
 
 

 

Speciale uitnodiging: De zangmanifestatie ‘De tongen los’ op de Tweede Pinksterdag in Zwolle 

 

Diverse kerken in het noorden en het oosten van het land participeren in de interculturele 

zangmanifestatie die de vereniging Samen Kerk in Nederland (SKIN) organiseert op maandag 16 mei 

2016, de Tweede Pinksterdag, in de Grote Kerk te Zwolle. Zij leveren muzikale en/of andere bijdragen 

in de eigen taal, cultuur en traditie.  

 

SKIN, de landelijke vereniging van internationale kerken en migrantenkerken, organiseert deze 

bijeenkomst om de ontmoeting tussen autochtone en niet-autochtone christenen te stimuleren. Elke 

cultuur heeft zijn eigen manier om het geloof in Christus te beleven en te uiten, te verwoorden of te 

verklanken. Zeker met Pinksteren komt dat tot uiting. De zangmanifestatie biedt dan ook een mooie 

kans om elkaar te ontmoeten en samen onze eenheid in Christus en de diversiteit van Zijn Kerk te 

vieren. De viering duurt van 13.00 tot 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom. 

 

Regionale interkerkelijke netwerken  

Er zijn veel internationale kerken en migrantenkerken in het noorden en het oosten van het land. 

Echter, omdat ze verspreid liggen en er minder sprake is van concentratiegebieden van deze kerken 

zoals we die kennen in de vier grote steden, is het minder voor de hand liggend dat deze kerken 

onderling en met de autochtone zusterkerken elkaar ontmoeten en leren kennen als leden van het ene 

lichaam van onze Heer en Verlosser Jezus Christus.  

 

SKIN ziet dat er behoefte is aan regionale en/of lokale netwerken van (onder meer) internationale 

kerken en migrantenkerken in Nederland. Hiermee hoopt SKIN dat de eenheid van en solidariteit 

tussen internationale kerken onderling en met de autochtone kerken meer gestalte krijgt. Om bepaalde 

uitdagingen waarmee de kerken geconfronteerd worden het hoofd te bieden is een regionale aanpak 

nodig. Kerken en geloofsgemeenschappen kunnen dan effectiever en efficiënter samen naar buiten 

treden en zo worden ze beter erkend en gehoord. SKIN wil daarom investeren in en een bijdrage 

leveren aan het opzetten, uitbreiden en/of versterken van regionale interkerkelijke netwerken.  

 

Startschot regio Noordoost Nederland 

In 2016 wil SKIN zich richten op (onder meer) de regio Noordoost Nederland. En wat is dan een beter 

moment voor de startschot dan Pinksteren! In deze tijd vieren we de uitstorting van Gods Heilige 

Geest op mensen uit allerlei naties en volken. God sprak en spreekt tot een ieder in zijn of haar eigen 

taal. Wij vieren de eenheid in diversiteit van de Kerk, het ene lichaam van Jezus Christus!   

 

Speciaal voor en in nauwe samenwerking met zowel autochtone als niet-autochtone kerken in de regio 

Noordoost Nederland, organiseert SKIN op de Tweede Pinksterdag (16 mei 2016) de zangmanifestatie 

‘De tongen los’ in de Grote Kerk te Zwolle. Met dit zangfeest willen we de volgende doelen 

realiseren: 

1. Samen God loven en eren en ons gezamenlijk geloof in Hem belijden in allerlei talen, culturen 

en kerkelijke tradities. Pinksteren is hiervoor een uitgelezen gelegenheid. 

2. Internationale kerken en migrantenkerken met elkaar verbinden en met de autochtone kerken, 

op regionaal niveau. Het is een wederzijdse verrijking om elkaar als broeders en zusters in 



Christus te leren kennen. Zo kunnen wij elkaar steunen en onze krachten bundelen om 

gezamenlijke uitdagingen aan te pakken en samen naar buiten te treden.  

Kerken uit andere regio’s zijn uiteraard van harte welkom om deze viering bij te wonen.  

 

Programma en sprekers 

Diverse internationale en autochtone kerken in de regio participeren in deze zangmanifestatie en 

leveren muzikale en/of andere bijdragen in de eigen taal, cultuur en traditie. Koren van onder meer de 

Syrisch-Katholieke Kerk in Arnhem, Perzische Kerk Kores in Apeldoorn, Armeens-Apostolische Kerk 

in Almelo en een zangduo uit Kameroen treden op. Ook de christelijke oratoriumvereniging Euphonia 

uit Zwolle verleent zijn medewerking. Bovendien zijn er gezamenlijke momenten om uitdrukking te 

geven aan het gemeenschappelijk geloof in Jezus Christus en de eenheid van christenen in de hele 

wereld, zoals het uitspreken van de Apostolische Geloofsbelijdenis in verschillende talen. De 

aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland, mgr. Polycarpus Augin Aydin, verzorgt 

een korte Pinksteroverweging. Verder zullen SKIN-voorzitter ds. Rhoïnde Mijnals–Doth 

(Evangelische Broedergemeente), ds. Marla Winckler–Huliselan (Indonesisch-Nederlands Christelijke 

Kerk) en de coördinator van SKIN, ir. Anmar Hayali, van zich laten horen.  

 

Na afloop van de zangmanifestatie is er in de kerk volop gelegenheid tot ontmoeting en gesprek. Zo 

hopen we meer begrip voor elkaar en elkaars achtergronden te kweken en Christus in onze 

medechristenen, ongeacht de verschillende achtergronden en culturen, te herkennen en erkennen. Wij 

zijn immers één in Hem en in de kracht van Zijn Geest tot één lichaam gedoopt. Wij zijn allen 

doordrenkt van één Geest (zie 1 Korintiërs 12:12-13).  

 

Er zijn boeken en andere informatie aanwezig, terwijl uit diverse landen lekkernijen te koop zijn. 

 

Praktische informatie  

Locatie: Grote Kerk Zwolle 

Adres: Grote Markt 18, 8011 LW Zwolle 

Datum: maandag 16 mei 2016 

Tijd: 13.00-16.00 

 

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 

Voor meer informatie over het programma van de zangmanifestatie kunt u contact opnemen met de 

organisatoren:  

de heer Jan Scholten, janhscholten@consultant.com, 06 55 97 49 80 

ds. Jaap van Slageren, 06 40 01 88 59    

mevrouw Cinta Haryati, haryatic@gmail.com, 06 42 28 91 30 
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