
Swamp - Interkerkelijke sing-in 
 

 

 

Op zaterdag 12 september vindt het SWAMP Festival plaats in het Anne Frank Park in Assen-

Marsdijk. Met dit festival willen de organisatoren kleine en grote ondernemers, (sport) 

verenigingen, scholen, kerken en bewoners van de wijk Marsdijk een podium geven. Dat 

podium wordt zondagochtend 13 september gegeven aan de PKN Opstandingskerk, GKV De 

Voorhof en Baptistengemeente De Ark. Deze keer verzorgt De Ark de invulling daarvan. 

 

Wij zien daarin een unieke kans om de inwoners van Marsdijk iets te geven namens alle 

christenen uit Assen en omgeving van welke kerkelijke achtergrond dan ook.  

 

Graag nodigen we je uit om mee te doen met de 

grootste interkerkelijke sing-in ooit in Assen gehouden ! 

 

Je kunt op de volgende manieren meedoen:  

 

1. Voor deze interkerkelijke sing-in willen we een groot interkerkelijk gelegenheidskoor 

samen stellen van 100 - 200 personen. Dit koor staat onder leiding van dirigent 

Arnold Wienen. Wanneer je plezier hebt in zingen en je een beetje kunt zingen, ben je 

meer dan welkom om mee te doen. Je kunt je direct aanmelden door een mailtje te 

sturen naar singin@bgdeark.nl . De kosten voor deelname aan het koor bedragen € 

10,-. Daarvoor krijg je het volgende:  een oefendag zaterdag 29 augustus; een 

generale repetitieavond woensdag 9 september en een optreden op zondag 13 

september. Een tweede of derde persoon uit een gezin is gratis. Het zou geweldig 

zijn wanneer we samen met een grote menigte in het park kunnen zingen en Jezus 

Christus bekendmaken. 

Geef je snel op ! Sluitingsdatum inschrijving: 31 juli 2015.  

 

2. Je komt op zondag 13 september gewoon meezingen en genieten van de sing-in en 

je maakt vele anderen enthousiast om dit mee te maken. De sing-in is van 12.30 – 

13.30 uur.  

 

Voorafgaand aan de sing-in is er een open kerkterras waar je vrij in en uit kunt lopen. Op 

het plein is een groot terras ingericht en kun je, onder het genot van iets lekkers 

ontspannen, zitten, kijken, praten, luisteren, rondlopen. Vanaf het podium gebeurt er 

geregeld iets, wat aansluit bij de belevingswereld van de hedendaagse mens die het niet 

gewend is om naar de kerk te gaan. Iets wat serieus is, wat leuk is, wat mooi is, wat 

ontroerend is, en ga zo maar door. Het kerkterras is een belevenis voor jong en oud. Het 

kerkterras is open vanaf 10.00 uur, en wordt om 11.00 uur officieel geopend.  

 

Graag nodigen we je uit om met niet-kerkelijke mensen  

het kerkterras te bezoeken ! 



 

Samengevat:  

Wanneer? Zondag 13 september vanaf 10.00 uur kerkterras open. 11.00 uur opening. 12.30 

uur Sing-in  

Waar? Anne Frank Park Marsdijk Vlinderkleuven 

Parkeren? Bedrijventerrein Messchenveld 

 

Namens De Ark,  

René Millenaar 

 


