
Inspiratieavond op 23 september in de Vredesweek 
 
Dit jaar werd de inspiratieavond in de Herberg gehouden. Een goede keus! 
De opzet van deze avond was weer een succes. Er waren drie gasten uitgenodigd die 
geïnterviewd werden en daarna konden we in drie groepen wat intiemer met de gasten praten. 
De Herberg was een prima locatie hiervoor. De ruimtes waar we zaten boden van zichzelf al 
gezelligheid en de gesprekken verliepen in een fijne sfeer. 
 

 
 
Wie waren de drie gasten en wat hebben we van hen geleerd? 
 
Interview Marthen Partipeilouhy:  
Marthen komt uit Indonesië en behoort tot de Molukse gemeenschap. Hij kwam in 1951 in 
Nederland op 2 ½ jarige leeftijd. Zijn ouders waren in Indonesië lid van wat ze de 
(protestantse) gereformeerde kerk noemden. Die kerkgemeenschap werd al in 1610 gesticht 
onder invloed van de kolonisator.  
Bij de dekolonisatie kwam de Molukse gemeenschap onder dwang naar Nederland. Dus niet 
als vluchteling. Aanvankelijk zou hun verblijf in Nederland slechts maanden duren ( het liep 
anders, Molukkers waren in Indonesië niet meer welkom vanwege hun loyaliteit aan de 
kolonisator). 
Marthen is na zijn studie theologie in Amsterdam lid geweest van diverse evangelische 
gemeenschappen, maar keerde uiteindelijk weer terug naar de Molukse kerk.  Daar werd hij 
predikant en bleef in deze functie tot hij vorige week  afscheid nam. Bijzonder is dat deze 
kerk veel afsplitsingen kent. In 1970 waren er wel 20 stromingen! 
In de kerk wordt Nederlands gesproken. Er is weinig integratie met andere kerken. “De eigen 
gemeenschap had men nodig”.  Net als bij de andere kerken in Nederland kalft ook het aantal 
leden af. Marthen houdt echter door zijn geloof het vertrouwen in de toekomst. 
Aanvulling uit de tafelgesprekken met Marthen:  
De hoofdvraag is waarom de Molukse Kerk geen integratie zoekt met de Nederlandse 
kerkgemeenschappen. Marthen antwoordt dat dit alles te maken heeft met de pijnlijke 
geschiedenis waarbij de Molukse gemeenschap zich in de steek gelaten voelde door de 
Nederlandse regering.  De Molukse gemeenschap verbleef na hun aankomst in Nederland een 
aantal jaren in kampen in afwachting op hun terugkeer naar de Molukken. Dit bleek politiek 



niet haalbaar. De Molukse kerk waarin ook de oude rituelen nog werden beleefd, was een 
reddingsboei. De saamhorigheid daarbinnen was  groot. Er was argwaan naar de Nederlandse 
kerken. Immers de kolonisator was  altijd zowel “koopman als dominee” geweest.  Dus geen 
toenadering. De Molukkers voelden in zekere zin dat hen de Molukse identiteit was 
afgenomen en probeerden dit te compenseren binnen hun eigen geloofsgemeenschap. 
Er is te weinig aandacht voor het verhaal van de deportatie van de Molukkers begin jaren 
vijftig. Meer aandacht voor de erkenning van het leed zou ook leiden tot het begrijpen van de 
wanhoopsdaad van de treinkaping van Molukse jongeren.  
Marthen stelt in dit verband ook dat ontmoeting met anderen er alleen is als er naar elkaars 
verhalen wordt geluisterd. Dat is een onmisbare basis voor het integratievraagstuk. En de 
vraag die aan geloofsinburgering vooraf gaat is : met wie gaan we inburgeren.  
Zijn kerkgemeenschap heeft onderdak gevonden in de Hofstad. 
Tot slot vertelt Marthen nog dat er momenteel in de Christelijke Hogeschool in Ede een 
tentoonstelling is “De Molukse kerk in de polder”. 
 
