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Van de redactie
We zouden die donderdagochtend het bureau-overleg hebben 

met de voorzitters en de penningmeester. Zoals altijd was het 

moeilijk om een datum te vinden waarop beide voorzitters tegelijk 

aanwezig konden zijn. We kwamen uit op woensdag of donder-

dag en eigenlijk was reeds half besloten om het woensdag te 

doen. Toen kwam zijn dringende mailtje: “Het móet de 17e, want 

ik heb de 16e een onderzoek.” Maar die donderdag kwam hij niet.

In plaats daarvan ontvingen we zijn 
afmelding: “Tot mijn spijt moet het 
toch zonder mij.” We schrokken 
van dat bericht. Het was net of we 
toen al voelden dat hij zeer ernstig 
ziek was. Vrijdag werd hij onwel en 
meteen opgenomen in het zieken-
huis. Na een onzeker en angstig 
weekeinde was het op de avond van 
maandag de 21e januari voorbij.  
Ds. Polanen was niet meer.

Per 1 januari van dit jaar was hij niet 
langer onze voorzitter. Maar we had-
den nog geen afscheid genomen. 
Het officiële afscheid van SKIN zou 
op 19 april plaatsvinden. We zagen 
er naar uit om samen met hem de 
nodige voorbereidingen te treffen en 
over het toekomstig beleid van SKIN 
te praten.. Ineens viel dat zomaar 
weg. Nooit meer zijn minzame 
lach, zijn vermanende blik, nooit 
meer de korte maar veelzeggende 
adviesmailtjes. In deze Nieuwsbrief 
besteden we uiteraard aandacht aan 

het overlijden in de vorm van een ‘In 
Memoriam’, dat vooral is samenge-
steld uit kenmerkende uitspraken 
van hem.
Verder treft u een gesprek aan met 
de heer Paul The, de nieuwe voorzit-
ter van SKIN.
In de rubriek Actualiteiten en Me-
dedelingen wordt u op de hoogte 
gebracht van allerlei nieuws en 
gebeurtenissen. We attenderen u 
vooral op de uitnodiging voor de 
bijeenkomst op 26 april te Utrecht 
over het thema ‘Kerkruimte’.

We wensen u allen een goede tijd 
toe tussen het Paasfeest en het 
Pinksterfeest. De levende Christus, 
die dood en graf overwon, heeft ons 
de belofte van Zijn Geest gegeven. 
Daaruit putten we  troost, moed en 
verwachting.

June Beckx
Joke Snijders
Teus Eikelboom 
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In memoriam ds. Polanen 
Teus Eikelboom

Op 21 januari overleed ds. R.F. Polanen. Tot voor kort was hij 

intensief bij SKIN betrokken als voorzitter voor externe zaken. 

Zijn plotseling overlijden heeft allen, die hem kenden, diep  

geschokt. 
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Op 21 januari overleed ds. R.F. Po-
lanen. Tot voor kort was hij intensief 
bij SKIN betrokken als voorzitter 
voor externe zaken. Zijn plotseling 
overlijden heeft allen, die hem ken-
den, diep geschokt. 

Ds. Polanen werd in 1943 te Para-
maribo geboren. Van 1961 tot 1973 
verbleef hij in Nederland en Duits-
land voor studie. Eerst in Zeist, waar 
hij studeerde aan het seminarie van 
de Broedergemeente  bij J.M. van 
der Linde. Een deel van de studie 
werd aan de universiteit van Utrecht 
gevolgd. Later studeerde hij ook nog 
in Duitsland. Zijn vicariaat werd in 
Amsterdam gedaan (1970 – 1973), 
waarna hij predikant in Suriname 
werd. In 1989 werd hij predikant van 
de Evangelische Broedergemeente 
Amsterdam – Stad.
Ds. Polanen was wat we noemen 
een persoonlijkheid. Hij had een na-
tuurlijk gezag en overwicht. Hij ana-
lyseerde scherp en wat hij zei was 
weloverwogen. Zijn laatste e-mail-
bericht sloot hij af met de woorden: 
“Tot mijn spijt moet het toch zonder 
mij.” Dat zijn afwezigheid enkele 
dagen later zo definitief zou worden 
had niemand kunnen voorzien. Nu, 
twee maanden later, is het voor ons 
nog steeds onwerkelijk dat hij er niet 
meer is. Hij was de steun in de rug, 
altijd bereikbaar (hoewel soms met 
moeite) en meedenkend. Hij overzag 
het geheel, maar met een scherp 
oog voor details en altijd denkend 
vanuit de positie van migranten. 
Eén van zijn belangrijkste uitspraken 
voor SKIN: “Wij bepalen zelf onze 
agenda!” In die gedachte zal SKIN 

doorgaan, ook al voelen we ons nu 
nog verweesd.
Onderstaande uitspraken van ds. 
Polanen geven als het ware een 
profielschets van hem. In enkele lij-
nen zien we zijn pastorale instelling, 
brede blik, zijn gelovige hart.

Pastoraat (Nieuwsbrief dec. 2003)

In het pastoraat moeten we reke-
ning houden met alles wat het leven 
van mensen bepaalt en beïnvloedt. 
Pastoraat migreert óók!
Alle mensen zijn gelijk, maar niet alle 
mensen zijn hetzelfde.
Pastoraat begint in de verkondiging 
van het Evangelie. Alle volgende 
stappen in het pastoraat liggen in 
het verlengde hiervan. Een pastor 
moet een gelovig mens zijn met 
helder zicht op het Woord van God. 
Maar tegelijk moet er acceptatie 
en begrip zijn voor zijn broeders en 
zusters. Dat is de basis voor het 
vertrouwen dat zo noodzakelijk is 
voor een pastorale relatie.
De kerk moet zich duidelijk uitspre-
ken, dat wil zeggen eerlijk in het licht 
van het Evangelie. Dat is wat anders 
dan een zwart-wit standpunt. We 
moeten de mensen niet afstoten, 
maar tot de Heiland brengen.
 
