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SAMEN KERK IN NEDERLAND

Van de redactie
SKIN bestaat 15 jaar! Tijd om stil te staan en terug te kijken. Dit
speciale magazine blikt terug op wat er is bereikt, bijvoorbeeld op het
gebied van toerusting (Hans Visser). We lezen ook over de
ontstaansgeschiedenis van SKIN-Rotterdam (Robert Calvert) en over
de relatie tussen SKIN en de Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk
(GKIN).

Zo’n kristallen jubileum is een mijlpaal. We markeren het derde lustrum
van SKIN door aandacht te vragen voor migrantenkerken en
internationale kerken in ons land. Hierbij merken we verheugd op dat
veel contacten tussen migrantenchristenen en autochtone christenen
zich hebben verdiept. We zijn dankbaar voor de goede samenwerking
met allerlei organisaties en kerkverbanden en bedanken allen die SKIN
feliciteren met het jubileum. Vol vertrouwen zien we uit naar de
komende jaren.

Bovenal echter zijn wij God dankbaar. Afkomstig uit alle volken en
verenigd in Christus loven we de Naam van de Allerhoogste. 
Op een dag richt Hij zelf een uitgebreid feestmaal aan voor alle volken
(Jesaja 25:6-8). In deze zekere verwachting zetten we het werk van
SKIN met blijdschap voort.
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Wanneer hebt u SKIN leren kennen? 

Hauw Han: Ik ken SKIN sinds de oprichting in 1997. SKIN is
voortgekomen uit het Platform van niet-inheemse kerken. In
1992 namen mijn vrouw en ik deel aan een aantal
brainstorming bijeenkomsten van dit platform.

Yanky Horsting: Voordat ik landelijk voorzitter van de GKIN
werd, kende ik SKIN alleen van naam, maar toen ik aantrad als
voorzitter van de GKIN, in juni 2008, bracht de heer Hauw Han,
mijn voorganger, me in contact met SKIN. Hij probeerde mij
enthousiast te maken voor SKIN. En dat is hem goed gelukt!

De GKIN was één van de oprichters van SKIN, samen
met de Evangelische Broedergemeente (EBG) en de
Geredja Indjili Maluku (GIM), de Molukse Evangelische
Kerk. Wat was de reden voor de GKIN om hierbij
betrokken te zijn?

Hauw Han: In mei 1992 werd in het Hendrik Kraemer Instituut
te Oegstgeest een bijeenkomst van Molukse theologen
belegd. Daarbij was ds. R.F. Polanen van de Evangelische
Broedergemeente (EBG) als gast aanwezig. In die discussie
bleek toen dat veel problemen en uitdagingen waar de
Molukse kerken in Nederland mee te maken hadden, ook
speelden bij de EBG. Na deze bijeenkomst was er in
november 1992 in het Hendrik Kraemer Instituut een veel
bredere conferentie belegd. Hieraan nam een twintigtal
verschillende niet-westerse kerkgenootschappen en christelijke
groepen deel, waaronder de GKIN. Vanuit het platform werd
een stuurgroep opgericht, waarin ds. R. Budiman, de eerste
predikant van GKIN, als lid deelnam. Dit platform stelde zich bij
de oprichting globaal het volgende ten doel:
- het leggen en versterken van de onderlinge contacten

tussen niet-inheemse kerken in Nederland;
- het leggen van contacten tussen niet-inheemse en

inheemse kerken, of het verbeteren van die contacten;
- behulpzaam zijn bij het oplossen van allerlei praktische

problemen;
- hulp verlenen op het gebied van toerusting en vorming;
- hulp verlenen op het gebied van uitwisseling van

geloofservaringen en spiritualiteit.

Yanky Horsting: Gesprekken met de heer Han, maar ook met
wijlen ds. Budiman en met de heer Paul The, hebben me
duidelijk gemaakt waarom GKIN ernst maakte van de
oprichting van SKIN. Het is belangrijk om als de niet-
Nederlandse kerkgenootschappen samen kerk te zijn, samen
de gelijksoortige problemen en uitdagingen het hoofd te
kunnen bieden. Zoals het spreekwoord zegt: samen ben je
sterk! Of ook: gedeelde zorg is een halve zorg. Men hoeft bij
ieder probleem of elke uitdaging waar we als kerken in

Nederland voor staan, niet voortdurend het wiel zelf uit te
vinden. 

Waarom was volgens de GKIN de komst van SKIN
belangrijk voor zowel de migrantenkerken als voor de
Nederlandse samenleving?

Hauw Han: Voor de migrantenkerken is SKIN belangrijk omdat
SKIN in die jaren expertise heeft ontwikkeld en een netwerk
heeft opgebouwd om de lidkerken te kunnen helpen op allerlei
gebieden. Daarnaast heeft SKIN ervoor gezorgd dat de rol
van migrantenkerken in de Nederlandse samenleving
zichtbaarder is geworden.

Yanky Horsting: SKIN is voor de lidkerken een partner in
goede en slechte tijden. Ik voeg daar nog aan toe dat SKIN
belangrijk is voor alle kerken in Nederland! SKIN is voor de
Nederlandse samenleving een spiegel, die het bestaan van de
migrantenkerken zichtbaar maakt. Mogelijk ontmoeten alle
kerken, in de nabije toekomst, elkaar in het midden, om
samen te kunnen optrekken. 

Wat heeft het voor de GKIN betekend om lid te zijn van
SKIN? Kunt u enkele voorbeelden noemen?

Hauw Han: GKIN heeft in de afgelopen jaren een aantal SKIN
activiteiten georganiseerd in samenwerking met andere
migrantenkerken. Dit bevordert uiteraard de contacten
onderling, maar het geeft ook de mogelijkheid om andere
projecten samen met hen te ontwikkelen of te delen. De GKIN
nam bijvoorbeeld deel aan het MIRACLE Project, dat deels
gefinancierd werd door de Europese Commissie. In dit project
werden speciale modules ontwikkeld die steun bieden bij het

Terugblikken en vooruitzien
Een gesprek met vertegenwoordigers van de Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN)

In juni van dit jaar organiseerde Tineke Hauw een interview met de heer Hauw Han en mevrouw Yanky Horsting-Ong
over de betekenis van SKIN. Hauw Han is voorzitter van de kerkenraad van de Gereja Kristen Indonesia Nederland
(GKIN), regio Rijswijk-Den Haag, en Yanky Horsting-Ong is voorzitter van de landelijke kerkenraad van de GKIN. 

18e jaargang no. 2 oktober 2012

Hauw Han en Yanky Horsting-Ong
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Zowel SKIN als de GKIN zijn nu vijftien verder. Hoe
kijken jullie hierop terug?

Hauw: Ik kan hierop kort en bondig reageren. SKIN en GKIN
werkten in de afgelopen jaren goed samen en werken nog
steeds nauw samen. Zo willen we het ook graag houden.

Yanky Horsting: Ik zou het zo willen zeggen: SKIN en GKIN
zijn partners. Zo is het ook in de komende 15 jaar met een
droom om de Heer te dienen zoals Hij het bedoeld heeft.

Is er nog iets dat u kwijt zou willen?

Hauw: Zoals ik eerder heb aangegeven, heeft SKIN meer
actief betrokken leden nodig. En daarom wil ik hierbij andere
lidkerken sterk aanmoedigen om deel te nemen aan
verschillende activiteiten. Mijn ervaring tot nu toe is dat
hierdoor je kijk op de ‘buiten wereld’ verbreed wordt. Dit
versterkt en verfrist je bediening binnen je eigen kerk.

Yanky Horsting: Ik hoop dat alle leden dezelfde droom hebben
en dat we samen onze schouders eronder kunnen en willen
zetten, om zo onze Heer gezamenlijk te dienen. 

opstarten van reflecties over de vraag hoe kerken en
kerkgemeentes op lokaal niveau zich op een actieve wijze
open en gastvrij kunnen opstellen voor mensen met een
andere achtergrond. Ook helpen zij in de praktijk bij het
opbouwen van relaties tussen migranten en autochtonen
waarbij uitwisseling plaatsvindt in twee richtingen. Deze
relaties kunnen worden beschouwd als de kern van ieder
integratieproces.
Daarnaast speelde GKIN een voortrekkersrol bij het opstellen
van een handboek om de slachtoffers van mensenhandel en
mensensmokkel binnen de migrantenkerken te helpen. Het
handboek werd in december 2009 aan de toenmalige Minister
van Justitie, de heer Hirsch Ballin, overhandigd. De SKIN
projectgroep is vanaf dat moment uitgenodigd bij de
bijeenkomsten van de Task Force voor bestrijding van
mensenhandel van het Ministerie van Justitie.

Yanky Horsting: Lid zijn van SKIN betekent samenwerken op
diverse fronten, proberen samen de actuele vraagstukken te
beantwoorden en de problemen op te lossen. Daar hoort ook
de vraag bij: hoe kunnen we onze jongeren blijven betrekken
in de bediening? Hoe kunnen we jongeren enthousiast maken
voor onze Heer? Hoe kunnen we onze medemens helpen die
slachtoffer is van mensenhandel, hoe helpen we onze
broeders en zusters een plaats te vinden om God te eren, en
nog andere onderwerpen, waar we samen kunnen werken. 

SKIN bestaat nu 15 jaar. Waar denkt u dat SKIN zal
staan over tien of over vijftien jaar?
Wat denkt u dat de toekomst van SKIN zal zijn? Een van
de speerpunten van SKIN is ‘Jongeren’. Hoe denken
jullie dat we deze groep kunnen benaderen?

