgebouwen. Met het pionieren 
leer je als kerk naar buiten te gaan, dichter naar de men-
sen toe. ’ Rana ziet ook de nood in Vollenhove en ontmoet 
daar mensen in het inloophuis. ‘Prima als we daar een 
kerk beginnen, zolang we maar niet in een schoolgebouw 
terechtkomen. Arabieren willen dat een kerkgebouw ook 
een beetje mooi is als plaats van aanbidding van God. Voor 
sommige mensen is het ook veiliger als een kerkgebouw 
niet in hun eigen wijk staat. Ze willen niet dat andere mos-
lims zien dat ze naar de kerk gaan. Maar het is wel belang-
rijk dat we naar de mensen toegaan, daar waar ze wonen, 
en kijken wat we daar voor hen kunnen betekenen.’ 

Cees Rentier

Voor veel mensen blijft de 
Arabische taal en cultuur 
belangrijk, ook al spreken 

ze goed Nederlands.

Kinderwerk
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Al decennia terug gingen er in Nederland stemmen op om in plaats van Tweede Pinksterdag 

of Hemelvaartsdag het Suikerfeest als religieuze feestdag aan te merken waarop 

zoveel mogelijk werknemers vrij zouden moeten zijn. Daar kwam nooit 

voldoende draagvlak voor. Moslims proberen wel het feest aan het einde van de 

Ramadan op een meer aansprekende manier onder de aandacht te brengen.

HET SUIKERFEEST WORDT MINDER ZOET
en wat er nog meer speelt bij de feesten

Lekker eten hoort bij feesten, Lekker eten hoort bij feesten, 
ook bij de christelijke!ook bij de christelijke!

 (Daar-al Amal, Zeist)  (Daar-al Amal, Zeist) 

  Achtergrond

Naar aanleiding van discussies in de media kondigde het 
Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) aan om zich in 
te zetten dat het Suikerfeest een andere benaming krijgt. 
Een groeiend aantal moslims wil niet meer geassocieerd 
worden met ‘zich volproppen met snoep’. De officiële is-
lamitische naam is ‘ied al fitr. Letterlijk betekent dat ‘feest 
van het verbreken van het vasten’. Dat woord is echter 
een stuk lastiger om als niet-Arabier uit te spreken. Ook 
in Turkije was dat het geval en daarom ontstond daar de 
naam şeker bayramı. De Nederlandse naam Suikerfeest 

is de letterlijke vertaling daarvan en is dus door de Turkse 
arbeidsmigranten in ons land geïntroduceerd. 
De naam Suikerfeest kwam niet uit de lucht vallen. De 
realiteit is dat veel moslims tijdens de maand Ramadan, ’s 
avonds na het verbreken van het vasten, meer en feeste-
lijker eten dan in andere maanden, terwijl men de banden 
met familie en geloofsgenoten aanhaalt. Met name aan 
het einde van de vastenmaand is er het gebruik om elkaar 
veel zoetigheden voor te zetten. Maar al jaren is er in Tur-
kije via overheid en media een campagne om de bevolking 



13

Oriëntatie    NUMMER 147   JUNI 2022

aan te zetten om gezonder te eten en minder suiker te 
gebruiken. In Nederland is dat al veel langer een trend en 
daarom voelen steeds meer moslims zich ongemakkelijk 
met de naam Suikerfeest.

Een naamswijziging van het feest is onder moslims in ons 
land echter niet onomstreden. Sommigen zien een trend 
naar een meer strenge vorm van islam onder invloed van 
de hanbalitische rechtsschool van het Arabisch schierei-
land, met nadruk op het zoveel mogelijk imiteren van de 
leefwijze van de tijd van Mohammed. Die trend is er al 
langere tijd in grote delen van de moslimgemeenschap 
wereldwijd, maar er is onder moslims ook verzet tegen. 