Jubileum SKIN 
(Nieuwsbrief nov. 2007)

Zijn we erin geslaagd de zo nood-
zakelijke brugfunctie naar de andere 
kerken in ons land te realiseren en 
zijn we ook werkelijk samen opge-
trokken? Leeft bij ons wel voldoende 
het besef dat we ook de opdracht 
hebben een front te vormen? Iedere 
lidkerk moet in ons land de gelegen-
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heid krijgen om zich overeenkomstig 
de rechten die de grondwet ons 
verschaft te ontplooien tot eer van 
God en tot heil van de mensen.
Ik hoop van harte dat u zich in uw 
gemeenten zult blijven inspannen 
het goede nieuws van Gods red-
ding van de mens in Zijn Zoon, onze 
Heiland en Verlosser, Jezus Chris-
tus, met kracht te verkondigen in 
ons land als een bron van inspiratie 
om toch nieuwe mensen te zijn, die 
laten merken dat zij op weg zijn naar 
een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde.

Preek 1 Kor. 12:12,13 

(Jubileumviering SKIN, 10 nov. 2007)

Samen hebben we de Rijkdom van 
de verscheidenheid van de leden 
van het lichaam van Christus, de 
Kerk van Christus, ervaren. Dezelfde 
plant in andere grondsoorten geeft 
vruchten die er iets anders uitzien en 
met een iets andere smaak. Toch is 
het dezelfde vrucht. De sinaasappel 
uit Marokko smaakt anders dan de 
Surinaamse sinaasappel.
De kerk is een charismatische ge-
meenschap. En dan het woord cha-
rismatisch in de authentieke beteke-
nis. Een gemeenschap van mensen 
die ieder van God een genadegave 
ontvangen hebben.
Kerk kun je niet zijn in een schijn-
baar comfortabel isolement. Het 
Lichaam van Christus is een inclu-
sieve- en geen exclusieve gemeen-
schap. Je bent niet meer of beter 
omdat je je ‘roots’ in een ander land 
of een andere cultuur hebt. Maar je 
kunt wel  ánders zijn.
De kerk van Christus is een ge-

meenschap. Het kenmerk van een 
gemeenschap is communicatie, die 
leidt tot participatie. 
Het gesprek met andere kerken in 
Nederland is nog maar net begon-
nen. Of dit gesprek doorgaat is 
afhankelijk van de wil daartoe. We 
moeten dit gesprek niet uit de weg 
gaan, maar de mogelijkheden daar-
toe aangrijpen.

We sluiten dit ‘in memoriam’ af met 
een gedeelte uit een vraaggesprek 
voor onze nieuwsbrief van april 
2003:

Paasfeest (Nieuwsbrief april 2003)

In de “stille week” is er bij ons in de 
Koningskerk iedere dag een kerk-
dienst. Op die donderdagavond 
wordt het Heilig Avondmaal gevierd. 
Zondagochtend gedenken we als 
gemeente allen die ontslapen zijn 
in het jaar van Pasen tot Pasen. 
De overledenen worden dan met 
name genoemd. Het begin van de 
dienst vindt plaats in de kerk, voor 
de voortzetting gaan we naar de be-
graafplaats. Dat kan hier omdat de 
Koningskerk en de Nieuwe Ooster-
begraafplaats naast elkaar liggen.

Tijdens het Paasfeest dat we on-
langs vierden is in de Amsterdamse 
Koningskerk ook de naam van ds. 
R.F. Polanen genoemd in de rij van 
hen, die ontslapen zijn.

“Want indien wij geloven, dat 
Jezus gestorven en opgestaan is, 
zal God ook zó hen, die ontslapen 
zijn, door Jezus wederbrengen met 
Hem.” (1 Thess. 4:14)
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Actualiteiten en medelingen
Algemene ledenvergadering op 26 april a.s.
Triumfatorkerk, Marco Pololaan 185, Utrecht
tijd: 10.30 – 16.00 uur
met van 14.00 tot 16.00 uur thema bespreking: kerkruimte
Ter inleiding van het thema zijn de Taskforce Toekomst Kerkgebouwen en 
de Stichting Bijlmerkerk uitgenodigd. Dit gedeelte is openbaar en relaties en 
vrienden zijn dan ook van harte uitgenodigd!

Bestuurswisseling
Dr. Paul The Gwan Tjaij is de nieuwe voorzitter van SKIN. Voorheen was hij 
naast ds. Polanen voorzitter interne zaken. Paul The Gwan Tjaij is lid van de 
GKIN (Gereja Kristen Indonesia Nederland). De heer Ernest S
cipio is onze nieuwe penningmeester. Hij is lid van de PERKI (Persekutuan 
Kristen Indonesia, Vereniging van Indonesische Christenen). Verder treden 
tot het bestuur toe pastor Ahadu Beza, voorganger van de Mahber Christian 
Nederland en de heer Ong Hong Gie, lid van de GKIN. Ds. Sasabone is uit 
het bestuur getreden wegens zijn emeritaat, hij is in januari teruggegaan 
naar Indonesië. 

Justitiepastoraat
Hiervoor is inmiddels is een werkgroep van start gegaan. De werkgroep 
bestaat uit een rechter-commissaris (voorzitter), de adjunct hoofdpredikant, 
een justitiepastor, drie voorgangers van SKIN lidkerken en de coördinator 
van SKIN. Er zijn tot nu toe twee bijeenkomsten geweest waarin de moge-
lijkheden en de barrières voor migrantenpastors om tot het justitiepastoraat 
toe te treden uitvoerig werden besproken. Naar verwachting zal eind april 
een advies klaarliggen.

Contactpersoon Protestantse Kerk in Nederland
Eind vorig jaar heeft de PKN een nieuwe functionaris als aanspreekpunt 
voor SKIN en het beraad migrantenkerken aangesteld. Egbert van der 
Stouw is adjunct programmamanager van het programma Kerk in Ontwik-
keling. Daarnaast is Jan Post Hospers als gemeenteadviseur aanspreekpunt 
voor migrantenkerken met een Aziatische achtergrond en Albert Luiks als 
vrijwilliger voor migrantenkerken met een Afrikaanse achtergrond.

