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Z
e hebben al op ze-
ven, acht verschil-
lende locaties geze-
ten in Rotterdam,
laatstelijk kwamen
ze samen in de Be-
thelkerk, een oude
protestantse kerk
die nu wordt ge-
bruikt door verschil-

lende gezelschappen. Maar sinds 2017
heeft de van oorsprong Ghanese pink-
stergemeente Christian Family Interna-
tional een eigen plek in een voormalige
garage en winkel. Die zit onopvallend
tussen een paar andere garage-achtige
panden, alleen door een paar posters bij
de voordeur herkenbaar als geloofsge-
meenschap.

Die ruimte past hen als een jas, ze is
hoogstens aan de grote kant voor het
kleine gezelschap van rond de vijftien
mensen dat hier vanmiddag zijn geloof

uitbundig beleeft. Ruim voordat de
dienst begint zijn alle zaaltjes in ge-
bruik. In het kantoor van pastor Nana
Opoku Konu zijn een paar mensen aan
het bidden, hardop, het is in het hele
pand te horen.

In de kleine koffiekamer zitten twee
meisjes in de basisschoolleeftijd te spe-
len met poppen. De barbie met blonde
haren heeft een jurkje aan van dezelfde
stof als dat van de jonge eigenaresse.
Zelf gemaakt, zegt ze trots. Ze heeft
het kledingstuk kunstig om het pop-
petje gewikkeld, haar vriendinnetje
kijkt er met bewondering naar.

In de kerkzaal, volgehangen met kle-
den met Bijbelteksten, is een hele wand
ingeruimd voor muziek en geluid. De
band met keyboard en drumstel bereidt
zich losjes voor.

Een vrouw op de voorste rij wisselt
haar slippers voor hoge hakken in het
oranje van haar broek en blouse. De gi-

MIGRANTENKERKEN De autochtone kerk wordt kleiner, de
migrantenkerk is springlevend, en dus wordt het Nederlandse
christendom steeds veelkleuriger. Vandaag: de Ghanese
pinkstergemeente.
reportage Maaike van Houten, foto’s Otto Snoek

tarist kijkt op zijn horloge en geeft het
startsein voor het eerste nummer.
Zangbundels ontbreken, iedereen kent
de tekst uit zijn hoofd. De kracht zit in
de herhaling én in het forse volume:
waar het handjevol gelovigen aanvan-
kelijk alleen meewiegt, lopen ze al
gauw naar voren om al zingend en dan-
send hun geloof te belijden. Ze houden
het moeiteloos meer dan een uur vol,
ook de vrouw met een tamboerijn, die
af en toe een ‘halleluja’ jubelt.

In een eigen hoek achter een glazen
tafel zit op een versleten draaistoel bis-
schop Nana, in een crèmekleurig pak
met een gouden kruis en het label van
CFI op het jasje geborduurd. Hij heeft
twee telefoontjes en een grote iPad bij
de hand voor zijn eigen muziek. De bis-
schop heeft dit keer maar een zeer be-
perkte functie. In deze internationale
geloofsgemeenschap met vestigingen
in Ghana, Frankrijk, Duitsland en Ame-

rika is mei de maand waarin de pastor
wordt ontzien. Gemeenteleden nemen
de taken van hem over, ze zijn de ‘wa-
pendragers’ van hun leiders – en van
God.

En zo beklimt deze middag de 45-ja-
rige Antonia Ehima het podium met
roestbruine vloerbedekking, twee leren
fauteuils en grote boeketten kunstbloe-
men. De maatschappelijk werkster, af-
komstig uit Nigeria, spreekt over de ze-
geningen van het wapendragerschap.
“Je krijgt alleen maar meer. Als je de
dingen in vertrouwen doet, krijg je al-
les.” Dat vergt wel enige training: “Bid,
bid. Altijd, in de morgen, in de middag,
in de avond! Je moet doorzetten, en be-
moedig jezelf door iets goeds te doen!”
Er wordt instemmend geroepen: Amen,
Halleluja!