Hauw: Het is uiteraard niet gemakkelijk om te voorspellen
waar SKIN over tien of vijftien jaar zal staan, maar SKIN heeft
meer actieve leden nodig om haar taken te kunnen uitbreiden.
Wil SKIN meer voor haar leden betekenen dan heeft zij
betrokken leden nodig. SKIN is de gezamenlijke stem van
migrantenkerken richting de samenleving en de overheid.
Door de krachten te bundelen kunnen we meer bereiken.
Daarom hebben we SKIN nodig, ook in de komende tien tot
vijftien jaar.
Hoewel we allemaal weten dan de jongeren de toekomst van
onze kerk zijn, is juist deze groep het moeilijkst te bereiken is.
Vaak hebben ze het druk met allerlei bezigheden zoals hun
studie of hun schoolactiviteiten, sport, en zo meer. Wat ik tot
dusver kan vaststellen is dat muziek een verbindende factor in
zich heeft. De jongeren maken graag muziek en luisteren er
graag naar. Daarom zou muziek volgens mij de boventoon
moeten zijn bij de jongerenactiviteiten. Op deze manier
kunnen we de jongeren beter bereiken.

Yanky Horsting: SKIN over 15 jaar is een SKIN die God dient
mét alle kerken, en de jongeren horen daar bij. SKIN kan dit
bereiken middels een dialoog. Het is belangrijk jongeren te
laten weten dat we geïnteresseerd zijn in hen, in hun leven en
hun gedachten. Als we dit kunnen bereiken, door middel van
onder andere hun eigen muziek, dan moeten we die weg
gebruiken. Zo laten we hen ervaren dat God hun herder is.  

SAMEN KERK IN NEDERLAND
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Vanaf de jaren zeventig kwamen nog meer mensen uit de
vroegere koloniale gebieden: uit de Molukken en Indonesië, en
uit Suriname en de Nederlandse Antillen. In de jaren tachtig en
negentig nam vervolgens de migratie uit economische en
politieke motieven toe, en dat bracht vooral christelijke
migranten naar Nederland, afkomstig van de Balkanstaten en
Oost-Europa, en uit Afrika, Azië en uit Latijns-Amerika. Aan
het eind van de twintigste eeuw was een verandering in
sociale gedragspatronen zichtbaar, als gevolg van de moord
op Pim Fortuyn in 2002. Daardoor werd in Rotterdam het
leven van mensen afkomstig uit andere culturen, andere
landen of met een andere huidskleur aanzienlijk moeilijker. 

Luistersessies
Er waren enkele kerken die voor migranten een bron van hoop
en kracht betekenden. Heel wat migranten vonden een plek
bij de pinksterkerken. Een gering aantal kerken boden ruimten
aan waar kerken die door christelijke migranten waren

gesticht, konden bijeenkomen. Op het niveau van de stad
Rotterdam dienen we te luisteren naar de problemen
waarmee deze leiders van migrantenkerken geconfronteerd
worden. De Scots International Church, één van de oudste
migrantenkerken in Nederland, staat nog steeds open voor
nieuwe migranten in haar kerkruimte in het hartje van de stad.
Als predikant van deze kerk zag ik dat onze locatie de
aangewezen plek was om nieuwe migrantenkerken op te
vangen, door ze een veilige ruimte te bieden en ze tegemoet
te komen bij het houden van bijeenkomsten. Kerkleiders met
een westerse achtergrond leren op deze wijze om in de eerste
plaats te luisteren naar anderen. Zo kwam ik er toe om in mei
2005 vertegenwoordigers en leiders van migrantenkerken uit
te nodigen deel te nemen aan een van de vier zogenaamde
‘luisterbijeenkomsten‘. Doel van deze avonden was om tijd uit
te trekken voor het luisteren naar elkaars problemen en
ervaringen. Om zoveel mogelijk deelnemers te bereiken,
planden we deze avonden op verschillende tijden: een

SKIN-Rotterdam: Begin van regionalisatie
Robert Calvert

Het Christendom in West-Europa is bezig te veranderen als gevolg van de grootste migratiebeweging in de
geschiedenis der mensheid. Mensen uit het zuidelijk halfrond, waar het Christendom groeit, trekken naar het
Noorden, waar het lijkt te krimpen. Nederland kent migranten die gekomen zijn om uiteenlopende redenen. De
gastarbeiders die in de jaren vijftig van de vorige eeuw naar Nederland kwamen, waren niet alleen afkomstig uit
Marokko of Turkije, maar er kwamen ook christenen uit het Middellandse-Zeegebied. 

18e jaargang no. 2 oktober 2012

Bestuur van SKIN-Rotterdam. Vijfde van links: Robert Calvert
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dinsdag- en een zondagavond om 20.00 uur, een
zaterdagmorgen om 10.00 uur en een woensdagmiddag om
15.00 uur. De uitnodigingen waren opgesteld in drie talen:
Engels, Nederlands en Frans en gestuurd naar
vertegenwoordigers van migrantenkerken. 

Aandachtspunten
Er kwamen zo’n dertig deelnemers op af, die met elkaar een
twintigtal kerken en groepen uit allerlei kerken
vertegenwoordigden: orthodoxen, katholieken, protestanten,
evangelischen en pinkstergelovigen. Ik herinner me dat twee
ervaren katholieke priesters, Ben Focking en Ben
Engelbertink, een belangrijk aandeel hadden in de discussies
en zorgden voor een positief resultaat, ook al waren ze niet in
de gelegenheid zich persoonlijk te binden. Deze open en vrije
discussies leidden tot de formulering van negen
aandachtspunten waarover overeenstemming werd bereikt: 
• er is informatie nodig over kerkgebouwen die te huur of te

koop zijn;
• een zichtbare eenheid en positieve identiteit van

migrantenkerken is nodig;
• steun voor pastors en soms hulp bij het vinden van een

pastor;
• steun voor het ontwikkelen van jeugdwerk;
• hulp aan ongedocumenteerden: steun, huwelijk,

gezondheidszorg, advocaten;
• subsidies zijn nodig voor kerkelijke en

gemeenschapsactiviteiten;
• de noodzaak van onderlinge communicatie, via e-mail en

andere middelen; 
• medewerking van vertegenwoordigers van Nederlandse

kerken is gewenst;
• informatie is nodig over hoe dingen werken in Nederland. 

Op weg
Op 18 oktober 2005 werd een plenaire vergadering belegd
van alle migrantenkerken die op deze luisteravonden waren
vertegenwoordigd. In mijn openingstoespraak heb ik gesteld
dat we als kerken allemaal ‘onderweg’ zijn. Wanneer
christelijke migranten zich in dit land niet thuis voelen, dienen
we er voor te zorgen dat dat anders wordt. Wat ons te doen
stond was een stuurgroep te vormen, een lijst van
deelnemende kerken op te stellen om de communicatie te

vergemakkelijken, vast te stellen hoe we ons zelf zien en hoe
we ons willen presenteren en wat onze prioriteiten zijn, en
tenslotte een organisatorische vorm te vinden en vast te
stellen hoe we met elkaar contact kunnen houden. 

De vergadering besloot een stuurgroep te vormen die de
verschillende mogelijkheden daartoe in kaart moest brengen.
Deze stuurgroep besloot al wel snel tot het oprichten van de
stichting SKIN Rotterdam; toch nam de uitvoering van dat
besluit nog twee jaar in beslag, tot 2007. Het kostte veel
inspanning om de juiste organisatievorm voor deze stichting te
vinden. En het kostte veel denkwerk om te komen tot de
precieze formulering van onze doelstellingen. Met het oog op
de behoeften van de migrantenkerken in Rotterdam moesten
we wegen vinden om dienstbaar te zijn voor deze kerken,
zonder de eigen rol en verantwoordelijkheid van ze over te
nemen.

In oktober 2005 werden zeven mensen in het bestuur
gekozen. Vier van hen zijn nu, in 2012, nog steeds actief
binnen het bestuur van SKIN Rotterdam.  Het zijn Ola
Asubiaro (Glorious Chapel International), Nana Opuku
(Christian Family International), Arie Potuyt (New Life Ministry)
en mijn eigen persoon. Het is niet altijd duidelijk op welke
wijze mensen zich vastleggen; twee van de mensen die
werden aangewezen in het bestuur, lieten bij de vergaderingen
verstek gaan. In Florence Greatbanks (St. Mary’s Anglican
Church) vonden we een uitstekende secretaris, maar helaas
moest ze na verloop van tijd om gezondheidsredenen onze
groep verlaten. Anderen die in de loop van de jaren 2005-
2007 deel uitmaakten van de stuurgroep waren Lea Lynch
(Holland Methodist Church), Pete de Vries (Gereformeerd
Centrum voor Welzijn) en Tjakko Bouwman (zakenman en
ouderling van de Scots International Church). Het is welhaast
onmogelijk op te sommen wat in de twee jaar die aan de
uiteindelijke stichting vooraf gingen, moest worden gedaan.
Een sleutelwoord dat deze periode beschrijft is volharding.
Één ding bleef steeds vast staan: de overtuiging dat een weg
voor ons was uitgestippeld, zoals een visioen uitstaat tot de
tijd gekomen is: Habakuk 2. We spraken elkaar aan op onze
verantwoordelijkheid in de loop van allerlei conferenties, en we
spraken leidinggevenden in de stad aan op de noodzaak van
vergaderruimten voor migrantenkerken. 