Bezoek vertegenwoordigers van de Wereldraad van Kerken
Op 30 januari heeft SKIN een gesprek gehad met vertegenwoordigers van 
de Wereldraad van Kerken. Zij maakten deel uit van een delegatie die de 
lidkerken van de Wereldraad in Nederland bezocht. Het gesprek ging over 
de veranderende wereldkerk als gevolg van globalisering en de wereldwijde 
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migratie. De Wereldraad realiseert zich dat deze ontwikkelingen ook ingrij-
pende gevolgen hebben voor oude en nieuwe christelijke bewegingen en 
dus ook voor haar ledenstructuur. In dat verband wilde zij graag horen over 
de ervaringen vanuit SKIN.

In vrijheid verbonden
Op 23 januari vond in Utrecht opnieuw een bijeenkomst plaats onder het 
motto In vrijheid verbonden. De twee vorige bijeenkomsten in 2005 en 2007 
in het bijzijn van H.M. de Koningin, benadrukten de waarde en rijkdom van 
de levensbeschouwelijke en religieuze verscheidenheid in Nederland en het 
belang van verdraagzaamheid jegens elkaar. Dit keer was de bijeenkomst 
kleinschaliger en had de vorm van een werkbijeenkomst met prof. Dr. H.M. 
Vroom als inleider over bronnen van respect. De dag werd afgesloten met 
het maken van plannen voor de toekomst en het afscheid van Mgr. Mus-
kens. Speciale gast was de nieuwe Utrechtse burgemeester, de heer Aleid 
Wolfsen.

Modern migratiebeleid
Op 15 februari waren diverse partijen uitgenodigd door het Directoraat-ge-
neraal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken 
van het Ministerie van Justitie  voor een conferentie betreffende het project 
modern migratiebeleid. SKIN werd vertegenwoordigd door de coördina-
tor, die deelnam aan het ronde-tafel-gesprek. “Toelating voor religieuze en 
levensbeschouwelijke doeleinden”. SKIN is sinds 2002 betrokken bij dit 
onderwerp, wij hebben ons vooral sterk geuit tegen het niet rechtvaardige 
uitzonderingsbeleid voor buitenlandse geestelijke bedienaren. In de concept 
blauwdruk van het ministerie lijkt hieraan tegemoet te zijn gekomen: het zal 
voor hen ook mogelijk zijn een vergunning voor een eerste verblijf van vijf 
jaar te krijgen met daarna mogelijkheid tot vast verblijf dan wel naturalisatie. 
De blauwdruk wordt aan de Tweede Kamer aangeboden en vervolgens 
vertaald in wet- en regelgeving en toelatingsprocedures. Waarschijnlijk zullen 
deze in 2010 in werking treden.

A moving God
… immigrant churches in the Netherlands is de titel van een nieuwe bundel 
over migrantenkerken, de achtste van de reeks International Practical Theo-
logy. Deze bundel is een vrucht van een gezamenlijk project van de sectie 
Praxis binnen de Faculteit der godgeleerdheid van de Vrije Universiteit. De 
bundel is gericht op christelijke immigranten en hun kerken in Nederland, en 
in het bijzonder op de situatie in Amsterdam en omgeving. Eindredacteuren 
zijn de professoren Mechteld Jansen en Hijme Stoffels. 
ISBN 978-3-03735-990-7 (Switzerland); 
ISBN 978-3-8258-0802-0 (Germany)
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Ontmoeting rondom de film Fitna
Voorafgaand en direct na de lancering van deze film van de parlementariër 
Geert Wilders, hebben de ministers van Justitie en voor Wonen, Wijken en 
Integratie overleg gevoerd met de verschillende religieuze en maatschap-
pelijke migrantenorganisaties. Ook SKIN was er samen met de Raad van 
Kerken aanwezig. Deze organisaties spraken zich uit zich gezamenlijk in te 
zetten voor de veiligheid van de samenleving. Daarin namen zij de gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheid om als Nederlanders hun achterban op 
te roepen tot respect jegens elkaar en de ander. Tevens ontstond er de 
behoefte om blijvend met elkaar in gesprek te zijn om zodoende gezamenlijk 
alle voedingsbodem voor angst en haat te kunnen bestrijden. SKIN heeft 
opgemerkt dat het niet voor alle migrantenchristenen even gemakkelijk is, 
omdat velen te maken hebben gehad met religieuze conflicten in het thuis-
land en zich soms ook bedreigd voelen. Maar vanuit ons christelijk geloof, 
staan liefde, tolerantie en respect voor de ander centraal en distantiëren wij 
ons van elke vorm die een harmonieuze samenleving kan schaden.
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Uitnodiging SKIN-bijeenkomst 
op 26 april 2008
Thema: kerkruimte
Plaats: Triumfatorkerk, 
Marco Pololaan 185, Utrecht
Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Nog steeds heeft het groeiend 
aantal migrantenkerken een groot 
probleem bij het vinden van een 
betaalbare ruimte om samen te 
komen. Zij komen nu vaak samen in 
scholen en wijkgebouwen. 
Overal in het land komen echter 
kerkgebouwen leeg te staan omdat 
Nederlandse kerkgenootschappen 
te maken hebben met een krimpend 
ledenaantal.

Logisch gezien zouden migranten-
kerken gebruik kunnen maken van 
de leegstaande kerkgebouwen. 
Maar dat is lang niet zo eenvoudig. 
Los van de financiële aspecten, zijn 
er veel obstakels en de processen 
zijn zeer ingewikkeld. Ook zijn er 
andere wegen bewandeld, zoals het 
realiseren van nieuwe (kerk)gebou-
wen voor gebruik door migranten-
kerken. Deze routes zijn eveneens 
zeer tijdrovend en complex.  

Hoe zou dat komen en wat kunnen 
wij eraan doen? 

