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Koptisch Orthodoxe Kerk groeit uit haar jas
ASSEN -Midden in dewoonwijk Lariks inAssen
is een nieuwe kerk gebouwd. Een bijzonderheid
in een tijd van ontkerkelijking. Terwijl overal ge-
meenschappen samengaan en kerkgebouwen
sluiten, groeide de Koptisch Orthodoxe Kerk van
Sint Athanasius in Assen uit haar jas.

Alanda de Boer

H
et bijzondere ge-
bouwmet twee
torens staat trots
tussen de rijtjes-

woningen. Even trots is
diaken Albèrt Francis. ‘We
hebben deze kerk met z’n
allen gebouwd, en daar
zijn we heel trots op.’ Bij
binnenkomst blijkt dat
Francis nog niet helemaalFrancis nog niet
is gewend aan
het nieuwe
gebouw. Hij
noemt de
achterdeur
voordeur. ‘Dat
komt omdat
de voordeur
eerst aan deze
kant zat, dat
zijn we zo ge-
wend.’ Voor
een optimale
indeling is
de kerk een
kwartslag ge-

!

kwartslag ge-
draaid en is de voorkant
van het gebouw nu aan de
Rabenhauptstraat gesitu-
eerd. Daar is de oude deur
teruggeplaatst in de gevel.

Het Koptisch geloof is
een Egyptische stroming
van het Christendom. In
september 2002 werd de
kerk van Sint Athanasius in
Assen gesticht. Een voor-
malig wijkgebouw aan de
Talmastraat wordt hiervoor
aangekocht. Uit heel Gro-
ningen en Drenthe komen
de leden van de kerk iedere
zondag naar Assen. Vijftien
jaar later is het aantal le-het aantal le-

den gegroeid
naar 150 tot
200 leden.
Tijd voor een
nieuwe kerk.
Albèrt Fran-

cis: ‘Door de
situatie in het
Midden Oos-
ten zie je dat
veel mensen
gevlucht zijn
en zich hier
komen vesti-
gen. Niet al-
leen Egypte-leen Egypte-

naren, maar ook Irakezen
en Syrische mensen voelen
zich vanwege de taal be-
trokken bij ons. En ook al is
de taal niet hetzelfde, ook

mensen uit Eritrea komen
bij ons. Daarnaast zien we
een groei door kinderen in
onze eigen gemeenschap.
Door de groei die wij mee-
maakten was de kerk te
klein. We hebben nu dub-
bele ruimte, omdat we nu
een verdieping hebben.’
De nieuwe kerk is ge-

vormd naar de tradities
en cultuur van de Kopten.
In de architectuur is de
vormmeegenomen van
de Koptische traditie met
twee kerktorens en een
koepel. De kerkzaal op de
bovenverdieping is groots
en biedt ruimte aan 150
personen. Nieuwe kerk-
banken zijn in Egypte ge-
maakt en naar Nederland
verscheept. Rondom het
altaar zijn Egyptische iko-
nen aangebracht. Ernaast
ruimte voor twee scher-
men waaropmet beamers
de teksten in Arabisch,
Nederlands en de oude
Egyptische taal Koptisch
worden afgebeeld.

Klein kerkje
Beneden is een klein

kerkje ingericht voor meer
bescheiden diensten voor
maximaal veertig perso-
nen. Een grote algemene
zaal biedt ruimte voor
gezamenlijke activitei-
ten. Francis: ‘Zondag is de
dag dat we elkaar een keer

in de week kunnen zien.
Naast de kerkdienst gaan
we ook samen eten en kof-
ie drinken en andere acti-
viteiten doen. Ook helpen
we elkaar met bijvoorbeeld
brieven lezen.’
Hoewel zes maanden

was gepland, duurde de
bouw van de kerk uitein-
delijk anderhalf jaar. Voor
doorgang van de kerk-
diensten werd tijdelijk een
andere ruimte gehuurd.
‘Dat was passen enme-
ten, maar we hadden een
doel, dus het was voor ons
geen opgave.’ De uitspraak
typeert hoe de mensen de
afgelopen twee jaar samen
aan hun nieuwe kerk heb-
ben gewerkt. ‘Er is heel
veel werk verricht door
vrijwilligers. Bijna iedereen
heeft wel geholpenmet
bouwen, schoonmaken,
verhuizen. Iedere zondag

vertelden we de leden hoe-
ver we waren, of gingen we
naar de bouw om de voort-
gang te laten zien. We heb-
ben dagen georganiseerd
dat ook de kinderen kon-
den helpen, bijvoorbeeld
met stenen sjouwen. Het
is hun kerk, op deze ma-
nier kunnen ze het gevoel
krijgen dat ze hebben bij-
gedragen. Door samen te
werken bouw je een band,
kinderenmet volwassenen,
met elkaar. Met z’n allen de
schouders er onder. Dat is
mooi om te zien. Het heeft
ons versterkt.’

Kinderen
Hoewel het een uitda-

ging is, verwacht Fran-
cis veel kinderen betrok-
ken te houden bij de kerk.
‘We proberen kinderen
van jong af aan te betrek-
ken bij de kerk, ook tijdens

de diensten. Dat is onze
visie, zij moeten later ook
de kerk onderhouden.’ De
allerkleinsten kunnen de
dienst al spelend volgen in
een ruimte naast de kerk-
zaal, gescheiden door glas.
Komende zaterdag 3 fe-

bruari organiseert de kerk
een open huis voor ieder-
een die de kerk van bin-
nen wil bekijken enmeer
wil weten over de tradities
en het Koptische geloof.
Het programma begint
om 12.00 uur en begint
met een verkorte dienst.
Daarna vertellen betrok-
kenen over het bouwpro-
ces en wordt er iets verteld
over de geschiedenis van
Koptische Kerk. Van 13.15
tot 14.00 uur is er iets lek-
kers te eten, kunnenmen-
sen het gebouw bekijken
en kennis makenmet de
gemeenschap.

niet helemaal jaar later is het

! Zowel
Egyptenaren,
Irakezen als
Syrische
mensen voelen
zich betrokken
bij ons
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