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slechte ervaringen.
Nederlanders zijn in het algemeen 
een beetje neerbuigend ten op-
zichte van mensen als ik. Mijn 
vader overleed hier in een AZC. 
Het ging slecht met zijn gezond-
heid en ik vroeg 
bij de receptie of 
de dokter kon 
komen. Nee, zei 
men, morgen is 
vroeg genoeg. 
Hij overleed en 
de dokter was te 
laat. Regeltjes en 
bureaucratie, 
begrijpt u? Ook 
de gastvrijheid is 
anders. Nederlanders zetten het 
schaaltje chocola terug in de kast 
als iedereen gehad heeft. Dat is bij 

De kerk belegt twee keer per 
maand op zondagmiddag 
diensten in Apeldoorn. 

Het kantoor staat in Harderwijk. 
De diensten zijn in het Farsi en 
worden vertaald. Er komen veel 
asielzoekers: Iraakse Koerden en 
Afghanen verstaan het Farsi ook. 
De Perzische Kerk is een echte 
migrantengemeente, genoemd 
naar de koning over wie in Jesaja 
bijzondere dingen worden ge-
schreven. Men bezoekt asielzoe-
kers als ze in de vreemdelingende-
tentiecentra zitten in verband met 
een verblijfsvergunning.
Ds. Masoud Mohammad Amini 
(1960) kwam tien jaar geleden in 
Nederland. Hij spreekt Farsi en 
Nederlands. Masoud Amini was in 
Iran moslim en werd in Nederland 
christen. Hij trouwde met Cora 
Rikken en volgde diverse opleidin-
gen op het gebied van theologie. 
Momenteel volgt hij de evange-
lisch-theologische academie (een 
vierjarige hbo-opleiding) als audi-
tor. Zijn vrouw Cora gaat mee.

Hoe beleeft u de cultuur in ons land?
Masoud M. Amini: De regering is 
anders dan de gewone bevolking. 
Met christelijke mensen heb je 
snel en gemakkelijk contact. Maar 
met de overheid, zoals de IND of 
de politie, ligt het anders. Mensen 
weten bijvoorbeeld weinig van 
Iran. In Iran had Nederland vroe-
ger een goede naam: het land van 
bloemen en molens. Toch, als je 
hier binnenkomt, is het totaal 
anders. Het eerste jaar had ik 

ons niet zo. Ook hoor je niet: hoe-
veel aardappels moet ik schillen?

Wat is de identiteit van uw gemeente?
Masoud M. Amini: De achter-
grond van onze gemeente is 

hoofdzakelijk 
islamitisch: 99 
procent. We 
proberen geen 
richting te kie-
zen en volop 
bijbels te zijn. 
Dus niet: protes-
tants, katholiek, 
gereformeerd of 
evangelisch. In 
de Bijbel staat 

daar niets over: het gaat om Jezus 
Christus. De boodschap van Hem 
staat centraal in onze gemeente. 

Migrantenkerken [3]

Genoemd naar koning Kores

De Perzische Kerk Kores telt ongeveer 1000 
leden die uit heel Nederland komen. Ruim 80 
procent is afkomstig uit Iran. De Koresge-
meente bestaat acht jaar en is sinds 2005 
officieel geregistreerd. 

Dit is het derde deel 
in een serie over 
migrantenkerken. 
Volgende week het 
slot: de Spaanstalige 
gemeente Dios Esta 
Obrando. Ds. Amini doopt in de Perzische Kores Kerk.

Bijbel zegt 
niets over 
richtingen
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Ik ben wel in andere kerken geweest en 
heb daar gezien hoe een dienst wordt inge-
vuld. We zingen 
en bidden. Mo-
menteel zijn we 
bezig met een 
liederenbundel. 
We schrijven 
christelijke tek-
sten op bekende 
Iraanse muziek. 
Onze gemeente 
is volop een 
asielkerk. Veel 
werk gaat via de 
telefoon. We 
leggen bezoeken 
af in de vreemdelingendetentiecentra en in 
de AZC’s. 

Op welke wijze zoekt u contact met de Nederland-
se kerken?
Masoud M. Amini: We hebben onder meer 
contact met (vrije) evangelische gemeen-
ten. Het punt is wel dat de ene gemeente 
problemen heeft met de kinderdoop en de 
andere weer met de volwassendoop. Of 
men wil weten welke richting we zijn en 
dat is soms moeilijk uit te leggen. 

Wat kunnen christenen leren van uw geloofstraditie?
Masoud M. Amini: In onze kerk is iedereen 
welkom, ongeacht hoe hij of zij eruit ziet. 
Bij ons wordt niet op kleding gelet. Men 
komt binnen en kiest een plek. Wij willen 
helpen. Wij brengen het goede nieuws: 
God komt hier! Het goede nieuws: wel-
kom. Nederlandse kerken bedrijven zen-
ding in verre landen, tot in China toe, en ze 
zijn daar zelfs een trots op. Maar ze kijken 
nauwelijks naar een AZC.

Welk woord uit de Bijbel is voor u momenteel het 
meest actueel?
Masoud M. Amini: Liefde. Het beste van het 
Evangelie is de liefde. Met liefde kun je het 
best evangeliseren. Het gaat om het hart. Ik 
ben het meest onderweg met de brieven van 
Jakobus. Dat is een kleine Bijbel op zich. 
Niet alleen geloven, maar ook doen. Het is 
woord en daad. We doen heel veel uit lief-
de. Mensen die ontslagen worden uit de 
vreemdelingendetentie, kunnen bij ons 
onderdak krijgen. Wij vangen hen op, zor-
gen voor een treinkaart, voor kleding. We 
gaan niet meteen in discussie over Bijbel en 
Koran, daar schiet je niets mee op. Gewoon 
laten lezen. Daarna komt het vanzelf. Als je 
liefde laat zien, maakt dat de mensen 
nieuwsgierig.
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