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SYRISCHE BRUILOFT
MIJN EERSTE TOGA!
Het moet wel een dolkomisch
moment geweest zijn voor
Carolien en de ICF-ers die erbij
waren: ik die in een keurig zwart
pak de consistorie van de Syrisch
orthodoxe kerk binnenloop en er
met een witte toga en kleurige
sjerp weer uit kom wandelen.
We zijn te gast op een Syrische
bruiloft in Enschede. De pastor
stelt zich voor als Constantijn en
als ik mezelf introduceer als zijn
collega uit Veenendaal begint het
feest. Of ik het bruidspaar aan het
eind van de dienst wil feliciteren.
Uiteraard, is mijn beleefde
antwoord. En zou je ook de
Schriftlezing willen doen? Zeker!
Maar wat trek je dan aan? Wel, ik
zie er toch netjes uit? Maar dat
bedoelt hij niet. En daar gaan we
samen de kledingkast in. Ik mag
iets moois uitzoeken en pak mijn
eerste toga van de hanger. Krijg
vervolgens de kleurige sjaal om.
Die staat je goed, zegt pastor
Constantijn en zo loop ik de
kerkzaal in.

Op mijn vraag waar ik mag gaan zitten is het antwoord helder: Je blijft
naast mij staan. Oké. Geen idee hoe lang dat gaat duren, maar ik heb in elk
geval goed zicht op de ongeveer 100 gasten die zich verzamelen.
Zou je af en toe wat willen voorlezen in het Nederlands? Natuurlijk! En zo
zegen ik onverwachts twee huwelijkskronen, vertaal ik Aramese en
Arabische gebeden en spreek ik de getuigen toe. De zinsopbouw klopt niet
altijd – alles is naar het Nederlands vertaald door iemand met een
buitenlandse achtergrond – en soms snap ik zelf niet wat ik precies
uitspreek. Maar ik doe het met overtuiging en achteraf is het niemand
opgevallen. Belangrijker nog: een nieuw Syrisch echtpaar is getrouwd
onder de zegen van God. Ik hoop dat ze nog lang en gelukkig leven!

REAGEREN? GRAAG!
Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg,
abc@hansencarolien.nl, 06-45061353.

ABC
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WERKWEEK VAN HANS EN CAROLIEN
Er zijn mensen die ons vragen
hoe we een werkweek invullen.
Daarop antwoorden is niet zo
gemakkelijk. Het verschilt nogal
eens. Om er toch een indruk van
te geven dit kleine dagboek.

MAANDAG. De kinderen eten op
school, Carolien spreekt af met
een vriendin, Hans werkt
vandaag
thuis
aan
een
presentatie die hij woensdag zal
houden.

ZONDAG. Hans staat vroeg op en
bereidt zijn preek voor. De
kinderen zijn rond 7.30 uur
wakker. Roos laat de hond uit.
Carolien wordt gebeld: of ze de
zangdienst in ICF wil overnemen.
Alles is voorbereid, maar de
zangleider is ziek. Het is akkoord.

DINSDAG. Eens per twee weken
houden we een gebedsuur op
dinsdagochtend. Hans werkt op
kantoor. Carolien neemt deel
aan de themabijeenkomst Jij en
tolerantie, georganiseerd door
de Veense diversiteitsraad. In de
avond eten we met onze Britse
en Palestijnse vrienden.

We zijn, met een heel team, om
10 uur in de Engelenburgschool
om alles klaar te zetten. Om 11
uur zijn er zo’n 60 volwassenen
en 20 kinderen.
Na de dienst eten we als ICF.
Hans praat door met de
coördinatoren en gaat daarna
naar De Regenboog, waar hij nog
een preek houdt.

WOENSDAG. Hans haalt al vroeg
een paar Afghaanse jongens op
uit het AZC in Overberg. Samen
met hen geeft hij drie
presentaties op het Christelijk
Lyceum aan groepen van telkens
150 leerlingen. Ze gaan een
geldinzamelingsactie
starten
voor welkomsttassen die we als
ICF aan nieuw ingekomen
vluchtelingen willen geven.

DONDERDAG. We houden onze
vrije dag, terwijl de kinderen op
school zijn. Onze sabbat valt
altijd in het midden van de week.
Hans volgt eens per twee weken
een uurtje Engelse les bij zijn
tante in Dordrecht; we brengen
een bezoekje aan de familie.
VRIJDAG. Carolien heeft een
bijbelstudie gepland met een
Somalische, maar zij zegt het af.
Dat geeft weer tijd voor andere
dingen. Hans heeft nog twee
skypeafspraken met mensen van
ICP. `s Avonds gaan we naar de
Farsitalige bijbelstudiegroep die
inmiddels uit wel 15 mensen
bestaat.
ZATERDAG. Hans geeft, samen
met twee Eritreeers, een
seminar bij stichting Gave die
werkt onder vluchtelingen. Er
komen 70 mensen in drie
rondes.

ICF was uitgenodigd om op de
mannenconferentie te
collecteren en Carolien verkocht
300 snoeppotjes voor het goede
doel. We hopen onze bus zo bij
elkaar te sparen. Begin maart
mogen we nog een keer!
Giften kunnen worden overgemaakt aan ANBI stichting Intercultural Church Plants, NL36 INGB 0008 9859 37
onder vermelding van ‘project Rotterdam’; ze zijn dus aftrekbaar.