SAMEN KERK IN NEDERLAND

Anmar Hayali, Zeth Mustamu, Robert Calvert, Ola Asubiaro
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Volharding
Een van de voordurende uitdagingen was om geschikte
gebouwen en ruimten te vinden. Jeannette van der Does van
het bureau voor stadsontwikkeling, het Ontwikkelingsbedrijf
Rotterdam (OBR), blijkt een goede contactpersoon daarvoor.
We hebben overigens ook ervaren dat niet alle instellingen
werkelijk ten dienste staan van de mensen voor wie ze
bedoeld zijn, maar ook dat migrantenleiders die aan de zijlijn
van de samenleving staan, een nieuwe vrijheid ontdekten en
een vrijmoedigheid ontwikkelden die ze tot handelen aanzette.
In een lied uit Zimbabwe, dat we hebben gezongen op de
eerste openbare SKIN bijeenkomst, komen de volgende
toepasselijke woorden voor: 

If you believe and I believe,
and we together pray, 

the Holy Spirit shall come down
and set God’s people free.

Als we terugkijken op deze eerste bijeenkomsten, zien we dat
we heel wat energie moesten steken in het ontwikkelen van
een serieuze interculturele aanpak. We beschikten niet over
grote financiële middelen, en de vertalingen van het een en
ander waren lang niet altijd even feilloos. Ik vermoed zelfs dat
we in deze pionierstijd meer aandacht hadden voor de
interculturele gevoeligheden dan nu, ook al beschikken we
thans over meer financiële middelen. We streefden er naar
steeds in drie talen met migrantenkerken te communiceren: in
het Engels, het Frans en het Nederlands. In dit verband
herinneren we ons nog goed de bijdrage van het echtpaar dat
werkte in dienst van de Hervormde Kerk van Delfshaven, de
Pilgrim Fathers’ Church, Rob en Marion Vermeij; op de
meeste openbare bijeenkomsten waren zij aanwezig, louter en
alleen om een vertaling te leveren zodat iedereen de dingen
kon volgen. Helaas is Rob op tragische wijze bij het sporten
overleden aan een hartaanval. Rob heeft zich van harte
ingezet voor SKIN-Rotterdam, en hij nam
migrantenvoorgangers mee. Het is belangrijk om in gedachten
te houden waar we vandaan komen. Laten we ons het geloof-
in-actie blijven herinneren, dat leidde tot offers van tijd en
moeite. Er is een gevaar dat dit soort vrijwillige inzet en passie
verloren gaan bij een meer professionele aanpak. Daarom is
het belangrijk voor SKIN Rotterdam om ons de pionierstijd
voor ogen te blijven houden. 

In deze jaren hebben we veel werk verricht om het fenomeen
van de migrantenkerken zichtbaar te maken. Ik roep even in
herinnering hoe ik samen met Pastor Nana Opuku aan
rondetafelgesprekken deelnam en classisvergaderingen
bezocht van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), in en
rondom Rotterdam. Ik herinner me hoe we beleefd welkom
werden geheten, en hartelijk bedankt. Maar het lijkt er toch op
dat de strijd om een hartelijke inzet van deze kerk voor de
migrantenkerken nog steeds niet gestreden is. Publiciteit en
het uitdragen van onze boodschap is steeds noodzakelijk; het
heeft ons veel energie gekost. 

Afbakening: lokale issues
Toen SKIN-Rotterdam in 2007 een gids van migrantenkerken
uitgaf, kwamen we in een kritische discussie met het forum
van pinksterpredikanten in Rotterdam, dat probeerde ons
werk over te nemen en zelf hetzelfde werk op te pakken. 

Ons antwoord is toen heel duidelijk geweest. SKIN-Rotterdam
wil zelf niet de rol van een kerk spelen en probeert daarom
ook niet eigen kerkdiensten te beleggen of zendings- en
evangelisatiewerk op zich te nemen. Wij vervullen een
dienstverlenende rol jegens migrantenkerken en als netwerk
beperken we ons tot het geven van informatie en het uitzetten
van richtlijnen. Dit standpunt werd aanvaard en zo werd de
vrede gewaarborgd. 
Op nationaal niveau had SKIN onder leiding van Kathleen
Ferrier en June Beckx migrantenleiders bij elkaar gebracht in
seminars en werkbijeenkomsten. Veel kerken die hun wortels
buiten Nederland hebben, hebben hun voordeel gehad van
deze activiteiten van SKIN, dat daardoor ook de aandacht van
de regering en van nationale organisaties heeft getrokken.
Daarnaast zijn er problemen, zoals het vinden van
kerkgebouwen en van het onderling contact van
migrantenkerken, die moeilijk op nationaal niveau kunnen
worden opgelost. Het is met het oog daarop dat wij als leiders
van migrantenkerken in Rotterdam de volgende drie
uitgangspunten hebben geformuleerd: 

1. Gelijkheid – wij geloven dat alle mensen gelijkwaardig zijn
en als schepselen een waardigheid hebben die dient te
worden geëerbiedigd. Dit houdt in dat orthodoxen en
rooms-katholieken evenzeer welkom zijn als protestanten,
evangelischen, en pinkstergelovigen. 

2. Integriteit – wij geloven in de rol van de plaatselijke
christelijke gemeenschappen als de belangrijkste plaatsen
waar heelheid wordt gevonden en beleefd (‘agents of
healing’). Dit houdt in dat SKIN Rotterdam dienstbaar
moet zijn aan de plaatselijke kerken, maar niet de plaats
dient in te nemen van deze kerken zelf, die vrij dienen te
zijn om op hun eigen wijze hun diensten in te richten en
hun missie uit te voeren. 

3. Eenheid – wij geloven dat één enkele kerk niet in staat is
om de stad te redden en te helen en dat we daarom
dienen samen te werken. Dit houdt in dat we bij elkaar
dienen te blijven, ook wanneer bepaalde punten die
belangrijk zijn in sommige kerken niet gedeeld worden
door andere kerken. Het is gemakkelijk om twee stokken
te breken. Maar als we twaalf stokken bij elkaar binden,
zijn ze veel moeilijker stuk te krijgen. 

SKIN-Rotterdam heeft zich ontwikkeld tot een organisatie die
werknemers in dienst heeft. Maar we dienen ook het nationale
perspectief voor ogen te houden. Het is van groot belang dat
er op nationaal niveau een SKIN-organisatie is, die contacten
onderhoudt met de nationale overheid en met nationale
instituten. Ik ben van oordeel dat SKIN, onder de leiding van
Anmar Hayali, het best kan functioneren wanneer de
activiteiten op regionaal niveau en gedecentraliseerd worden
uitgevoerd in de verschillende stedelijke centra’s overal in
Nederland. Deze visie, om te komen tot een nationaal netwerk
van plaatselijke SKIN- organisaties, is iets dat hopelijk in de
toekomst werkelijkheid zal worden. 

Deze uiteenzetting over het begin van een organisatie van migrantenkerken in

Rotterdam is een nadere uitwerking van de presentatie gegeven door Robert

Calvert op de bijeenkomst van SKIN-Rotterdam in de St. Mary’s Anglican

Church op 19 maart 2012. 

18e jaargang no. 2 oktober 2012



Skin Magazine oktober 2012

8

Het Hendrik Kraemer Instituut en The Black and White
Centre
Nieuw was, dat vertegenwoordigers uit bijvoorbeeld China,
Korea, Brazilië en Afrika een opleiding konden volgen aan de
Selly Oak Colleges. Zelfs predikanten en andere kerkelijke
werkers uit Engeland studeerden hier voor hun missionaire
werk in Engeland. Ik maakte kennis met het Black and White
Centre onder leiding van de vrolijke bisschop Patrick
Kalilombe uit Malawi. De doelstelling van dit centrum was om
de duizenden ‘independent black led churches’ in Engeland
een training aan te bieden en vertegenwoordigers van
autochtone kerken in staat te stellen hen te ontmoeten door
het volgen van gezamenlijke studieprogramma’s. 

In 1992 vormde een aantal leidinggevenden uit de Molukse
Evangelische Kerk, de Evangelische Broedergemeente en de
Acts Revival Church in Nederland een platform van niet-
inheemse kerken. Vijf bestuursleden van dit platform besloten
om een weekend door te brengen bij het Black and White
Centre. In de weekends werd daar een cursus gegeven.
Ongeveer dertig mensen van de zwarte en de witte kerken
namen deel. In aparte sessies werd uitleg gegeven over
boeken uit Oude en het Nieuwe Testament, het werk van de
wereldwijde zending en kerkgeschiedenis. De hele cursus
werd geleid door bisschop Kalilombe. Op zaterdagavonden
en zondagochtenden werden lokale kerken bezocht, waar
getuigenissen werden gegeven en groeten werden
overgebracht. Deze cursus was geaccrediteerd aan de
Universiteit van Birmingham.