De kans dat Ied al fitr of Eid al Fitr de nieuwe naam zal wor-
den in ons land is niet zo groot. Yücel Aydemir, de voor-
zitter van de Ulumoskee in Utrecht, waar vooral Turken 
komen, sprak tegenover het NRC over ‘Ramadan-feest’. 
Voor Nederlanders een makkelijke en logische naam, maar 
voor Arabieren weer wat vreemd. Het woord Ramadan 
betekent namelijk geen vasten, maar is eenvoudigweg de 
naam van de maand waarin gevast wordt. Aydemir moti-
veerde zijn inzet voor een andere naam aan de hand van 
Kerst en Pasen: “Kerst noem je niet het bomenfeest, en 
Pasen is geen eierfeest of haasfeest. Wij vieren het einde 
van de ramadan. Noem het ook zo, noem het beestje bij 
de naam.” In Turkije wordt het paasfeest echter nog vaak 
‘yumurta-bayramı’ (eierfeest) genoemd. Christenen in Tur-
kije spannen zich in dat de media een andere naam ge-
bruikt ‘diriliş bayramı’ (opstandingsfeest). Evenzo moeten 
we moslims de ruimte geven om zelf hun naam te kiezen 
voor het feest. Omdat moslims in ons land uit allerlei ver-
schillende achtergronden komen, is het echter nog niet zo 
makkelijk om consensus te bereiken.

Inhoudelijk vallen wel verschillen op met de christelijke 
feesten. Bij de christelijke feesten ligt in lijn met de feesten
van het Oude Testament de nadruk op het vieren van wat
God gedaan heeft. De eerste christenen ervoeren het werk
van Christus en de Geest als vervulling van waar de profeten
naar hadden uitgezien vanuit een sterk besef van eigen 
falen en onmacht: dat God zou ingrijpen en iets nieuws be-
ginnen. Bij de twee islamitische feesten is juist veel aan-
dacht voor de religieuze inspanning van de kant van de 
mens. Bij Ied al fitr hebben moslims een maand lang gevast. 
Het offerfeest (de officiële naam is Ied al adha, het grote 
feest), gaat gepaard met het slachten van een dier dat mos-
lims zelf hebben gekocht. Sommige moslims benadrukken 
in reactie daarop dat tijdens de Ramadan er ook dankbaar-

heid is voor het geschenk van de Koran. Soera 96 zou als 
eerste soera zijn geopenbaard in de nacht van de 27e op 28e 
dag van de maand Ramadan. En bij de haddj, de pelgrims-
reis naar Mekka die voorafgaat aan het offerfeest, gaat het 
volgens moslims ook om toewijding aan God en smeken 
om vergeving. Toch blijft dit verschil in de grondtoon tussen
de christelijke en islamitische feesten. Het heeft ook met 
de kern van de islam te maken dat het nee zegt tegen het
evangelie dat God zelf in Christus tot ons kwam, onze schuld
en schande droeg en door de Heilige Geest in ons iets 
nieuws begint. Moslims bandrukken dat een ander onze 
zonden niet kan dragen en dat we zelf zo veel mogelijk goed
 moeten doen en zo min mogelijk kwaad en dat God die 
verhouding meeneemt in zijn oordeel over ons leven, hoe-
wel Hij ons niets verplicht is. Veel moslims die christen wor-
den, ervaren het als een grote vreugde dat ze verlost zijn 
van deze druk. Ze willen God nu dienen uit dankbaarheid 
voor wat Jezus voor hen deed. Met de hulp van Gods Geest.

Steeds minder christenen gaan op Hemelvaartsdag en 
Tweede Pinksterdag nog naar de kerk, maar werknemers 
zullen zich deze vrije dagen niet zomaar laten afnemen. 
Inruilen voor het Suikerfeest is praktisch ook lastig om-
dat die datum ieder jaar ongeveer 11 dagen naar voren 
schuift. Turken bepalen met astronomische berekeningen 
de datum van de feesten ver vooruit, maar in de meeste 
delen van de moslimwereld wordt de datum van de nieuwe 
maand nog steeds afhankelijk gesteld van de zichtbaarheid 
van de maan. Dat weet je pas vlak ervoor. Niet praktisch 
dus. Maar de trend is dat steeds meer werknemers de 
ruimte krijgen om flexibel verlof op te nemen en een He-
melvaartsdag in te ruilen voor het Suikerfeest of iets an-
ders. Veel moslims die christen worden, werken in sectoren 
waar steeds meer op zondagen en christelijke feestdagen 
gewerkt wordt. Ze zijn niet opgevoed met een traditie van 
vrije zondagen en christelijke feestdagen, maar beseffen 
hoe belangrijk het is om als christelijke gemeente samen 
te kunnen komen. Dat kan alleen goed als je allemaal vrij 
bent. Het blijft de moeite waard ons daarvoor in te zetten.