Die vragen willen wij centraal stellen. 
Door verschillende partijen bij elkaar 
te brengen hopen wij de problemen 
te benoemen en naar gezamenlijke 

oplossingen te zoeken. Als wij elkaar 
eenmaal kennen, kunnen we dat 
ook. Onlangs nog pleitte ds. Gerrit 
de Fijter, voorzitter van de Protes-
tantse Kerk, ervoor nieuwe religieuze 
christelijke gemeenschappen te 
betrekken bij de verkoop van kerk-
gebouwen. Daarbij dacht hij aan de 
ruim 850.000 christenmigranten.

Voor deze middag hebben wij 
uitgenodigd:

1. de Taskforce Toekomst Kerkge-
bouwen, een burgerinitiatief dat zich 
inzet om de massale vernietiging 
van kerkgebouwen in Nederland een 
halt toe roepen en deze gebouwen 
weer tot een levend deel van de 
samenleving maken.

2. de Stichting Bijlmerkerk, een 
stichting die onder andere kerk-
gebouwen en andere faciliteiten 
voor migrantenkerken realiseert en 
hen begeleidt bij de opstart van de 
exploitatie. 

Zij zullen hun activiteiten, ervaringen 
en netwerken uiteenzetten. Na de 
inleidingen zal er voldoende tijd zijn 
voor discussie. 

Wij nodigen u van harte uit en hopen 
zodoende gezamenlijk te zoeken 
naar oplossingen voor deze proble-
matiek.
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In gesprek met Paul The Gwan Tjaij
Teus Eikelboom

Paul The Gwan Tjaij is de nieuwe voorzitter van SKIN. Daarvoor 

was hij reeds voorzitter interne zaken naast ds. R.F. Polanen, 

die voorzitter externe zaken was. Zodoende kent hij SKIN van 

binnenuit heel goed. De nieuwe positie die hij nu inneemt was 

aanleiding voor een gesprek met hem, zodat de lezers van de 

nieuwsbrief hem beter leren kennen. Wat is zijn achtergrond, 

welke visie heeft hij?

Paul The Gwan Tjaij werd in 1940 
op Java in Indonesië geboren in een 
niet-christelijk gezin. Hij groeide op 
in Semarang. “Mijn vader was leraar 
bij het voortgezet onderwijs en had 
een nogal uitgebreid boekenbezit. 
Daarin was voor mij als opgroei-
ende jongen heel wat te vinden. 
Niet alleen de bekende Nederlandse 
boeken, maar ook de Bijbel. Toen ik 
nog jong was had ik geen interesse 
voor het Christelijk geloof.Toch had 
ik op mijn veertiende jaar  de Bijbel 
al helemaal gelezen. Door een lang-
durige ziekte had ik inmiddels alle 
andere boeken van mijn vader ook 
doorgelezen.”
In 1957 ging hij naar Surabaya voor 
zijn studie medicijnen, die hij in 
1964 voltooide. Gedurende de drie 
volgende jaren was hij arts bij de 
marine. Doordat hij verkering kreeg 
met een Rooms Katholiek meisje 

werd Paul gedoopt in de Rooms 
Katholieke Kerk. Voordat de doop 
plaatsvond kwam het meisje bij een 
ongeluk om het leven. Paul The 
ging in 1967, inmiddels getrouwd, 
als arts in dienst van de missie naar 
Flores. Drie jaar was hij druk met het 
opzetten van een ziekenhuis en de 
gezondheidszorg van de RK-missie.

Zijn Chinese afkomst beperkte de 
mogelijkheden voor verdere stu-
die. Daarom kwam hij in 1971 naar 
Nederland. In 1977 was hij klaar met 
de opleiding voor chirurg en werkte 
eerst in het Wilhelmina ziekenhuis in 
Amsterdam en later in het zieken-
huis in Bussum. “Het geloof stond in 
die jaren eigenlijk op een laag pitje”, 
zegt hij.
Paul raakte betrokken bij verschillen-
de maatschappelijke organisaties. In 
1985 richtten mensen uit Indonesië 
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de Gereja Kristen Indonesia Neder-
land (GKIN) op. Hij werd gevraagd 
om te helpen bij de organisatie van 
deze nieuwe kerk en werd voorzit-
ter van de kerkorde commissie. Dit 
vond hij eigenlijk niet consequent. 
Hoe kon hij nu als Rooms Katho-
liek zo intensief bezig zijn voor een 
protestantse kerk? Deze overweging 
groeide tot overtuiging en de lijn 
werd omgebogen. Na het volgen 
van de catechisatie deed hij belijde-
nis in de GKIN.

Bij de start van SKIN werd Paul 
The opnieuw gevraagd om te hel-
pen met de organisatie. Dit brengt 
ons gesprek bij de migrantenker-
ken. Wat is zijn visie op de vele 
migrantenkerken met hun enorme 
diversiteit?

“Eigenlijk moet je eerst de vraag 
stellen: wat is het bijzondere van 
deze kerken? Waarom sluit men zich 
niet aan bij een Nederlandse kerk 
of gemeente? Heel wat migranten 
zijn inderdaad lid van een Neder-
landse gemeente, maar vanwege 
de achtergrond, de tradities, enz. is 
het voor velen vertrouwder om het 
geloof meer in de eigen cultuur te 
beleven. Een andere reden is dat 
men in den vreemde behoefte heeft 
aan nestwarmte. Bovendien wordt 
de kerk gezien als een veilige opstap 
naar de onbekende Nederlandse 
samenleving.”

Hoe ziet hij de verhouding met de 
Nederlandse kerken? Dat is immers 
een primair aspect van het samen 
kerk in Nederland zijn.

