
Uniek symposium over en met de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland 

 

Op 22 oktober organiseerden SKIN en de Raad van Kerken in Nederland een symposium over en met 

de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in ons land. Vertegenwoordigers van allerlei andere kerken en 

organisaties en overige belangstellenden waren ook aanwezig bij deze unieke bijeenkomst in het 

gebouw van de Koptisch-Orthodoxe Kerk in Utrecht. 

 

Een aanleiding voor deze bijeenkomst is het verschijnen van het nieuwe boek van ds. dr. Jaap van 

Slageren getiteld ‘Wijzen uit het oosten, uit zo verren land. Oriëntaals-Orthodoxe kerken in 

Nederland. Over hun geschiedenis, liturgie en geboorteverhalen van Christus’ (voorjaar 2016). Met dit 

gezamenlijk initiatief beoogden de twee interkerkelijke organisaties niet alleen het presenteren van het 

boek aan belangstellenden, maar ook om deze vitale en eeuwenoude kerkfamilie en haar 

vertegenwoordiging in ons land voor het voetlicht te brengen. Bovendien wilden de initiatiefnemers 

aandacht vragen voor de positie van deze christelijke geloofsgemeenschappen in de landen van 

herkomst en in de diaspora, waaronder die in Nederland. 

 

Tijdens dit symposium hebben alle vijf in Nederland vertegenwoordigde Oriëntaals-Orthodoxe 

kerken zichzelf gepresenteerd aan de aanwezigen middels diverse korte bijdragen vanuit de eigen 

kerkelijke tradities. De Eritrees-Orthodoxe Kerk gaf het startsein met een liturgische dans. 

Aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin heeft namens de Syrisch-Orthodoxe Kerk een toespraak 

gehouden over de rol en betekenis van poëzie in de eigen kerkelijke traditie. Hierbij heeft hij ook 

poëzie voorgedragen in het Syrisch (de liturgische taal, een dialect van het Aramees). Priester Bavlos 

van de Koptisch-Orthodoxe Kerk in Nederland heeft – als plaatsvervanger van bisschop Arsenios El 

Baramousy die niet aanwezig kon zijn – gesproken over het monastieke leven en de invloed 

hiervan op de christelijke gemeenschap. Hierna vertelde de jonge Segenet Tadese vanuit de 

Ethiopisch-Orthodoxe Kerk een verhaal over een heilige uit deze traditie. Het koor van de Armeens-

Apostolische Kerk te Amsterdam verzorgde een muzikale bijdrage.  

 

Naast de vertegenwoordigers van de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland hebben andere 

betrokkenen het woord gevoerd, zoals aartsbisschop Joris Vercammen van de Oud-Katholieke Kerk 

(tevens dagvoorzitter), voorzitter drs. Dirk Gudde van de Raad van Kerken in Nederland en ir. Anmar 

Hayali, coördinator van SKIN. Hierna namen mevrouw Salaam Somi van de Syrisch-Orthodoxe Kerk, 

ds. Jaap van Slageren en drs. Leo van Leijsen, medewerker Oosterse Kerken bij de Katholieke 

Vereniging voor Oecumene, deel aan een paneldiscussie waarbij zij korte inleidingen verzorgden en 

de discussie met het publiek aangingen. Na de zegenbede door aartsbisschop Polycarpus was er 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens een receptie in de vorm van een open buffet. 

 

In het kader van de voorbereidingen voor dit symposium heeft de SKIN-coördinator de 

belangstellende media te woord gestaan en een recensie voor het bovengenoemde boek geschreven, in 

het september-oktober nummer van Pokrof, het blad over oosterse christenen, kerken en culturen van 

de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Bovendien heeft hij samen met ds. Van Slageren bezoeken 

gebracht aan enkele Oriëntaals-Orthodoxe kerken in het land. Deze kerken zijn de laatste tijd gegroeid, 

mede door de komst van (christelijke) vluchtelingen uit met name Eritrea en Syrië.  

 

We kijken dankbaar terug op dit gezegend interkerkelijk symposium.  

 

Hierbij het fotoverslag, een kort filmpje en een overzicht van de artikels in de media en verslagen over 

het symposium op zaterdag 22 oktober: 

 

Het fotoverslag: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1814892208755412&id=1713671075544193 

 

In het Reformatorisch Dagblad: 

http://www.rd.nl/kerk-religie/ori%C3%ABntaals-orthodoxe-kerken-geschenk-aan-westerse-kerk-

1.1137842 
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In het Nederlands Dagblad: 

https://www.nd.nl/nieuws/geloof/orientaalse-kerk-koestert-traditie.2239943.lynkx 

 

Een kort filmpje van het Nederlands Dagblad: 

https://www.youtube.com/watch?v=T5wE1wdDS4E 

 

Verslag van de Katholieke Vereniging voor Oecumene: 

http://www.oecumene.nl/nieuws-blogs/nieuws/1272-orientaals-orthodoxen-presenteerden-zich 

 

Verslag van de Raad van Kerken in Nederland: 

http://www.raadvankerken.nl/pagina/4166/rijkdom_orientaalse_kerken 
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