Cees Rentier

Bij de christelijke feesten 
ligt de nadruk op wat 

God gedaan heeft.
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Rabita conferentie: gebed verhoord!
Na twee jaar beperkingen kon begin mei onze conferen-
tie voor Arabischsprekende christenen van moslimach-
tergrond en geïnteresseerde moslims nu weer in volle 
bezetting gehouden worden. Stephen Kelly, één van de 
sprekers, was twintig jaar geleden ook al op een soortge-
lijke conferentie in Nederland. Hij zei toen: ‘Ik wil graag 
bidden dat er, als ik met pensioen ga, nieuwe leiders zijn 
opgestaan uit jullie midden, die zelf deze conferenties or-
ganiseren en leiden.’ Onze medewerker Haithm, Jemeniet 
en in Nederland christen geworden, was er toen bij als 
deelnemer, en nu weer… als één van de leiders. ‘Stephen’, 
zei hij, ‘weet je nog wat je twintig jaar terug gebeden hebt? 
Je gebed is verhoord!’

Haithm: ‘Het thema was ‘De waarheid zal je vrijmaken.’ Het 
was soms ’n beetje spannend omdat het ook nog Ramadan 
was. Twee vrouwen deden daaraan mee, daar was ruimte 
voor. Er was veel oog voor elkaar en openheid. Voor de 
deelnemende christenen (allemaal van moslimachter-
grond) was het heerlijk om samen te zijn en gesterkt te 
worden. Ook alle moslims hebben de conferentie heel po-
sitief ervaren, ze voelden geen aanval op hun geloof maar 
maakten veel mee van het christelijk leven. Ze deelden 
moeilijke dingen uit hun leven en sommigen vroegen: Wil 
jij voor me bidden in Jezus’ naam?’ Dat is een grote stap! Ja, 
we hebben veel zegen en nabijheid van de Heer ervaren. 
Alhamdoelila! (Geprezen zij God!)’
Meer lezen? Ook op onze website staat een 
nieuwsberichtje over de Rabita conferentie.

Van een slavenmantel naar een
koningskleed: de Jozef-conferentie
In mei organiseerde Evangelie & Moslims ook de Jozef-con-
ferentie. Een groep Turkstalige vrouwen kwam vier dagen 
bijeen om aan de hand van het leven van Jozef te kijken 
naar hun eigen levensverhaal. Net zoals Jozef hebben de 
meeste van deze vrouwen ook moeilijke en traumatische 
dingen meegemaakt, en dragen ze de pijn en afwijzing 
daarvan nog met zich mee. Tijdens de conferentie was er 
naar aanleiding van de lessen, waarbij toneel en persoon-
lijke getuigenissen de boodschap kracht bijzetten, veel 
tijd om hierover na te denken en met elkaar te praten en 
bidden. Het maken van een persoonlijke levenslijn hielp 
de deelnemers hun pijnlijke ervaringen letterlijk in kaart te 
brengen. Op de derde dag was er een bijzonder moment
waarop een ieder persoonlijk deze kaartjes aan het kruis 
mocht slaan. Onder het geluid van de hamer in het hout, 
dat op indringende wijze herinnerde aan Jezus’ offer, 
bracht elke vrouw haar lasten bij Jezus. Het was een tijd 
die eindigde in diepe vreugde, die de dagen erna ook nog 
merkbaar was. We bidden dat Gods werk van genezing en 
bevrijding zich voortzet in het leven van deze Turkse vrou-
wen!

Helpt u mee bij de organisatie
van onze conferenties?
Voor de Marokkaanse conferentie op 17-19 juni zoeken 
we nog enkele vrijwilligers voor kinderwerk, tienerwerk en 
voor het verzorgen van de maaltijden en de corvee. 
Meer info: willem@evangelie-moslims.nl

  Kort nieuws

Linksboven: Stephen Kelly, rechtsboven: Haith al Salahi.
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christenen, maar staat open voor belangstellenden (dus 
ook voor mensen die moslim zijn). Liederen, gebeden, 
getuigenissen en uitleg van een Bijbelgedeelte. Er is vol-
doende ruimte voor onderlinge ontmoeting. De voertaal is 
Turks, met een samenvatting in het Nederlands via kopte-
lefoon. Heb je een collega of buurman/-vrouw met Turkse 
roots, neem die dan gerust mee. Ontvangst vanaf 14.30 
uur, start 15.00 uur en afsluiting om 17.00 uur met een 
eenvoudige maaltijd. 
Meer informatie via Hatice@evangelie-moslims.nl.