“Heel globaal zou je kunnen zeggen: 
de migranten vormen een gemeen-
schap met elkaar èn in Christus. De 
Nederlanders vormen een gemeen-
schap in Christus, maar minder met 
elkaar. Dat verschil komt terug in de 
beleving en expressie van het ge-
loof. Bij de migranten is dat de geza-
menlijkheid, bij de Nederlanders is 
het geloof meer privé en individueel. 
We kunnen het ook anders zeggen: 
bij de migranten is de geloofsbele-
ving vooral relationeel, bij de Neder-
landers meer rationeel.
De verhouding tussen de migranten-
kerken en de Nederlandse kerken 
wordt beter, maar SKIN is nog erg 
onbekend. Kerken en samenleving 
zien migrantenkerken vooral nog als 
exotisch. De roeping tot missionaire 
taken en actief participeren in de 
Nederlandse samenleving zien de 
Nederlandse kerken (te) vaak over 
het hoofd. Anderzijds zijn de migran-
tenkerken vaak druk met overleven, 
bezig met zichzelf. Maar de sociaal 
maatschappelijke impact wordt on-
derbelicht. Zie het rapport “Gratis en 
waardevol”, waarin het maatschap-
pelijke rendement voor Den Haag 
op 17 miljoen euro per jaar wordt 
gesteld!”

We ronden het gesprek af en vra-
gen de nieuwe voorzitter naar de 
mogelijkheden en moeilijkheden 
voor SKIN. Wat zijn de verwachtin-
gen voor de toekomst?

“SKIN heeft in tien jaar heel wat 
bereikt. De migrantenkerken heb-
ben een gezicht gekregen en hun 
positie is bepaald. SKIN bleek een 
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betrouwbare partner in de richting 
van overheid, kerken en samen-
leving. Daarnaast had SKIN een 
platform functie en bood een plaats 
voor ontmoeting. De eerlijkheid 
gebiedt om ook een negatief punt te 
noemen. De betrokkenheid van de 
lidkerken is te gering. Het betalen 
van contributie gebeurt weinig of 
helemaal niet.

De kerken krijgen veel ruimte in de 
samenleving, maar met de beschik-
baarheid van gebouwen en de ver-
blijfsvergunning voor voorgangers is 
het nog niet bepaald royaal gesteld. 
Maar we zijn hoopvol. De nieuwe 
wetgeving lijkt verbetering te bieden. 

Hierbij heeft SKIN toch enige invloed 
kunnen uitoefenen. Aan de integratie 
en participatie van de migranten-
kerken in de Nederlandse samenle-
ving schort nogal wat, vooral bij de 
nieuwe migrantenkerken.

De migrantenkerken zullen op 
termijn Nederlandse kerken worden. 
Als migranten christenen en Neder-
landse christenen zullen we samen 
op Gods akker mogen werken. Een 
Afrikaanse pastor zei eens: ‘Als 
migrant christen hoor je de plek, die 
je gastvrij ontvangen heeft, als een 
betere plek te verlaten.’ Daar sluit ik 
me graag bij aan.”
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Nogmaals justitiepastoraat
In het verslag van de ledenvergadering in de nieuwsbrief van 

september 2007 is gesteld dat migrantenvoorgangers wel vaak 

veel pastorale ervaring hebben, maar dat hun theologische 

opleiding niet aan de eisen zal voldoen. 

Naar aanleiding hiervan reageerde 
ds. E. Koney met onderstaande 
ingezonden brief:

“Als voorzitter van Pentecostal 
Council of Churches (PCC) wil ik 
graag duidelijk maken dat voorgan-
gers niet alleen vaak de juiste erva-
ring hebben, maar wel degelijk ook 
voldoen aan de theologische oplei-
dingseisen. Voor alle duidelijkheid: 
het is dus absoluut niet waar dat 
migranten voorgangers niet voldoen 
aan de theologische opleidingsei-
sen, dit klinkt namelijk erg bevoor-
oordeeld. Als migrantenvoorganger 
met meer dan 22 jaar ervaring en 
tevens als voorzitter van PCC kan 
ik bij deze ook zeggen dat in al mijn 
jaren van bediening en gemeen-
schap, mijn medevoorgangers goed 
geschoold zijn, weten wat ze doen 
en verantwoord handelen vanuit hun 
theologische scholing. Ik spreek zo 
ten behoeve van mijn mede migran-
ten voorgangers in Nederland.”

Naschrift van de redactie:
Ter verduidelijking, de bestaande 
functie criteria zijn als volgt: 
1.  Toegelaten zijn tot het ambt van 

predikant in één van de aan het 

Interkerkelijk Contact in Over-
heidszaken (CIO) verbonden 
kerkgenootschappen

2.  Voltooide universitaire theologi-
sche studie 

3.  Klinisch Pastorale Vorming of 
bereidheid deze te volgen

4.  Herkenbaar geestelijk leider-
schap, zowel ten opzichte van 
gedetineerden als ten opzichte 
van de directie en de inrichting als 
geheel

5.  Ervaring in het zelfstandig functi-
oneren, bij voorkeur in basispas-
toraat

6.  Het vermogen nauw samen te 
werken met geestelijk verzorgers 
van andere denominaties in de 
inrichting

7.  Ervaring met interdisciplinair 
werken

8. Minimumleeftijd van 30 jaar. 
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From the editorial staff
That Thursday morning we where supposed to have a meeting 

with our chairmen and treasurer. As always, it had been difficult 

to find a date which complied to the busy agenda’s of both 

our chairmen. Wednesday or Thursday posed a possibility. 

We more or less already decided that it would be Wednesday, 

when his urgent mail came: “It has to be on the 17th, because 

I’m going for a medical test on the 16th.” But he didn’t come 

that Thursday. In stead, we received his mail that he could not 

make it: “I am sorry, but you will have to do without me.”

That mail gave us a shock, as if 
we could feel that something was 
seriously wrong. That Friday he be-
came unwell and was rushed to the 
hospital. After a doubtful and fearful 
weekend it was over on Monday 
evening, January 21st. 

Rev. Polanen was no more.

From the 1st of January this year, 
he was no longer our chairmen. But 
we hadn’t said goodbye yet. His 
official farewell to SKIN was planned 
on April 19th. We where looking 
forward to prepare this farewell 
together with him and by doing so, 
discuss the future of SKIN. But sud-
denly, that is all gone. Never again 
his gracious smile, his admonitory 
look, and his short but significant 
mails with advice.