Geld in envelopjes
De betrokkenheid van de gelovigen is

‘Bemoedig jezelf
door iets goeds te
doen!’

De kracht van 
de herhaling

Waarom deze kerk?
“Ik ben in de kerk geboren en ik ben
hier van jongsaf aan actief. Als kind
vertaalde ik al preken voor mensen
die geen Engels verstonden, Surina-
mers of Ghanezen. Als je jong bent is
het echt gewenning, maar als je der-
tien, veertien bent ga je meer naden-
ken over je contact met God. Ik
dacht: Ik wil Christus volgen en dat
doe ik graag hier in deze kerk.”

Welke rol speelt de kerk in je leven in
Nederland?

“Ik spendeer veel tijd in de kerk. De
universiteit had ik niet zo goed door-
lopen als ik God niet had gekend. Ik
studeer veel, je komt er niet alleen
met bidden, maar de Heer heeft me
wel geholpen. 

“Ik doe hier allerlei workshops,
cake bakken, haar doen, ik help bij
de bazar en bij diakonale activitei-
ten. Dat heb ik wel op mijn cv gezet.
Je leert in de kerk ook vroeg te spre-
ken in het openbaar. Dat soort vaar-
digheden ontwikkel je door hier din-
gen te doen.”

Wat heeft je vandaag het meest aan-
gesproken?
“Het mooiste vind ik de aanbidding.
Dan heb ik veel contact met God, ik
kan me erin verliezen op een goeie
manier. 

“Ik vergeet alle problemen als ik
met Hem in verbinding sta. Ik kan
Hem alle eer teruggeven en ben
dankbaar voor wat Hij allemaal heeft
gedaan. 

“Als ik dat met zingen ook nog
aan anderen kan overbrengen, vind
ik dat heel mooi.”

Ik wil Christus volgen en dat 
doe ik graag hier in deze kerk

TJIDID ABDUDI, 38,
tramcontroleur en beveiliger, in
Soedan katholiek opgevoed, sinds
1998 in Nederland, getrouwd met
een Nigeriaanse vrouw

Gesticht: 1999
Aantal leden: 35-40
Nationaliteit: dertien 
nationaliteiten, oa Ghanees,
Nigeriaans, Soedanees, Suri-
naams
Voertaal: Engels
Voorganger: bisschop Nana

Opoku Konu, afkomstig uit
Ghana, in dienst bij GFI sinds
begin jaren tachtig, oprichter
van de CFI-Bijbelschool. 
Kwam twintig jaar geleden
naar Nederland
Aangesloten bij: de interna-
tionale gemeenschap CFI

CHRISTIAN FAMILY INTERNATIONAL

CRYSTALLINA AGYEMAN-
PREMPEH, 20, student rechten en
filosofie, ouders komen uit Ghana,
geboren in Rotterdam
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Hoe China gewoon 
zijn gang kan gaan

C
ynische analyses zijn onprettig, vooral als ze
kloppen. Een onaangenaam gevoel krijg je
bijvoorbeeld als je de keuzes nagaat die sta-
ten zich veroorloven of veroorloofd hebben
bij hun behandeling van ongewenste min-

derheden.
Je kunt ze over de grens jagen of uitmoorden. Totale

gedwongen assimilatie is een andere optie. China kiest
voor dat laatste bij de islamitische Oeigoeren in de wes-
telijke regio Xinjiang, die het massaal opsluit en indoc-
trineert in ‘centra voor beroepsonderwijs’, waar ze leren
varkensvlees te eten en worden omgeschoold tot zom-
bies.