Cursussen in Nederland
Intussen groeide in Nederland het aantal migrantenkerken,
maar het was minder eenvoudig om hier een cursus op te
zetten. Het HKI had wel ervaring om met de Molukse Kerk
een paar maal per jaar seminars op te zetten over evangelie
en cultuur. Met hen was geen taalprobleem en alle
deelnemers waren verbonden met kerken van dezelfde
herkomst.  
SKIN besloot in 1999 om met het Nederlands Bijbel Instituut
(NBI) een HBO vooropleiding theologie te beginnen. Een elftal
studenten van verschillende kerken meldde zich. Een
begeleidingscommissie werd gevormd, waarin ds. Rudi
Budiman en Hans Visser namens SKIN zitting hadden. Echter,
na een jaar bleek dat deze cursus voor het merendeel van de
studenten een brug te ver was. Het niveau van de opleiding
was voor sommigen aan de hoge kant. Besloten werd
daarom een praktische cursus te beginnen aan het HKI die
zich richtte op basisvragen zoals: hoe zit de Nederlandse
samenleving in elkaar? Hoe functioneren Nederlandse kerken?
Ook praktische vaardigheden, zoals ledenadministratie en
financiële administratie moesten aan de orde komen. De

bedoeling was om het eerste jaar een voortraject te laten zijn,
om een tweede jaar in samenwerking met het NBI aan
exegese en theologie te besteden. Het HKI zou het voortraject
voor haar rekening nemen. 

De eerste Cursus voor Leidinggevenden van
Migrantenkerken
Wel tweeëntwintig deelnemers van zeer verschillende kerken
meldden zich in 2001 voor de Cursus Leidinggevenden
Migrantenkerken, die gedurende tien weekenden in het in
Oegstgeest gevestigde HKI gehouden werd. De deelnemers
waren niet alleen voorgangers, maar ook ouderlingen en
andere mannen en vrouwen met leidinggevende posities. Dit
betekent dat de samenstelling van de groep erg gevarieerd
was. Sommigen leefden al vele jaren in Nederland, anderen
nog maar een paar jaar. De landen van herkomst waren ook
zeer verschillend: er waren Afrikanen, Indonesiërs, en
Europeanen, die elk hun eigen vooroordelen hadden.
Sommigen spraken goed Nederlands, maar anderen hadden
grote moeite met de taalbarrières. Dan werd er door de
leidinggevende docent of door een medestudent een vertaling
geleverd. Deelnemers konden lessen in de Nederlandse taal
volgen aan de toenmalige taalafdeling van het HKI. Voor allen
gold een oriëntatie op de Nederlandse samenleving. Deze
onderdelen waren erg belangrijk. Ze vallen nu onder de
verplichte inburgeringcursussen die overal georganiseerd
worden. 

Inhoudelijk waren de studenten bezig met de vragen over het
Oude en Nieuwe Testament, zoals over het ontstaan, de
opbouw en de betekenis van het Woord van God. ‘Deze
lessen waren voor mij een openbaring, omdat zij mij
antwoorden gaven op vragen die ik voordien niet eens mocht
stellen van de kerkelijke leiders’. ... ‘Hierdoor werd het weer
mogelijk om jezelf te durven zijn en leerde ik me open te stellen
voor een onpartijdig luisteren naar andersdenkenden en
andersgelovigen,’ zo evalueert een cursist uit Indonesië.
Tijdens de leiderschapstraining werd ingegaan op
conflicthantering en op planning van activiteiten.  Nieuw was
ook dat er besproken werd waarom er zo vele en zulke
verschillende kerken in Nederland zijn.
In feite hinkte de cursus voortdurend op twee gedachten:
enerzijds bood zij een voortraject op een vervolgopleiding
theologie zoals die gegeven werd aan het NBI; anderzijds had
de cursus een algemeen vormend karakter met vragen als
‘hoe staan we als christen in de multiculturele samenleving?’
Daarom werd een certificaat als ‘een tastbaar bewijs van
prestatie’ uitgereikt.
Een ander aspect van de cursus was dat  leidinggevenden uit
migrantenkerken en niet-migrantenkerken elkaar leerden
kennen. Vooroordelen kwamen aan bod. Er waren vele vragen

Cursus Leidinggevenden Migrantenkerken
Hans Visser

In 1986 bracht ik namens het Hendrik Kraemer Instituut (HKI), het opleidingsinstituut voor zending en werelddiakonaat
van de Nederlandse protestantse kerken, een bezoek aan de Selly Oak Colleges in Birmingham. Op de Selly Oak
Colleges konden aanstaande zendingswerkers uit de noordelijke wereld een opleiding krijgen voor hun werk in de
zuidelijke wereld. 

SAMEN KERK IN NEDERLAND
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op punten als levensstijl, relatievorming, genezing, liturgische
tradities. ‘Voor het eerst begreep ik dat de Nederlandse cultuur
‘los van God’ was’, merkte een Afrikaanse voorganger op. 

Deze cursus bleek toch geen voortraject te zijn: er volgde
geen follow-up aan het NBI. Met grote waardering werd door
bijna alle deelnemers over de cursus gesproken. Afrikanen,
Aziaten, en Nederlanders hadden elkaar leren kennen, omdat
zij in de cursus een stuk leven met elkaar hadden gedeeld.

Blijvend belang
Mechteld Jansen, de leidinggevende docent van de eerste
cursus, verwoordt haar ervaring van het verleden en het
blijvend belang als volgt: 

‘Het blijvend belang van zo’n eerste cursus is wellicht vooral dat

we leerden wat we niet moesten doen. We moesten niet inzetten

bij technische detailexegese. We moesten niet denken in aantallen

keurig afgebakende lesuren en theologische ‘vakken’. Maar we

moesten leren te werken in dagdelen waarin een docent volledig

optrekt met een groep en zichzelf als theologisch model

beschikbaar stelt. Een theologisch model met alle onzekerheid en

vergaarde kennis, met alle twijfel en doordachte kennisvondsten,

met alle boeken, oprechte vroomheid en kritiek. Docenten kunnen

dus in een dergelijke cursus uit verschillende kerken komen, ook

uit niet-migrantenkerken. Maar het doorslaggevende is dat zij

zichzelf willen openstellen, en willen delen met de anderen, en dat

ze niet alleen een hoeveelheid kennis komen brengen.

Theologisch lijkt mij nog steeds het blijvend belang dat iedere kerk

of groep op de nodiging van Christus wil ingaan en daarom wil

horen naar andere kerken en groepen om zelf meer van Christus

te verstaan en om zelf wijzer en op meer doordachte wijze op de

anderen te kunnen reageren’. 

Deze cursus werd gegeven tot 2009 met wisselende aantallen
deelnemers uit het gehele land. 

En nu?
Nu wordt in diverse locaties aan nieuwe cursusvormen voor
migrantenkerken gewerkt. Ik noem een paar voorbeelden. In
2011 is de Molukse Evangelische Kerk in haar centrum te
Houten begonnen met een eigen cursusaanbod, dat
geaccrediteerd is aan de Christelijke Hogeschool Windesheim
en de Christelijke Hogeschool Ede. (Zie hierover SKIN
Magazine van juni 2012). In Duitsland (Beieren) worden door
een aantal Landeskirchen vormingscursussen voor leiders van
internationale gemeenten gegeven. De groei van de
migrantenkerken in aantal en in verscheidenheid vraagt om
nieuwe vormen van inhoud en van ontmoeting. In het nieuwe
beleidsplan van SKIN komt dit onderwerp dan ook uitvoerig
aan bod (zie het artikel van Anmar Hayali)

18e jaargang no. 2 oktober 2012



Skin Magazine oktober 2012

10
SAMEN KERK IN NEDERLAND

Graag begin ik met een persoonlijke notitie. In de afgelopen
maanden heb ik mijn bezoeken aan zowel lidkerken van SKIN
als aan niet-leden geïntensiveerd. Daaronder waren dus ook
kerken waarvan ik tijdens de ontwikkeling van het nieuwe
beleid niet wist voor welke uitdagingen zij gesteld zijn. Het
heeft mij getroffen te zien en te horen dat de voornaamste
noden van deze internationale kerken en migrantenkerken
overeenkomen met de speerpunten van ons nieuwe beleid.
Bovendien kan de strategie van SKIN een sleutelrol spelen bij
de intensivering van ontmoetingen van kerken en de
bundeling van hun krachten met het oog op versterking van
het Lichaam van Christus. 

Het proces 
Na het verstrijken van de beleidsperiode 2009-2011, werd het
tijd om het werk van SKIN te evalueren en nieuw beleid uit te
stippelen. Vooraf en tijdens de totstandkoming van dit plan
zijn er interne gesprekken gevoerd met leiders en
vertegenwoordigers van diverse lidkerken. Hierdoor kon ik
beter zicht krijgen op de ontwikkelingen binnen deze kerken
en op de  behoeften en verwachtingen van lidkerken ten
aanzien van SKIN als hun vereniging. Naar aanleiding hiervan
hebben het bestuur en de staf de koers ontwikkeld die SKIN
wil varen in deze nieuwe beleidsperiode. Deze koers kenmerkt
zich door:
- een dankbare terugblik op wat er is bereikt,
- een gezonde zelfreflectie op de identiteit en huidige manier

van werken van SKIN en haar unieke positie binnen kerkelijk
en maatschappelijk Nederland, en

- een globale kijk op de rol die SKIN voor zichzelf ziet
weggelegd om de  kansen op haar pad te grijpen en de
uitdagingen het hoofd te bieden, conform haar visie, missie
en doelstellingen. 

Dit hele proces werd gedragen door gebed. Wij willen namelijk
niet steunen op ons eigen inzicht, maar onder de leiding van
onze Heer leven en werken.   