In remembrance of rev. Polanen 
you will find an ‘In memoriam’ in 
this Newsletter. There is also an 
interview with dr. Paul The, the new 
chairmen of SKIN. In ‘Topics and 
Information’ the latest news and 
announcements. And we specially 
ask your attention for the invitation 
for the meeting about church space, 
April 26th in Utrecht.

We wish you all good days between 
Easter and Pentecost. The living 
Christ, who won from the dead and 
the grave, gave us his promise of 
His Spirit. From that, we take com-
fort, courage and expectation.

June Beckx
Joke Snijders
Teus Eikelboom
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In memoriam 
On January 21st rev. Polanen passed away. Being SKIN’s 

chairmen external affairs he was deeply involved with SKIN. His 

sudden death shocked all who knew him very well.

Rev. Polanen was born in 1943 in 
Paramaribo. He lived and studied in 
both the Netherlands and Germany 
between 1961 and 1973. He first 
attended a seminary of the Broeder-
gemeente in Zeist where he studied 
with J.M. van der Linde. Rev. Po-
lanen also studied at the University 
of Utrecht, and later on in Germany. 
He became a vicar in Amsterdam 
and subsequently the pastor of the 

Evangelische Broedergemeente 
Amsterdam Stad.
Rev. Polanen was a so-called 
personality. He had a natural moral 
authority. Analyzing sharply and 
thinking before speaking. His final 
email to us ended with the words: 
“Sorry, but you will have to do 
without me”.  No one could foresee 
that these words were to become 
so definite. And now, two months 

Rev. Polanen together with rev. Mbonimpa and rev. Calvert 
at the jubilee of SKIN.
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later it still feels unreal that he is no 
longer with us. He took us by the 
hand, always available (although 
not always easy to get hold of) and 
thinking along with us. 
Being gifted with a general view he 
never forgot the details and always 
remembered the position of the 
migrants. One of his most important 
quotes for SKIN: “We set out our 
own agenda!” In that thought, SKIN 
will continue, although at this mo-
ment we still feeling orphaned.

The following statements of rev. Po-
lanen make up his profile. In these 
statements we see his pastoral at-
titude, his wide vision and his faith.

Pastoral care (Newsletter dec. 2003)

With pastoral work we have to con-
sider all aspects which can influence 
and determine people’s life. Pastoral 
care migrates too!
All human beings are equal, but not 
all human beings are the same.
Pastoral care has at its core the 
proclaiming of the Gospel! All sub-
sequent steps taken are a continu-
ation of this. A pastor has to be a 
religious person with a clear vision 
on the Word of God. At the same 
time accepting and understanding 
his brothers and sisters. That is the 
foundation of trust, so necessary in 
pastoral relationships. The church 
must handle in a straightforward 
way, which means clearly and 
honestly in the light of the Gospel. 
That differs from a black-white point 
of view. We should not repel peo-
ple, but instead bring them to the 
Redeemer.

Jubilee SKIN (Newsletter nov. 2007)

Did we succeed in building the 
bridge between ourselves and the 
other churches in this country? Did 
we really pull together? Are we well 
aware of the fact that we have the 
order to form a front?
In this country, every member 
church should get the opportunity 
to develop itself to the honour of 
God and the welfare of the people, 
in accordance with the constitutional 
rights given to everyone.
I sincerely hope that, within your 
community, you will keep on making 
an effort in bringing the good news 
in our country about Gods saviour of 
mankind through his Son, our Lord 
and Saviour. 
As a source of inspiration to be new 
people showing that they are on 
their way to a new heaven and a 
new earth.

Sermon 1 Kor. 12:12, 13 (Jubilee 

SKIN Nov. 10th 2007)

Together, we have experienced the 
richness of diversity, the many limbs 
of the body, the Church of Christ. 
Similar plants grow in different soil 
and bring fruit which look different 
and taste different. But still they 
are the same fruit. An orange from 
Morocco tastes not the same as an 
orange from Surinam.
The church is a charismatic com-
munity, a community of people each 
gifted by God with the gift of grace. 
You can not belong to the church 
of Christ in some sort of comfort-
able isolation, because the body of 
Christ is a community. You can not 
belong to the Church of Christ if you 
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exclude others. You are no better 
or more because your roots lie in 
a different country or culture. But 
you can be different. The Church of 
Christ is a community. A feature of a 
community is communication which 
leads to participation. Communica-
tion with other churches in the Neth-
erlands has only yet begun. Whether 
this conversation will continue 
depends on the will to have this 
conversation. We should take every 
opportunity to hold this conversation 
in stead of avoiding it.

We end this ‘in memoriam’ with a 
fragment of the interview for our 
newsletter in April 2003:

Easter (April 2003)

In the “Holy week” we hold services 
every day. Thursday evening during 
this period they celebrate the Holy 
Communion. Then on the Sunday 
morning, the congregation com-
memorates all the people that have 
passed away since the previous 
Easter. The deceased are mentioned 
by name on this occasion. This kind 
of service which starts in the church 
building continues and ends at the 
graveyard which is close to the 
Koningskerk.

When we celebrated Easter a few 
weeks ago in the Konngskerk 
the name of rev. Polanen was 
mentioned, along with the other 
deceased from the past year.

“We believe that Jesus died and 
was raised to life. We also believe 
that when God brings Jesus back 
again, he will bring with him all 
who had faith in Jesus before they 
died.” (1 Thess.4:14)
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Topics and information
General membersmeeting April 26th 2008.
Triumfatorkerk, Marco Pololaan 185, Utrecht. Time: 10.30 – 16.00 
The afternoon session starts at 14.00 hours and is public. 
Theme: church capacity. See for more information elsewhere in this letter.

Changes in the board
Dr. Paul The Gwan Tjaij is the new chairmen of SKIN. He used to be our 
chairmen internal affairs. Dr. The is a member of the Gereja Kristen Indone-
sia Nederland ( GKIN). Our new treasurer is mr. Ernest Scipio. He is a mem-
ber of the Persekutuan Kristen Indonesia ( Perki). New members are pastor 
Ahadu Beza from the Mahber Christians Nederland and mr. Ong Hong Gie, 
member of the GKIN. Rev. Sasabone stepped down from the board be-
cause of his superannuation and went back to Indonesia.