Die Chinese aanpak heeft voordelen. Verdreven
mensen blijven vanuit hun ballingsoorden zeuren. Aan
uitmoorden hangt het label ‘genocide’, met veel pr-
schade. Die schade treedt ook op bij die opsluitingen,
maar minder heftig. De Chinese praktijken zijn voorals-
nog geen fysieke genocide, en zo zou het gevoel kunnen
ontstaan dat het wel meevalt in Xinjiang. Terwijl er een
cultuur-moord plaatsvindt van jewelste, gezinnen uit-
eenspatten, kinderen opgroeien zonder ouders en vaak
ook zelf opgesloten zitten in ‘weeshuizen’. Er ontstaan
peilloze overerfbare trauma’s die generaties lang levens
zullen vergallen, ook bij mensen die nog geboren moe-
ten worden.

Vanzelfsprekend moet je als regime alles stug ont-
kennen. Maar ook als dat niet meer gaat, valt de schade
mee. Internationale media roepen even moord en
brand, maar die opsluitingen zijn geen ‘duurzaam’ on-
derwerp, anders dan een spannende oorlog met zijn
wisselende krijgskansen. Als het verhaal van die kam-
pen een paar maal is verteld, verslapt de aandacht. En
dus blijft China zijn nationaal-maoïstische gang gaan.

Het maandblad The Atlantic blijft de ontwikkelingen
in Xinjiang wel op de voet volgen. Het februari-nummer
brengt de redactie van de Oeigoerse afdeling van Radio
Free Asia (RFA) in beeld. Een van de journalisten is Sha-

ret Hashur. Hij sloeg in 2017 alarm over de kampen in
Xinjiang. Hij belde destijds een communistische partij-
functionaris. Die zei dat veertig procent van de volwas-
senen in zijn dorp in zo’n kamp zou belanden. “Is dat
een schatting of een opdracht?”, vroeg Hashur. “Een op-
dracht”, zei de functionaris.

Hashurs eigen moeder en broers zitten in zo’n kamp.
Zijn moeder is 78 en de Chinese autoriteiten vinden het
kennelijk nog zinvol om haar een beroepsopleiding te
laten volgen. Tweede-kans-onderwijs voor bejaarden
dus. Nou ja, volgens wetgeving uit oktober kunnen de
kampen tevens gebruikt worden voor bestrijding van
terrorisme en kijk uit: ook oma’s kunnen radicaliseren.
Nog een absurditeit: zelfs mensen met een universitaire
opleiding bevolken deze ‘centra voor beroepsonderwijs’.
Ook voor hen dus een ‘tweede kans’.

Telefoneren met Xinjiang is moeilijk geworden. Er
lijkt spraakherkenning op de Chinese toestellen te zijn
aangebracht. Laatst kwam RFA toch weer met een op-
merkelijk verhaal, over een ‘huiluurtje’ dat een kamp
had ingevoerd om emoties te kanaliseren. Niet dagelijks
maar eens in de twee weken. Het werkte matig. De ‘cur-
sisten’ kregen bij illegale huilbuien op verboden tijdstip-
pen stroomstoten toegediend. En verplicht tranen stor-
ten op dat ene vaste uurtje lukte dan weer slecht.

Gelukkig is er nog de Organisatie van Islamitische
Samenwerking die een vuist kan ballen namens mos-
lims in nood. Op een conferentie van de 57 lidstaten in
Abu Dhabi, in maart, stond islamofobie hoog op de
agenda. Maar China oogstte lof: en wel voor de manier
waarop het zijn moslims behandelt.
Eildert Mulder

Ook Oeigoerse bejaarden worden
opgesloten, want kijk uit: ook
oma’s kunnen radicaliseren

IN DE SCHADUW VAN DE MINARET

groot, maar ze zijn deze middag maar
met heel weinig. Van de circa zeventig
stoelen zijn alleen de voorste rijen be-
zet. Het aantal aanwezigen wisselt vol-
gens bisschop Nana nogal, er zijn er ook
weleens meer dan vandaag. De gemeen-
schap is groter geweest, maar na het
vertrek van een groep Ghanezen naar
België en Frankrijk is de Rotterdamse
CFI geslonken. Nana is wel hun bis-
schop gebleven.