Interview Ragaiy Sinoud:   
Ragaiy komt uit Egypte en groeide op in de Koptisch orthodoxe gemeenschap. Kopten zijn 
nakomelingen van oude Egyptenaren die aan het begin van de jaartelling het christelijk geloof 
aannamen. Zij waren er dus eerder dan de moslims. Ragaiy woonde in een christelijk dorp 
waar toen hij klein was wel 5 kerken waren, later zelfs 12. Toen hij bijna 30 was kwam hij in 
Nederland en werd lid van de Koptische kerk in Utrecht. Hem werd gevraagd  om meerdere 
activiteiten in de kerk te doen (lesgeven in de zondagschool, leiding van de kerkelijke 
padvinderij) 
Kerken zijn in Egypte een vluchthaven. Toen hij in 1991 weer naar Caïro ging zag hij dat er 
in de kerk voor de jongeren van alles gedaan werd om hen een stukje vrijheid te bieden die ze 
in de islamitische samenleving ontbeerden. Er was theater in de kerk en muziek. Op deze 
manier  hielden ze de jongens, die anders met moslims aan het vechten waren, van de straat. 
Zowel in Egypte en daarna weer in Nederland ging Ragaiy actie voeren om 
groepsverkokering tegen te gaan.  Hij is nu betrokken bij de opzet van een kerk binnen de 
Eritrese gemeenschap.	  De Eritrese Gemeenschap heeft haar onderdak gevonden in het 
gebouw van de Theologische Universiteit Apeldoorn. De omstandigheden waarin die 
gemeenschap verkeert leidt er toe dat deze kerk meer etnisch en minder open is.  De afstand 
tussen het “westerse” leven en hun leven (cultuur) is dermate groot dat ze afgeraden wordt om 
televisie te kijken.  
Aanvulling uit de tafelgesprekken: 
De vraag gaat over de vervolging van de Kopten. Ragaiy vertelt dat vervolging de 
geschiedenis van de Kopten is. Maar: je vlucht niet als je vervolgd wordt, je gaat er tegenin. 
Zo gingen jongeren met kruisen de straat op. Het verschil met het nazisme en de vervolging 
van de joden is dat het nazisme onder de mensen begon. In Egypte worden christenen niet 
gehaat door moslims. De moslims zeggen: wij zijn één volk. Tussen 1979 en 1995 zijn veel 
kerken opgericht. Door extreme groepen zijn er in die tijd 1200 slachtoffers onder de Kopten 
gevallen, maar 35000 onder de moslims, die elkaar vermoordden (soennieten en sjiïeten). 
Er zijn op dit moment 2 à 3 miljoen bekeerlingen, moslims die christen willen worden. 
In een ander groepje ging Ragaiy nog in op de situatie van de Eritreeërs in Apeldoorn. Ze 
hebben het volgens hem erg moeilijk. Er zijn veel alleenstaande jongeren die moeite hebben 
om aan het leven in Nederland te wennen. Ook zijn ze vaak getraumatiseerd door de lange en 
moeizame weg die ze hebben afgelegd om hier te komen. Sommigen zijn volledig losgeslagen 
en moeilijk handelbaar, anderen zoeken hun heil in de kerk en enkelen zijn actief bezig met 
integreren. Ragaiy probeert op basis van zijn eigen ervaringen en kennis de jongeren te 
ondersteunen en ze de weg te wijzen in de ingewikkelde Nederlandse samenleving.  



 
 
Interview Idris: 
Idris  komt uit Iran en is Koerd. Hij kwam in aanraking met de verhalen uit de bijbel en werd  
6 jaar geleden christen. Hij durfde echter niet naar de kerk te gaan. Dat was te gevaarlijk. 
Daarom ging hij thuis in kleine kring van 6 vrienden kerkelijke vieringen doen, de bijbel 
lezen en zingen. Voor de buitenwereld bleef hij, om geen gevaar te lopen, altijd zeggen dat hij 
moslim was. De meeste mensen in Iran vinden het geen probleem dat je christen bent, maar 
de staat is keihard en mensen worden vervolgd.  
Vier jaar geleden vluchtte hij naar Nederland. Zijn broer woonde toen ook al hier. 
Idris gaat in Apeldoorn naar de Goede Herderkerk. Twee maal per maand gaat hij ook naar de 
Perzische kerkgemeenschap CYRUS in Apeldoorn die samenkomt in het gebouw van Eben 
Haëzer. Deze kerkgemeenschap bestaat al 20 jaar. Daar komen niet alleen mensen uit Iran 
maar ook uit omliggende landen. Idris fungeert zo nodig als tolk. 
Tot zijn vreugde heeft hij inmiddels werk in Berkenhove.  
De Perzische kerk biedt als migrantenkerk hulp aan lotgenoten. Idris onderhoudt echter ook 
contacten met de Goede Herderkerk.  Het mooie is dat leden van deze kerk hulp bieden aan de 
leden van de Perzische kerk. 
Aanvulling uit de tafelgesprekken:  
In Iran is de belangrijkste vraag die de staat jou kan stellen: wat is jouw geloof. 
Hoe heeft Idris in Iran kennis gemaakt met het christendom? Hij vertelt dat hij in het 
uitgaansleven in contact kwam met Armeniërs en zij waren christelijk en hadden ook kerken. 
Idris kon daar niet binnengaan, hij liep er wel vaak langs, maar hij kon gezien worden door 
verklikkers en dat was te gevaarlijk. Volgens Idris is er in Iran een groeiende belangstelling 
voor het christendom en hij verwacht ook dat het aantal christenen in de toekomst sterk zal 
groeien. Hij denkt dat er op die manier op den duur ook verandering in Iran zal ontstaan. Van 
veranderingen in de islam heeft hij geen hoge verwachtingen omdat de ayatolla’s en de staat 
daarop een sterke greep hebben. 
 
Aan het eind van de avond komen we nog even bij elkaar.  
“Naar elkaars verhalen luisteren is onmisbaar voor integratie”. Deze boodschap nemen we 
mee naar huis. Het was een mooie avond! 
 
Hans de Haan 
Heleen Verdonk  
 

 