Prison Chaplaincy
A working group started this year. Members of this group are a judge ( chair-
men), a prison chaplain, 3 pastors from SKIN churches and the co-ordinator 
of SKIN. So far, there have been three meetings where the possibilities and 
barriers for migrant pastors to become prison chaplains have been ex-
plored. The group expects her advice to be ready in April.

Contact person Protestants Church in the Netherlands
At the end of 2007 the PKN appointed a new contact person for SKIN and 
the migrant churches. Egbert van der Stouw is adjutant programmanager 
for Kerk in Ontwikkeling. Beside him, Jan Post Hospers is approachable for 
churches from Asia and Albert Luiks for churches from Africa.

Visit from representatives of the World Council of Churches
On January 30th, SKIN had a meeting with representatives from the WCC. 
They where part of the delegation visiting Dutch members of the WCC. Sub-
ject of the discussion was the changing world church as a result of globali-
sation and world wide migration. The WCC realises the impact this has on 
new Christian movements and on her members. In this context the wanted 
to hear about the experiences of SKIN.

Connected in Freedom.
On January 23rd a meeting took place with the theme In vrijheid verbonden. 
Previous two meetings in 2005 and 2007, in presence of her majesty the 
Queen, emphasised the richness of all religious differences in this country 
and the importance of tolerance towards each other. This time, the meeting 
was small-scaled. Prof. dr. H.M. Vroom held an introduction about sources 
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of respect. The day closed with plans for the future and the farewell of Mgr. 
Muskens. Special guest was mr. A. Wolfsen, the new major of Utrecht.

Modern migration policy
On February 15th, several parties where invited by the Directorate-General 
for legislation, International Affairs and Immigration from the ministry of 
Justice for a conference about the project of modern migration policy. SKIN 
was represented by the co-ordinator who took part in a round table discus-
sion about Admission for religious and ideological purposes. Since 2002, 
SKIN is involved in these matters and we have always protested against the 
unfair way pastors are being treated when they want to come and stay in 
this country. It now seems that the ministry has picked up our concerns: it 
will become possible for them to get permission for a first stay for five years 
with the possibility for permanent stay or naturalisation. This concept is to 
be offered to the cabinet and after that is to be translated in laws and regu-
lations which will probably become effective in 2010.

A moving God
…..immigrant churches in the Netherlands, the title of a new book about mi-
grant churches, the eighth from the book range of the International Practical 
Theology. This book is the fruit of a joint project within the faculty of Theol-
ogy from the Free University in Amsterdam. Focusing on Christian migrants 
and their churches, especially in Amsterdam and surroundings. Editors are  
profs. Mechteld Jansen and Hijme Stoffels.
ISBN 978-3-03735-7 ( Switzerland); ISBN 978-3-8258-0802-0 ( Germany.

Meeting about the film Fitna
Before and immediately after the launching of this film by parliament    mem-
ber Geert Wilders, the ministers of Justice and for Housing, Communities 
and Integration gathered with religious and social migrant organizations. 
SKIN, together - with the Dutch Council of Churches - was also present.
The organizations pronounced to commit themselves to a common effort 
to secure the safety in the society. As Dutch citizens, they see a common 
responsibility to call upon each other for mutual respect. Besides that the 
need was felt to keep meeting each other and to combat together every 
breeding ground for fear and hate. SKIN brought up that for many migrant 
Christians, the situation is not that easy. Many have experienced religious 
conflicts in their home countries and sometimes also feel threatened. But 
out of our Christian faith, we act out of love, tolerance and respect to each 
other and therefore disassociate ourselves from anything that can disturb 
societal harmony.
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Invitation April 26th
Theme: Church space

Place: Triumfatorkerk, 
Marco Pololaan 185, Utrecht
Time: 14.00 – 16.00 hours

The growing number of migrant 
churches still have difficulties in find-
ing a space for their services. Often 
they gather in schools or community 
buildings.

All over the country, buildings of 
Dutch churches become redundant 
due to the shrinking amount of the 
churchmembers. It would make 
sense if the migrant churches could 
use those empty church buildings. 
But that is not as simple as it looks. 
Next to the financial aspect, there 
are other obstacles and often very 
complicated procedures. Some mi-
grant churches took other initiatives 
like building a new church, but that 
too is very complex.

What is the cause of all this and 
what can we do about it? 

These questions are the main subject 
in this meeting. By bringing several 
parties together we hope to define 
the problems and look for solutions 
together. Once we know each other, 
we can do it. Very recently rev. Gerrit 
de Fijter, chairperson of the Protes-
tant Church (PCN), argued that new 
Christian communities should get 
involved in the selling of church build-
ings. In this plea he had the almost 
850.000 migrant Christians in mind.

For this meeting we have invited:

1.  the Taskforce Toekomst 
Kerkgebouwen. This is an 
initiative of civilians who want 
to prevent demolition of church 
buildings. In stead they want to 
save these buildings so they can 
become a living part of the soci-
ety again.

2.  the Stichting Bijlmerkerk.This 
foundation realises church build-
ings and other facilities for mi-
grant churches and assists them 
in starting the exploitation.

They will tell us about their activities 
and experiences. After the introduc-
tions there will be plenty of time for 
discussion.
We heartily invite you all and 
together we hope to find solutions to 
these problems.
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Interview with Paul The Gwan Tjaij
Teus Eikelboom

Paul The Gwan Tjaij is the new chairman of SKIN. Before, he 

was already chairman internal affairs, next to rev. Rudy Po-

lanen who was our chairman external affairs. In that sense Paul 

knows SKIN very well. Now, in his new position, it is time to 

speak with him, so that the readers of our newsletter can get to 

know him. What is his background, what is his vision?