De rode draad: diversiteit, verbondenheid, participatie
De titel van dit beleidsplan verwoordt de rode draad van ons
beleid. Wij zien de ongekende diversiteit aan christelijke
tradities, bevolkingsgroepen, talen en culturen in Nederland
niet als bedreiging, maar als winst. Onze identiteit als
volgelingen van Jezus Christus is immers in Christus. Vanuit
het besef van de ons door God gegeven eenheid in Christus
willen wij de verbondenheid met al onze medechristenen
bevorderen. Wij willen elkaar leren kennen en elkaar
versterken als leden van het ene wereldwijde Lichaam van
Christus. Samen met alle christenen in ons land zijn we Kerk
in Nederland. Samen willen we volwaardig participeren bij de

vervulling van onze gezamenlijke missionaire roeping en
samen bouwen aan onze veelkleurige Nederlandse
samenleving.

Niet alleen een vereniging van migrantenkerken 
Een opvallende uitspraak in het beleidsplan gaat over de
terminologie die SKIN voortaan hanteert voor haar primaire
doelgroep:  de lidkerken en potentiële lidkerken. Tot voorheen
heeft SKIN hiervoor alleen de term migrantenkerken gebruikt.
Echter, SKIN beseft dat deze term steeds minder toereikend is
om dit zeer diverse geheel te beschrijven. Steeds minder zien
deze kerken  zichzelf  als migrantenkerken. Er is een groeiend
besef, zowel onder individuele christenen als onder christelijke
gemeenschappen, dat men hier in Nederland zal blijven en
hierdoor dan ook deel uitmaakt van de Kerk en samenleving
van Nederland. Toch heeft een aantal van deze

SKIN: zo gaan we verder
Aantekeningen bij het Strategisch Beleidsplan van SKIN voor 2012-2015 

Anmar Hayali

Onlangs heeft SKIN haar strategisch beleidsplan gepubliceerd voor de periode van 2012 tot en met 2015: “Diversiteit
– Verbondenheid – Participatie”. Hier wil ik graag een aantal aspecten van het nieuwe beleid in het kort met u delen,
in de hoop dat u samen met ons aan de slag wilt gaan met ons strategisch beleidsplan, waarvan de volledige tekst
beschikbaar is op onze website: www.skinkerken.nl. 
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geloofsgemeenschappen de behoefte om zich aan te sluiten
bij SKIN als landelijke vereniging van zogenaamde
migrantenkerken, zonder zich altijd te herkennen in de term
migrantenkerk. Dit impliceert dat het bestaansrecht van SKIN
nog steeds geldig en zelfs groeiend is. Om recht te doen aan
de grote diversiteit heeft SKIN dan ook besloten om de
terminologie uit te breiden met: internationale en/of
interculturele kerken: christelijke geloofsgemeenschappen in
Nederland waarin christenen uit allerlei naties en culturen met
elkaar optrekken en ernaar streven om de cultuur van het
Koninkrijk van God gestalte te geven. Omdat ook autochtone
christenen, vaak met een significant percentage, deel
uitmaken van deze kerken, kunnen we niet volstaan met de
term migrantenchristenen om de mensen binnen onze
primaire doelgroep te beschrijven. Dit geldt ook voor een
aantal lidkerken van SKIN. 

Missie: Back to basics!
Dit jaar is het twintig jaar geleden dat onze beweging allemaal
begon, eerst als platform en vijf jaar later als de vereniging
SKIN. We zijn dankbaar dat we in de afgelopen jaren als
organisatie veel hebben mogen bereiken. Uit het toenemende
beroep op SKIN vanuit de autochtone kerken, de media,
vanuit onderwijs- en onderzoeksinstellingen, vanuit de politiek
en vanuit allerlei organisaties hebben we mogen waarnemen
dat de Nederlandse samenleving zich meer en meer
rekenschap geeft van  de aanwezigheid, de bijdrage en de
uitdagingen van onze primaire doelgroep. 

Echter, tijdens de evaluatie van de vorige beleidsperiode
hebben wij moeten constateren dat we vanwege onze
beperkte menskracht en het toenemende beroep op SKIN
niet alle beleidsprioriteiten de aandacht hebben kunnen geven
die zij verdienen. Het hoge aantal prioriteiten was gezien onze
geringe capaciteit niet realistisch. Er zijn veel zaken die onze
aandacht verdienen. Zoveel onrecht en lijden. Dit raakt ons als
mensen en als werkorganisatie. Echter, om een verschil te
maken in deze gebroken wereld moeten we keuzes maken.
Uiteindelijk is het Christus die Zijn Kerk draagt en ons een
draagbaar deel van de last toevertrouwt onder de leiding van
Zijn Geest. Als werkorganisatie ervaren we de behoefte om
liever een geringer aantal zaken doeltreffend aan te pakken
dan veel zaken oppervlakkig te behandelen. SKIN wil voorzien
in de basisbehoeften van haar (potentiële) lidkerken en richt
zich met name op de gebieden die essentieel zijn voor hun
stabiliteit en continuïteit. 

Drie speerpunten 
In de komende jaren kent het werk van SKIN drie prioriteiten:  
1. Huisvesting: onze (potentiële) lidkerken ondersteunen

met het zoeken naar geschikte, veilige en betaalbare
samenkomstruimten.  

2. Leiderschap: (toekomstige) leiders van onze (potentiële)
lidkerken toerusten en begeleiden met geschikte (verdere)
studie. 

3. Jongeren: onze jongeren beter betrekken bij onze
geloofsgemeenschappen en bruggen slaan tussen
christelijke jongeren uit allerlei kerkelijke en culturele
achtergronden.

Strategie: Regionalisering 
Bepaalde uitdagingen voor kerken hebben een eigen
plaatselijke context. Om die effectiever aan te gaan willen wij,
in samenwerking met partnerorganisaties en –kerken, daar
waar nodig in Nederland regionale en/of lokale interkerkelijke
en interculturele christelijke netwerken (helpen) opzetten.
Bovendien willen we de relatie met de al bestaande christelijke
netwerken versterken. SKIN ziet zichzelf namelijk als een
beweging om de relaties tussen kerken en christenen te
bevorderen. Hiermee willen we ook regionaal gestalte geven
aan ons ideaal: samen Kerk zijn. Zo is in 2007 vanuit SKIN
een onafhankelijke dochterorganisatie opgericht: stichting
SKIN-Rotterdam (www.skinrotterdam.nl).  

Communicatie 
In de komende jaren willen het bestuur en de staf van SKIN
zich intensiever inzetten om de communicatie te bevorderen
met de lidkerken en potentiële lidkerken en met andere
betrokkenen om de wederzijdse verwachtingen beter op
elkaar af te stemmen. 

Om die reden wil SKIN ervoor zorgen dat ook lidkerken en
potentiële lidkerken het juiste beeld van SKIN hebben. SKIN is
niet alleen een vereniging voor, maar vooral een vereniging
van internationale kerken en migrantenkerken. De lidkerken
zouden zichzelf steeds meer als mede-eigenaren en pilaren
van SKIN moeten zien en hierdoor meer betrokken raken bij
het werk van SKIN. 

Menskracht en fondsenwerving 
Het bestuur en de staf ervaren een steeds grotere behoefte
om de betaalde (staf) en onbetaalde (vrijwilligers) menskracht
van SKIN uit te breiden. SKIN wil dan ook Stichting Vrienden
van SKIN intensiever ondersteunen met het zoeken naar
nieuwe fondsen en donateurs om de aanstelling van meer
stafleden mogelijk te maken. 

Tot slot
Wij zijn onze Heer Jezus Christus dankbaar voor onze
gemeenschap in Hem en voor Zijn zegen en leiding gisteren,
vandaag en morgen. We weten ons ook in de toekomst door
Hem gedragen. 

Aan Hem alle eer! 



Jongeren aan het woord
De Evangelische Broedergemeente, een kerk voor jong en oud

Rhoïnde Mijnals-Doth 

De Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad en Flevoland bestaat uit een drietal deelgemeenten: Amsterdam
(Koningskerk), Almere (De Lichtboog) en Lelystad (De Bever). De gemeente is onderdeel van de ‘Unitas Fratrum’
(Herrnhutters), een wereldwijd kerkgenootschap met kerken in negentien provincies verdeeld over meer dan dertig
landen op vijf continenten. 
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Onder ’s Heren hoede
De Unitas Fratrum is ontstaan in 1457 in het plaatsje Kunvald
in Bohemen (Tsjechië) en is één van de oudste protestants-
christelijke kerkgenootschappen ter wereld. In 1648 werd
Bohemen katholiek en werd de Unitas Fratrum verboden en
werden haar leden vervolgd. De leden van de inmiddels
‘ondergrondse kerk’ zochten een veilig onderkomen op het
landgoed van de graaf Nicolaus Ludwig von Zinzendorf in het
Duitse Saksen, waar ze in 1722 het plaatsje Herrnhut
(letterlijk: onder ’s Heren hoede) stichtten. Na aanvankelijke
spanningen groeide de groep vluchtelingen uit tot een hechte
geestelijke gemeenschap. Van hier trokken in 1732 de eerste
zendelingen de wereld in, onder andere naar Suriname.