2 JULI 
Amersfoort
Bijeenkomst ‘Het Marokkaanse gezin’
Zie bij 4 juni. 

24 SEPTEMBER 
Amsterdam
Turkse samenkomst
Zie bij 25 juni.

7-9 OKTOBER
Midden van het land
Turkse weekend-conferentie
Meer informatie via Hatice@evangelie-moslims.nl.

  Agenda
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4 JUNI 
Amersfoort
Bijeenkomst ‘Het Marokkaanse gezin’
Een landelijke christelijke samenkomst voor Nederlandse 
Marokkanen en hun gezinnen. Er is Bijbel- uitleg, zang en 
gebed. Alles is tweetalig Arabisch-Nederlands en zo nodig 
wordt ook in het Tarifit vertaald. De liederen zijn in het 
Marokkaans-Arabisch. Wie wil komen, kan contact opne-
men met racha1977@live.com, tel. 06-85649014 of 
boudchichnabil@gmail.com, tel. 06-85113498. Het adres van 
de samenkomst is: Liendertseweg 114, Amersfoort. 
Aanvang 14.00 uur. (De bijeenkomsten zijn steeds op de 
eerste zaterdag van iedere maand.) 

17 - 19 JUNI 
Ambt Delden
Marokkaanse conferentie
Een landelijke christelijke conferentie voor Nederlandse 
christen-Marokkanen en hun gezinnen en geïnteresseerden.
Meer weten: willem@evangelie-moslims.nl of bel ons kantoor.

18 EN 25 JUNI
Assen
Insjallah – cursus
Onze basiscursus voor christenen om het geloof en de 
leefwijze van moslims te begrijpen en te leren hoe je het 
evangelie in woorden en daden kunt delen. 
Zie evangelie-moslims.nl/insjallah voor meer details.

20 - 24 JUNI 
Amerongen
Zomerschool Moslims en het evangelie
Een intensieve studieweek over het geloof en de cultuur 
van moslims en hoe je hen kunt helpen om volgeling van 
Jezus te worden. Meer informatie: zie achterzijde.

25 JUNI 
Den Haag
Turkse samenkomst
Deze samenkomst wordt georganiseerd door Turkstalige 

• Dank voor de zeer gezegende Rabita conferentie voor 
Arabischsprekende christenen van moslimachtergrond 
en geïnteresseerde moslims, die begin mei plaatsvond. 

• Dank voor het bijzondere Jozef-weekend, waar onze 
medewerkers aandacht konden geven aan een aantal 
Turkssprekende vrouwen met traumatische ervaringen.

• Bid voor de regelmatige samenkomsten van ‘Het Marok-
kaanse Gezin’, de Marokkaanse conferentie van 17-19 
juni en de Turkse bijeenkomsten in diverse plaatsen in 
ons land. 

• Evangelie & Moslims moet op zoek naar een nieuw kan-
toor. Bid dat we dit komende jaar een geschikte plek 
zullen vinden. (Tips? Neem contact op met ons: 

 albert@evangelie-moslims.nl) 

  Dank- en gebedspunten

Kijk voor de meest actuele agenda 
steeds op onze website.

 



Een intensieve studieweek over het geloof en de leefwijze
van moslims in Nederland en hoe je hen kunt helpen om 
volgeling van Jezus te worden. In het programma maak je 
uitgebreid kennis met christenen met een moslimachter-
grond en ga je ook met moslims in gesprek. 

'Fantastisch leerzame week.'
'Mijn bewogenheid met moslims is vergroot.'
'Veel tools gekregen om het evangelie te delen.'

Het programma loopt van maandagmorgen 10.00 uur 
tot vrijdagmiddag 15.00 uur. Kosten incl. maaltijden en 
overnachting: € 340,- (voor echtparen €540,-).

Meer informatie en aanmelden: 
www.evangelie-moslims.nl/zomerschool 

 Ons werk wordt mogelijk gemaakt door 
 christenen die ons werk steunen. 
 Uw gift is welkom op: 
 IBAN: NL51 INGB 0003 3110 70

info@evangelie-moslims.nlinfo@evangelie-moslims.nl
www.evangelie-moslims.nl www.evangelie-moslims.nl 

ZOMERSCHOOL 2022
20-24 juni 

Het licht van Christus 
laten schijnen
In de ontmoeting 
met moslims

Steun ons werk, blijf op de hoogte, 
doe met ons mee!

Vraag onze algemene folder aan voor 
gebruik in uw kerk.


