Eén plek voor God en Allah
ontvangen, is inmiddels uitgegroeid
tot een interkerkelijk project waarbij
ook de Protestantse Kerk in
Nederland, de remonstrantse, de
oud-katholieke en anglicaanse
kerken zijn aangesloten. De
thuishaven van het pastoraat is het
meditatiecentrum, waar iedereen
met behoefte aan bezinning 24 uur
per dag welkom is.
Yoga-oefeningen
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Het Luchthavenpastoraat van
Schiphol bestaat veertig jaar. Het
unieke: 'De meditatieruimte is
geschikt voor alle religies en voor
spiritualiteit.'
SANDER HEIKENS

Je mag hier niet met schoenen
lopen", waarschuwt een oudere
moslima bij de ingang van het
meditatiecentrum. De pastor
corrigeert haar. "Jawel hoor, deze
plek is er voor iedereen." De vrouw
knikt begrijpend en gaat verder met
haar gebedskleedje. Hier komen
alle religies van Schiphol samen,
onder het toeziend oog van het
Luchthavenpastoraat.
Het is dit jaar veertig jaar geleden
dat bisschop Zwartkruis en KLMdirecteur Orlandini het
luchthavenpastoraat op Schiphol
oprichtten. De oorspronkelijk
rooms-katholieke instelling waar
passagiers een reiszege konden
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"De ruimte is geschikt voor alle
religies, maar ook voor
spiritualiteit", vertelt pastor Nico
Sarot. "Het is mooi om al die
verschillende stromingen bij elkaar
te zien zitten. Soms bidden joden
naast mensen die hun yogaoefeningen doen. 'Was het maar
overal zo', horen we van reizigers.
Zie zien het als een stukje vrede."
Vredig is het in het centrum
inderdaad. De stilte vormt een
scherp contrast met de drukke
vertrekhal er omheen. In verband
met de verbouwing van Schiphol is
het pastoraat hier tijdelijk
gevestigd. Het geheel is
opgetrokken uit dunne houten
wanden, maar het geluid van buiten
dringt bijna niet door.
Er is op veel vliegvelden een
pastoraat te vinden, maar een
'gemengde' ruimte zoals op
Schiphol komt minder voor. Op JFK
Airport in New York vind je
bijvoorbeeld vier aparte ruimtes
voor vier religies. Er is een priester,
een dominee, een rabbijn en een
imam. Ieder houdt zijn eigen
diensten. De pastores van het
Luchthavenpastoraat
vertegenwoordigen alleen
stromingen uit het christendom.
Sarot zou het team graag zien
groeien, maar denkt niet dat een
pastor voor ieder geloof
noodzakelijk is. "Het draait erom
dat je naast de mensen staat. Er is
geen verschil in de manier van
helpen."
Moslims in de kerk
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Ook de onderlinge verschillen
tussen katholiek, protestants en
anglicaans vervagen op het
vliegveld. Dit wordt zichtbaar
tijdens de wekelijkse kerkdienst op
zondagochtend, bij tourbeurt geleid
door een van de pastors. Sarot, zelf
oud-katholiek: "Bij ons moet je
eigenlijk gedoopt zijn om deel te
mogen nemen aan de communie,
maar in de praktijk wijken de
regels. Wie ben ik om mensen te
weigeren?" Af en toe schuiven zelfs
moslims aan bij de kerkdienst,
vertelt zijn collega Wina Hordijk.
"Die bidden dan met ons mee."
Sarot schat dat 65 procent van de
bezoekers van het centrum moslim
is. Vandaag lijkt het eerder 100
procent. Egyptenaar Majed Youmis
reist voor zijn werk regelmatig heen
en weer tussen zijn thuisland en
Kazachstan. Bij een overstap op
Schiphol komt hij altijd langs. "Als
moslim moet je vijf keer per dag
bidden, maar als je reist mag je het
tweede en derde en het vierde en
vijfde gebed combineren. Dat doe
ik hier. De sfeer is heel apart omdat
iedereen bij elkaar zit, maar alles
verloopt erg respectvol."
Een vermoeid ogende man met
volle bepakking loopt binnen.
Verdwaasd loopt hij een rondje en
vertrekt weer. Voor wie de borden
mist, verraadt alleen de kast met
heilige boeken het doel van de
ruimte. Religieuze symbolen zijn
bewust weggelaten. De posters van
gebrandschilderde ramen aan de
wanden symboliseren de
elementen. De uitzondering is de
pijl in de hoek op de grond. Die
wijst naar Mekka.
Tijdens kantooruren is er altijd een
vrijwilliger. Vanmiddag verwelkomt
Nico Schorel de reizigers. De oudkatholiek geniet van de gesprekken
die hij soms heeft met bezoekers
van andere religies. Zo sprak hij
laatst met een orthodoxe jood. "Hij
wilde richting de Klaagmuur zitten,
dus wees ik naar de pijl. 'Nee, dat
is Mekka', antwoordde hij. Toen ik
zei dat daar vanuit Amsterdam qua
richting weinig verschil in zit,
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twijfelde hij even. Daarna is hij toch
maar gaan bidden." Van het
gastenboek op de tafel zijn
honderden pagina's beschreven.
Het bewijs dat nationaliteiten en
geloven in het meditatiecentrum al
jaren samenkomen. Het meest
recente bericht leest 'Bedankt
Schiphol, voor het maken van een
veilige plek voor verering. Een plek
waar alle religies gelijk zijn.'
Boven: vrouwen uit Koeweit bidden
in het meditatiecentrum op de Fpier van luchthaven Schiphol.
Onder: het meditatiecentrum is elke
dag van het jaar en 24 uur per dag
toegankelijk voor iedereen .
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