Surinaamse volkskerk
Het evangelie werd in eerste instantie verkondigd aan de
indianen en later aan de slaven op de plantages. De
Broedergemeente groeide in Suriname uit tot een ware
volkskerk, met diverse kerken, scholen, ziekenhuizen,
kindertehuizen en bedrijven. Toen Suriname in 1975
onafhankelijk werd, trokken veel Surinamers naar Nederland
en namen ‘hun’ kerk mee. De Evangelische Broedergemeente
in Amsterdam ontstond in de jaren vijftig van de vorige eeuw
en behoort tot de Europees-Continentale Provincie van de
Unitas Fratrum. In de zestiger jaren werd het kerkgebouw aan
de Kerkstraat eigendom van de gemeente. In 1995 werd het
huidige kerkgebouw, ‘De Koningskerk’ in Watergraafsmeer,
Amsterdam Oost aangekocht.

Ouderen: waarde van familie en tradities
Een groot deel van onze oudere gemeenteleden heeft zijn
wortels in Suriname, terwijl jongeren veelal in Nederland zijn
opgegroeid. De geloofsvorming heeft zich bij de diverse
generaties in onze gemeente dan ook afgespeeld tegen
verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden.
De in Suriname opgegroeide generatie ontleende haar
(religieuze) identiteit vaak aan de sociale en etnische
achtergrond waarin men opgroeide. De tradities, gewoonten
en waarden van de familie waarin je opgroeide bepaalde in
grote lijnen je identiteit. Voor onze oudere gemeenteleden
speelt de kerk daarin een prominente rol. Zij zijn christen
omdat het christendom door ouders en grootouders aan hen
is doorgegeven. Niet iedereen brengt dat ook middels
kerkgang in praktijk, maar ook bij hen die niet kerkelijk zijn, is
het christen-zijn een overtuiging die in iedere levensfase in
meer of mindere mate een rol speelt. Zij die kerkelijk zijn,
ervaren de kerkelijke tradities zoals ze door vorige generaties
zijn overgeleverd, als waardevol. Deze tradities zijn een
bindende factor waardoor men elkaar herkent en waardoor
men zich verbonden voelt met de sociale groep waartoe men
behoort. Maar het is meer dan dat. Het naleven van tradities is
een manier om God eer te brengen, je zou het hun manier van
lofprijs kunnen noemen.

Jongeren: persoonlijke keuze en eigentijdse invulling
Bij Surinaamse jongeren die in Nederland zijn opgegroeid,
ontwikkelt het geloofsleven zich vaak op een andere manier. In
de Nederlandse samenleving worden jongeren aangemoedigd
om je identiteit te bepalen op basis van je eigen keuzes, en
veel minder op basis van familiebanden. Alhoewel familie ook
voor Surinaamse jongeren belangrijk is, zie je toch dat het
hebben van dezelfde geloofsovertuiging als je ouders, geen
vanzelfsprekendheid meer is. Christen-zijn is bij jongeren dan
ook veel meer een persoonlijke keuze. Die keuze wordt

Dominee Rhoïnde Mijnals-Doth, predikant van de
Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad en
Flevoland, vroeg een aantal jongeren uit haar
gemeente op te schrijven hoe ze zich voorstellen dat
hun gemeente er uit ziet over tien jaar. 
Ze geeft allereerst een introductie van haar
gemeente, die van de Koningskerk in Amsterdam,
met extra aandacht voor de positie van de jongeren
in deze gemeente. Vervolgens komen enkele
jongeren aan het woord. 
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gevolgd door de wens om ook een eigen en eigentijdse
invulling te willen geven aan het kerkelijk leven. Er wordt door
jongeren minder waarde gehecht aan tradities. Juist het
vernieuwende, zoals een nieuw lied of een andere manier van
aanbidding, is voor jongeren de manier om God eer te
brengen, dat is hun lofprijs aan God.

Deze verschillen tussen ouderen en jongeren zijn overigens
niet typisch Surinaams. Ook in andere kerkgenootschappen
met een andere etnische achtergrond, zijn dergelijke
verschillen zichtbaar.

Wederzijdse verantwoordelijkheid
Binnen onze gemeente staan wij steeds opnieuw voor de
uitdaging om de verschillende benaderingen van het kerkelijk
leven vorm te geven. Wat daarbij opvalt, is dat het meestal
niet om de inhoud gaat, maar om de vorm. God als schepper
van hemel aan aarde staat niet ter discussie, maar de wijze
waarop God in de kerk aanbeden wordt. Er zijn ouderen die
vinden dat de Koningskerk te vernieuwend is en er zijn
jongeren die het te traditioneel vinden. Soms zijn er uit beide
groepen gemeenteleden die hier aanleiding in zien om de kerk
te verlaten. Maar over het algemeen wordt er een middenweg
gevonden. Zo kunnen veel ouderen genieten van de
opwekkingsliederen, van sketches en van de overdenking
tijdens een dienst van Jong en Oud, zolang het maar niet de
‘gewoonte’ wordt. En jongeren op hun beurt geven meer dan
eens aan traditionele liederen te kunnen waarderen, zolang
het tempo maar iets omhoog mag. Maar er is meer. Zo
organiseren jongeren in de Koningskerk diverse activiteiten
waaraan ook ouderen actief deelnemen. En jongeren mogen
na een dag voorbereidingen genieten van een maaltijd
klaargemaakt door een van de ouderen. Op de jaarlijkse
activiteiten, zoals een bazaar of een vrijwilligersdag, zie je jong
en oud samen in de weer om er een geslaagde dag van te
maken. Heel belangrijk in dit alles is het gesprek met elkaar,
jong en oud. Want wat kunnen we veel van elkaar leren!
Jongeren willen niet zomaar alles aannemen. Als volgens de
ouderen het in het wit gekleed komen naar het avondmaal,
een erg belangrijke traditie voor hen is, dan willen de jongeren
graag weten, en graag ook duidelijk beargumenteerd, waarom
dat zo belangrijk is. Die gesprekken met elkaar werken
verhelderend en brengen de generaties dichter bij elkaar.
Ondanks de verschillen voelen beide groepen zich toch
verantwoordelijk voor elkaar en dragen dat elk op eigen
manier uit. 

De Koningskerk over tien jaar
Dominee Rhoïnde Mijnals-Doth vroeg enkele jongeren om op
te schrijven hoe ze zich voorstellen dat de gemeente er uit ziet
over tien jaar. Hier volgen de visies van Mirieda, Rinaldo en
Jerrel.

Mirieda (21): een grotere rol voor zang en dans
Over tien jaar, denk ik, zal de Koningskerk er anders uit zien.
Ik denk dat er meer jongeren zullen komen, al vanaf 2
september 2012, doordat er meer aandacht besteed wordt
aan diensten voor de jeugd. De EBG-tradities zullen een
beetje vervagen, doordat jongeren van nu, die later meer
zeggenschap over de kerk zullen krijgen, hierover niet veel
meer zullen weten. Ik bedoel niet dat de tradities verdwijnen,

maar meer dat er niet meer zo streng naar wordt gekeken of
dat men er nog heel erg veel aandacht aan zal besteden.
De tijd verandert. De ouderen zullen minder tevreden gesteld
worden, omdat de jongeren in verband met de vergrijzing
steeds meer zullen moeten overnemen in de kerk. Er zal meer
uitwisseling van kennis komen tussen jong en oud, zodat wij,
jongeren, die kennis kunnen overdragen. Ik denk dat zang en
dans een grotere rol zullen krijgen in onze gemeente, omdat
jongeren van nu dit belangrijk en leuk vinden en er veel vraag
naar is. Het zal niet te vergelijken zijn met een
pinkstergemeente, maar ik denk wel dat de diensten in die tijd
iets opwekkender zullen zijn dan nu. Verder denk ik niet dat er
meer zal veranderen.

Rinaldo (23): een plek voor jong en oud   
Als je ziet hoe de kerk er nu voor staat, is het triest om te
denken, hoe het over tien jaar zal zijn. Nu gaan meer jongeren
weg dan dat ze komen. De weinigen die komen, zijn zo druk
in hun dagelijks leven en hebben weinig tijd om te komen. En
als het zo saai blijft zoals het nu is, komen ze liever niet. Nu
willen de meeste ouderen hun manieren en regels zo houden.
Als hier verandering in komt, met bijvoorbeeld
jongerendiensten en veel meer activiteiten voor jongeren, denk
ik dat we over tien jaar wel kunnen beschikken over genoeg
jongeren en jongvolwassenen die naast de EBG-tradities, ook
hun eigen wijze zullen hebben gecreëerd om zo van de kerk
voor jong en oud een goede en leuke plek te maken.

Jerrel (26): het kan twee kanten op 
Als mij de vraag wordt gesteld hoe de Koningskerk er over
tien jaar uitziet, denk ik dat het twee kanten op kan gaan.
Hieronder zal ik deze twee uitleggen.
1. Van traditie naar beleving: In deze toekomst is de

Koningskerk zich meer gaan openstellen voor jongeren.
Men beseft dat om jongeren binnen te krijgen in de
Koningskerk er minder nadruk moet liggen op traditie en
meer nadruk moet liggen op de beleving van jongeren. Dit
zal denk ik resulteren in een Koningskerk die wat meer
‘evangelisch’ is qua uitvoering. Hiermee bedoel ik: meer
evangelische liederen en een meer dynamische
kerkdienst.