Paul The Gwan Tjaij was born in 
1940 on Java Indonesia in a non-
Christian family. He grew up in Se-
marang. “My father was a second-
ary educational teacher and owned 
a lot of books. Growing up, there 
was enough for me to find in those 
books. Not only the famous Dutch 
books, but also the Bible. I had no 
interest in Christianity but at the age 
of 14, I had read the Bible from the 
beginning to the end. And because 
of a lengthy illness, I had read all the 
other books too.”
In 1957 he went to Surabaya to 
study medicine, which he completed 
in 1964. The following three years 
he worked as a medical doctor for 
the navy. Getting involved with a 
Roman-Catholic girl, Paul was to 
be baptised in the Roman-Catholic 
Church. But before this baptism 
took place, the girl was killed in an 
accident.
In 1967, meanwhile married, Paul 
went to Flores as a medical doctor 

in service of the Roman Catholic 
mission. For three years he worked 
there, starting a hospital and setting 
up practical healthcare for the mis-
sion. 

His Chinese origin limited the pos-
sibilities to study more. That is why 
he came to the Netherlands in 1971. 
He finished his study as surgeon, 
started working in the Wilhelmina 
hospital in Amsterdam and later on 
in the hospital in Bussum. “In those 
days there was little time for reli-
gion”, he says.
Paul also got involved in several 
social organisations. In 1985, people 
from Indonesia founded the Gereja 
Kristen Indonesia (GKIN). Paul was 
asked to help organise this new 
church and became chairmen of the 
committee that set out the rules of 
the church. But it didn’t feel right. 
How could he, being a Roman-
Catholic, do so much for a protes-
tant church? This thought became a 
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conviction and after taking confirma-
tion classes he confessed his faith in 
the GKIN.

When SKIN started, Paul was 
asked again to help with the or-
ganisation. This brings us to the 
migrant churches. What is his vi-
sion on the many migrant churches 
and their diversity?

 “Actually, you should start with the 
question: what is there so special 
about these churches? Why are they 

not joining the Dutch churches? A 
lot of migrants are indeed member 
of a Dutch church, but due to back-
ground and tradition many feel more 
comfortable to practice their faith in 
their own culture. An other reason is 
that being in a strange country peo-
ple feel the need for a save haven. 
And beside that, the church is seen 
as a save stepping stone into the 
Dutch society.”

How does he look at the rela-
tion with the Dutch churches? 
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Shouldn’t that be the primary 
aspect of being Church Together in 
the Netherlands?

“Generally speaking, you could 
say that migrants form a commu-
nity with each other and in Christ. 
Dutch Christians form a community 
in Christ, but less with each other. 
That is a difference that comes back 
in experiencing and expressing the 
faith. For migrants that means to-
getherness, the Dutch faith is more 
private and individual. Or, you could 
say that faith for migrants is rela-
tional, whereas for the Dutch, faith is 
rational.

The relations between the Dutch 
churches and SKIN are improving, 
but SKIN is still unknown to many. 
Churches and society still consider 
migrant churches to be something 
exotic. Their calling to perform 
missionary tasks and to participate 
actively in the society is (too) often 
overlooked by the Dutch churches. 
On the other hand, migrant church-
es need a lot of time simply to 
survive.

But the social impact of these 
churches is underestimated. In the 
report “Gratis and Waardevol” the 
social output of migrant churches 
for The Hague is estimated on 17 
million Euros each year!”

We conclude this conversation by 
asking the new chairmen about 
the possibilities and difficulties for 
SKIN. What are the expectations 
for the future?

In these ten years, SKIN has ac-
complished a lot. Migrant churches 
have a face now and their position is 
set. SKIN turned out to be a reliable 
partner for the government, church-
es and society. Beside that, SKIN is 
a platform for encounters. But, there 
are also negative points: the com-
mitment of the member churches to 
SKIN is very poor. Contributions are 
little or not paid at all.

The churches have their place in this 
society, yet it is still difficult to find 
proper space for migrant churches. 
Other problems for the pastors are 
their staying permits. But we keep 
up hope, new legislation will hope-
fully improve the situation and this 
is partly due to the efforts of SKIN 
in this process. Integration and 
participation of the migrant churches 
in the society still pose problems, 
especially with the younger church-
es. Once, migrant churches will 
become Dutch churches. Migrant 
Christians and Dutch Christians will 
work together on God’s acre. An 
African pastor once said:’ as migrant 
Christian you should leave the place, 
which took you in with hospitality, as 
a better place.’ I would like to join 
this phrase.
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Once again prison chaplaincy
One of the articles in our September 2007 newsletter was a 

report of the general members meeting. The topic in the after-

noon was Prison Chaplaincy, and in the report it is stated that: 

‘Migrant preachers often have a lot of pastoral experience, but 

their theological education is not enough.’

In regard to this phrase, rev.  
E. Koney sent us the following letter:

“Being the chairmen of the Pente-
costal Council of Churches (PCC) I 
want to stress that migrant pastors 
not only have pastoral experience, 
but that they meet the requirements 
regarding their theological educa-
tion. I want to be very clear about 
this: it is absolutely not true that 
migrant pastors do not meet these 
requirements, that sounds very 
prejudiced.
As migrant pastor with over 22 years 
of experience and also as chairman 
of the PCC I  also state that in all 
these years, my fellow pastors are 
well educated. They know what they 
do and take responsibility for their 
actions based on their theological 
education.  As such, I speak for all 
my fellow migrant pastors in the 
Netherlands.”

Postscript by the editorial staff:
For clarity’s sake, the job criteria are 
as follows:

1.  admitted to the post of reverent 
in one of the churches linked with 
the Interkerkelijk Contact in Over-
heidszaken (CIO)

2.  completed theological study at a 
university 

3.  degree in Klinisch Pastorale 
Vorming, or willing to take this 
course

4.  recognizable pastoral leadership, 
for both prisoners as well as for 
the management and the deten-
tion centre in general

5.  experience in working independ-
ently, preferably in basic pastoral 
care

6.  the ability to work closely together 
with the other pastors, also with 
those from different denomina-
tions

7.  experience with interdisciplinary 
work

8. minimum age of 30 years.