Naar Bijbels voorschrift wordt de ge-

lovigen gevraagd een tiende van hun in-
komsten te geven aan de kerk – de inte-
rim-pastor dringt daar na de preek nog
eens stevig op aan. Gemeenteleden ste-
ken geld in envelopjes en leggen die
neer op het podium. Of ze schrijven in
een boek hoeveel ze gaan geven. Hun
geld is hard nodig, ze moeten met wei-
nigen de gemeenschap overeind probe-
ren te houden.

Een in zwart pak gestoken ouderling
valt voorover en blijft een tijdje op de
grond liggen. Bisschop Nana maant de
band wat harder te spelen, zijn medege-
lovigen neuriën met de muziek mee.
Met een welgemeend ‘amen’ staat de
man weer op. 

Hij vertelt dat hij twintig jaar gele-
den Afrika verliet. “Ik ben nu een Ne-
derlander! Ik ben gezegend in Holland,
wat kan ik terugdoen?” Hij krijgt ap-
plaus, ondertussen gaat het ritueel met
de envelopjes gewoon door en blijft de

pastor de gemeente uitnodigen te ge-
ven.

Antonia Ehima leest voor welke acti-
viteiten er deze week allemaal zijn. Lei-
derschapsmeetings, vrouwengroepen,
mannengroepen, Bijbelstudie, gebeds-
bijeenkomsten, maaltijden, naailes,
evangeliseren; er is elke dag wel wat. 

In de hand van God

De bisschop sluit af met de zegen. Hij
doet de extra verlichting op het podium
uit en richt zich nogmaals tot zijn ge-
hoor. “Onthou dat je nooit waardeloos
bent, laat niemand je dat vertellen. In
de hand van God ben je iemand!” Na de
dienst houdt hij zitting in zijn kantoor,
de ene na de andere gelovige loopt er
binnen voor een persoonlijk gesprek. In
de eetkamer wordt gezongen, in de
kerkzaal zegent de ouderling twee ge-
meenteleden die voor hem zijn ge-
knield.

Het kleine gezelschap van rond de vijftien mensen beleeft zijn geloof uitbundig.

Waarom deze kerk?
“Toen ik in Nederland kwam, had ik het
heel moeilijk, mijn geloof was heel
zwak. Je moet overleven, zonder baan,
zonder documenten. Een vriendin van
me bracht me hierheen en sindsdien
heb ik geen dienst meer gemist. Ik be-
gon weer te geloven dat met God alles
mogelijk is. Hoe hier wordt gepreekt
over God, dat verfrist mijn ziel.”

Welke rol speelt de kerk in uw leven in
Nederland?
“Ik heb veel aan de kerk te danken. De

gemeente heeft me geholpen door te
bidden. Ze namen me als een familielid
op, dat is echt fijn. 

“Als ik een probleem heb, bespreek
ik dat met de bisschop. Er was ook Ne-
derlandse les, dat was handig, ik ben in
het Engels opgegroeid. Ik heb een adres
gekregen waar ik naar werk kon zoe-
ken. De kerk heeft me naar de juiste
plekken gebracht.”

Wat heeft u vandaag het meest aange-
sproken?
“Ik vind alles mooi, van begin tot eind.

Ik kijk altijd of God een bericht voor me
heeft, of hij me iets geeft om me hel-
pen. 

“De preek van vandaag ging juist
over hoe je je predikant kan steunen. Ik
doe dat, voor God, en dat geeft me rust.
Ik bid, ik geef geld, en God doet de rest.
Ik geef een tiende van mijn inkomen
aan de kerk. In vergelijking met wat
God voor me doet, is dat helemaal niks.
Alles wat ik in mijn leven heb bereikt
dank ik aan God. Mijn huis, mijn vrouw,
en de kinderen komen nog. Ik blijf bid-
den.”

De gemeente nam me als een 
familielid op, dat is echt fijn

De betrokkenheid van 
de gelovigen is groot, 
maar ze zijn deze middag
maar met heel weinig