2. Kleinere gemeenschap: Deze toekomst is iets minder
rooskleurig voor de Koningskerk. In deze toekomst denk ik
dat er te weinig is gedaan om jongeren de kerk in te
krijgen. Dit resulteert in een kerkgemeenschap met zeer
weinig jongeren en het eventuele verlies van de
Koningskerk als gebouw verder in de toekomst. Verder
sluit de kerkdienst niet meer aan op de belevingswereld
van jongeren en zal het ook moeilijker worden om hier
verandering in te brengen doordat er minder feeling is met
de belevingswereld van jongeren.

Een opmerking bij deze ideeën over de toekomst van de
Koningskerk is dat de kerk terrein verliest in de maatschappij.
Jongeren zijn altijd wel op zoek naar spiritualiteit, maar in deze
wereld is er zoveel ‘keuze’. Verder kan de kerk worden
ervaren als beklemmend, waar andere religies een vrijere
insteek hebben. De toekomst van de Koningskerk is daarom
ook zeer afhankelijk van hoeveel terrein de kerk nog verliest.
Het geeft ook aan dat als de Koningskerk nog van belang wil
zijn voor jongeren het erg belangrijk is dat zij snel ruimte
creëert voor jongeren, waarbij de eigen identiteit niet verloren
gaat.
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Andersdenken en beleven
Om van jongeren daadwerkelijke en bewuste betrokkenheid te
vragen en te verwachten, zullen we ons als kerk eerst moeten
aanleren om Jongeren en hun leefwereld - inclusief hun
worsteling als jong volwassenen - zeer serieus te nemen,
zonder moralistisch te willen zijn, zonder oordeel en
vooroordeel. Jongeren zijn nu eenmaal jongeren. Als kerkelijke
leidinggevenden en ambtsdragers, die ook ooit tot de
jongeren hebben behoord, weten we dat ook wij geen heilige
boontjes zijn geweest. Jongeren hebben te maken met
cultureel-maatschappelijke worstelingen en de kerk kan
daarop anticiperen.

Jongeren willen weten waar ze bij horen
Wanneer ouders niet meer weten te vertellen waar jongeren
oorspronkelijk vandaan komen, dan hebben ze een groot
probleem. De hoop wordt dan gevestigd op andere ouderen
van dezelfde familienaam of hetzelfde dorp. Als ook dat wegvalt,
dan kan de kerk hierin mogelijk een rol spelen. Joodse tradities
staan vaak dichter bij onze eigen traditie. Bijvoorbeeld, een
naamwisseling, van een baby die om onverklaarbare redenen
ernstig ziek is geworden, en na die naamwisseling zienderogen
beter wordt, kent men ook binnen de Joodse context.
Naast de culturele identiteitsworsteling worstelen jongeren ook
met hun eigen sociaal-maatschappelijke positie. Hoor ik wel bij
de groep? Hoe lig ik binnen mijn vriendenkring? Hoe kijkt men
aan tegen mijn homofiele, lesbische of biseksuele geaardheid?
Kan ik wel mezelf zijn zonder mezelf geweld aan te doen? Kan
ik zonder masker rondlopen of kan dat alleen als ik thuis ben?
Hoeveel vertrouwen krijg je en geef je aan jouw kring van
dierbaren, geliefden en intimi? Is het echt? Is het fake? Ook
hierin kan de kerk een duidelijke rol spelen, door eerst enkel en
alleen te luisteren naar deze vragen en ze serieus te nemen.
Vervolgens kan een zorgvuldige stap worden gedaan naar de
steeds terugkerende vraag, die je als kerk mag en soms moet
stellen: ‘Wat zegt Jezus Christus hierover?’ 

Welke identiteit?
Het gaat niet alleen om de culturele identiteit, maar ook om de
christelijke identiteit en hoe je met deze christelijke identiteit
moet omgaan in de huidige maatschappij. Kun je bijvoorbeeld
ook een christelijke identiteit hebben en je zelf christen
noemen als je niet meer actief een kerk bezoekt? Hoe ziet een
christelijke identiteit er überhaupt uit? En hoe kun je een
christelijke identiteit uitdragen in een maatschappij die aan de
ene kant steeds meer seculier wordt en aan de andere kant te
maken heeft met andere religies zoals de Islam die een steeds
grotere stempel gaan drukken op de maatschappij? Wat
hierbij misschien op aansluit: hoe moet je als jongeren
omgaan met anders gelovigen? Hoe kun je vriendschappen
met moslims bijvoorbeeld inpassen in je christelijke
belevingswereld?

Sociaal-maatschappelijk
De kerk zou het als één van haar taken moeten zien om te
proberen een maatschappelijke beweging te worden richting
de maatschappij. Rondom gevoelige thema’s kan de kerk een
belangrijke, en vooral neutrale rol innemen, om jongeren
hierover te informeren en zo nodig voorlichting te geven. 
De kerk dient zich hier terdege op voor te bereiden, door zo
nodig zelf aan goede en betrouwbare informatie en
informanten te komen. Hier bestaan genoeg instanties voor.

‘Sex and Drugs and Rock and Roll’
Voor jongeren spelen ‘sex, drugs and rock and roll’ (muziek)
een belangrijke rol. Als jongeren uitgaan dan gaan ze zeker
voor de muziek, maar elke good looking diva staat niet
onverschillig naar a good looking stud te kijken en omgekeerd.
Ondanks het risico van een geslachtsziekte of erger, is er een
bepaalde onverschilligheid opgetreden bij jongeren. Onveilige
seks is niet bepaald meer van de laatste jaren. Het is onder
jongeren geaccepteerd, om alcohol en drugs te gebruiken
tijdens het dansen en feesten. Organiseer structureel info- en
themamomenten om dit in de vorm van een ontspannen sfeer
bespreekbaar te maken. 
Als kerk kun je jongeren vragen voorleggen, zonder hen
meteen een schuld- en zondegevoel aan te praten. Vragen,
waar ze zelf mogelijk niet eens bij hebben stilgestaan. Niet
voor niets is het jongerenprogramma van BNN, ‘Spuiten en
Slikken’, het populairste programma onder jongeren (en heus
niet alleen
bekeken door
jongeren). Maar
ook: de EO
Jongerendag is
eveneens onder
jongeren razend
populair. Het mes
snijdt blijkbaar aan
twee kanten.

De rol van SKIN en andere kerkelijke organisaties
Om jongeren te blijven prikkelen voor de ontmoeting in de
gemeente van Christus, moeten we allereerst niet wanhopig
blijven proberen om hen te pushen. Dat werkt averechts. In
2008 organiseerde SKIN een muzikaal Youth Event, om
jongeren elkaar te laten ontmoeten rondom hun
geloofsbeleving. SKIN heeft daarna ook met OIKOS
kleinschalige jongerenontmoetingen georganiseerd, die
hebben bijgedragen aan meer begrip voor elkaar. We zullen
het steeds in de ontmoetingen moeten blijven zoeken.
Ontmoetingen rondom aansprekende titels met een muzikale
aanvulling. Met de Here voorop, gaat SKIN daar de komende
jaren hard aan werken: momenten creëren voor
jongerenontmoetingen in de toekomst. 

Jongeren, toekomst van de kerk
Ds. Zeth Mustamu

De (be)leef- en denkwereld van Jongeren is in de eerste plaats absoluut niet gefocust op de kerkelijke wereld, het
kerkelijk leven. Dat wil niet zeggen, dat Jongeren weinig op hebben met de kerk. Steeds meer kerkelijke
evenementen worden (mede)georganiseerd en gedragen door Jongeren.  



1518e jaargang no. 2 oktober 2012

Gefeliciteerd!
Dr. Joris Vercammen, Oud-katholiek Aartsbisschop van Utrecht

Na vijftien jaar is SKIN niet meer weg te denken in het oecumenische landschap van ons land. We feliciteren SKIN
met dit derde lustrum. SKIN geeft een gezicht aan de honderdduizenden christenen die omwille van uiteenlopende
redenen geëmigreerd zijn en die met vallen en opstaan een nieuwe thuis proberen op te bouwen in ons land. 

Christenen die alles achter dienden te laten om, zoals het Volk
in die woestijn, op zoek te gaan naar een nieuwe
bestaanswijze. We kunnen van hen leren wat minder honkvast
te zijn. Want wie het houdt bij de zogenaamde zekerheid van
het hier en nu, laat zich inpakken door de angst. Daardoor
verspeelt men het perspectief van de droom die God over
mens en wereld heeft. 

SKIN is ook de uitdrukking van de gastvrijheid die wij als
Nederlandse Kerken aan onze zusterkerken van migranten
willen aanbieden. Meer dan in zakelijke hulp en bijstand, uit
zich die gastvrijheid in een spirituele verbondenheid. We
mogen ons aan elkaar inspireren en ons geloof aan elkaar
vernieuwen. 

Als vereniging van migrantenkerken vormt SKIN de brug naar
de Nederlandse kerken én naar onze samenleving. SKIN
brengt ontmoeting tot stand. Daarin is de vereniging een

Vóór de oprichting van SKIN waren de immigrantenkerken
nergens op landelijk niveau vertegenwoordigd. We hadden
niemand die namens ons sprak; we hadden geen nationaal
platform om de Nederlandse natie tegemoet te treden. We
hadden geen overkoepelende organisatie, zoals SKIN nu is, die
ons uitdaagt en motiveert om Gods missie in Nederland te
vervullen. SKIN heeft vanaf dat moment die leemte weten op te
vullen, en de afgelopen vijftien jaar zijn daarom belangrijke jaren
geweest waarin veel gebeurd is. Nu we deze leiding van God
vieren, voeg ik me bij alle broeders en zusters om samen ‘ik
dank U’ tegenover God te zeggen, en ook een ieder te danken
die op de een of andere manier heeft bijgedragen aan alles wat
SKIN heeft weten te bereiken. Er is geen ruimte om hier alle
namen te noemen die dat verdienen. Maar ik wil in het bijzonder
Kathleen bedanken, die onvermoeibaar haar tijd ter beschikking
heeft gesteld om SKIN te leiden en die het avontuur is
aangegaan om een weg te zoeken voor SKIN die tot dusver
nooit begaan was. Ook wil ik dominee Rudy Polanen dankbaar
gedenken die in die bijzondere jaren voorzitter was. Het was
voor mij een voorrecht om te kunnen samenwerken met drs.
Paul The Gwan Tjaij, die voorzitter was in de vijf jaren dat June
Beckx de coördinator was. In die periode heb ik hen beiden

Een moment om Gods goedheid te prijzen
Dr. Moses Alagbe, Maranatha Community Transformation Center, Amsterdam 

Als de dag van gisteren herinner ik me dat onze zuster Kathleen Ferrier onze kerk kwam uitnodigen voor de
bijeenkomst waarop SKIN, Samen Kerk in Nederland, officieel zou worden opgericht. Vanaf dat moment is SKIN een
overkoepelende organisatie van de immigrantenkerken geweest die nationale erkenning geniet. 

leren kennen als mensen vol
overgave en liefde voor
immigrantenkerken. 

SKIN is nu om zo te zeggen bezig
met zijn ‘vierde periode’, onder leiding
van de jonge en dynamische
coördinator Anmar Hayali, die wordt
bijgestaan door onze zuster Francisca
Folkertsma. Voor mij staat vast dat SKIN voort zal gaan haar
opdracht te vervullen, gezien alles wat bereikt is sinds zij de
dagelijkse leiding van de organisatie op zich hebben genomen. 

Tenslotte wil ik een beroep doen op alle voorgangers en leden
van kerken van immigranten om hun plaats in te nemen binnen
SKIN. Het is mijn overtuiging dat God ons in zijn wijze leiding
naar Nederland heeft gebracht als een geschenk voor dit land.
Ons licht zal des te helderder schijnen naarmate wij samen onze
verschillende talenten ter beschikking stellen ter wille van de
zaak van Gods zending in Nederland. 

Moge God SKIN zegenen! Moge God Nederland zegenen! 

instrument in Gods hand, want God is het die mensen aan
elkaar toevertrouwt! Wij zijn gezegend met SKIN! Gezegend zij
de Heer omwille van SKIN.

felicitaties
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Veel migrantenkerken tonen een grote gastvrijheid en
hartelijkheid. Vaak zijn de omgangsvormen net iets minder
formeel dan binnen autochtone kerkelijke gemeenten of
parochies. Als bisschop heb ik zelf regelmatig contact met
Antilliaanse, Vietnamese en Poolse christenen. Hun
geloofsleven is veelal warm en diepgaand. 

In deze korte groet wil ik graag een dubbele wens uitspreken.
Allereerst dat er een versterking komt van de band tussen
autochtone en allochtone geloofsgemeenschappen. Op tal
van plaatsen is goede samenwerking van de grond gekomen;
op andere plaatsen valt er echter nog een wereld te winnen.
Dat laatste geldt ook voor de oecumenische samenwerking. 
Ik hoop dat de komende vijftien jaar de samenwerking tussen
allochtone christenen en autochtone christenen én tussen
christenen van verschillende tradities kan worden versterkt en
verdiept. Zo wordt zichtbaar hoe rijk en veelkleurig het ene
lichaam van Christus feitelijk is.

15 jaar SKIN, een rooms-katholieke groet
Mgr. Dr. Gerard de Korte, Bisschop van Groningen Leeuwarden 

Nederland is een multicultureel en multireligieus land. Naast meer dan 800.000 moslims zijn er waarschijnlijk een
gelijk aantal christenen van allochtone afkomst. Een flink deel van deze christenen werkt samen via SKIN, Samen
Kerk in Nederland. Christenen van niet- Nederlandse komaf laten letterlijk zien dat de Kerk van Christus bestaat uit
mensen van alle volken, rassen en talen. 

Waar SKIN kennis in huis heeft rondom vraagstukken van
migranten, migrantenkerken en maatschappelijke en juridische
aspecten, proberen wij op relationeel en spiritueel gebied ons
steentje bij te dragen. Partnerschap op deze manier
ondersteunt de eenheid binnen de gemeente van Jezus
Christus. Zeker daar waar elk deel van Gods gemeente gaven
deelt voor het welzijn van anderen. Deze cross-culturele zorg
gaat niet alleen over geld, maar meer over waar ons hart zich
bevindt. Cross-cultureel kerk-zijn in de praktijk met alle
miscommunicatie, onbegrip maar ook ontegenzeggelijk
zegen, zal onze onderlinge relatie als christenen in ons land
verdiepen. 

Wanneer we tijd nemen om te luisteren en te leren van onze
broeders en zusters uit andere culturen, van een andere
etniciteit en met een andere geloofsbeleving, zullen we
verrassend verrijkt worden. SKIN speelt wat mij betreft een
belangrijke coachende rol in dit proces. Geen einddoel in
zichzelf, maar een middel tot een diepere bewustwording van
de supra-culturele waarden van ons gezamenlijke geloof. 

Een verrassende verrijking
Peter Sleebos, algemeen voorzitter VPE

De VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) voelt zich verbonden met de organisatie en visie van SKIN.
Doordat wij als kerkgenootschap ook onze activiteiten hebben onder en met migrantengemeenten, die wij overigens
internationale gemeenten noemen, hebben we een samenwerkingsconvenant gesloten met SKIN. 

felicitaties
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Hoe ik aankijk tegen SKIN
Dr. Arjan Plaisier, scriba van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland

Voor mij werden ze het eerst zichtbaar na de vliegtuigramp in de Bijlmer in Amsterdam: christenen van elders die
samenkwamen in garages en andere gebouwen. Sindsdien is de realiteit ervan steeds meer tot me doorgedrongen.
We zijn inmiddels kerk in Nederland met christenen van velerlei taal, kleur en cultuur. Wat een zegen is dit. 

En wat is het nodig dit tot de gevestigde kerken te laten
spreken. Wanneer we dit niet doen, blijven we niet alleen een
witte kerk, maar worden we ook een bleke kerk. Ik hoop en
verwacht dat het wederzijdse besef elkaar nodig te hebben
zal groeien. Het is niet zonder betekenis dat God ons bij
elkaar heeft gebracht. Elk met onze eigen geschiedenis, met
de eigen uitdagingen, maar toch behorend tot het ene lichaam
van Christus. Dat motiveert om verschillen, die er natuurlijk
wel degelijk zijn, niet tot onverschilligheid te laten uitgroeien. 

Als Protestantse Kerk hebben we ons in onze visienota
voorgenomen actief de samenwerking verder aan te gaan. Als
de liefde van twee kanten komt, zullen we van twee kanten
wegen vinden om elkaar te vinden in onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor het getuigenis van het evangelie. Zo
helpe ons God. 

Nederlandse kerken hebben een vrij sterke Nederlandse
cultuur. En daar is niets op tegen. Het heeft juist iets moois.
Het geeft aan de wereldkerk een geweldige veelkleurigheid,
die ook op de nieuwe aarde niet voorbij zal gaan (Openbaring
22:24-26). Onze God wordt erdoor geëerd en Zijn grootheid
komt ook daarin uit. Tegelijkertijd zien we dat in de praktijk
culturele verschillen zo vaak als drempels werken. Ik kan me
voorstellen dat je in een vreemd land lotgenoten en mensen
opzoekt die je cultuur kennen en begrijpen. Die je ‘moerstaal’
spreken. Het geeft je al gauw een gevoel van thuiskomen. 

En ik kan me voorstellen dat het voor kerken in Nederland
moeilijk is om hun cultuur op te geven voor een soort
‘internationale cultuur’. Dat is ook maar voor een klein deel
van de mensen aantrekkelijk en werkbaar. En tot op zekere
hoogte zou dat ook een verarming zijn: stel je voor dat we
allemaal op dezelfde manier zouden moeten zingen, preken,
bidden, dansen – en in wat voor taal dan wel?

Nee, wat volgens mij veel belangrijker is, is dat we open staan
voor elkaar, over culturele drempels heenstappen, elkaar leren
kennen en erkennen, samenwerken om het evangelie in het

postchristelijke en geseculariseerde Nederland (en daarbuiten)
hoorbaar en zichtbaar te maken, zodat de ene God en Vader
van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt wordt. Hierin speelt
SKIN een geweldig belangrijke rol. En wij willen SKIN daarin
van harte steunen.

Wereldkerk
Ds. Jan Wessels, directeur Evangelische Alliantie

De eerste keer dat ik met migrantenkerken in aanraking kwam was tijdens onze zendingsopleiding in 1992. Het was
Hans Visser die voor de cursus in het Hendrik Kraemer Instituut zendelingen uit Ghana uitnodigde om de wekelijkse
gebedssamenkomst te leiden. Komend uit een kleine gemeente onder de rook van Groningen was dat inderdaad een
‘eye-opener’. 

felicitaties
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Dit stem geven aan een zo diverse groep van migrantenkerken
(qua omvang, taal, cultuur en denominatie) is en blijft de
belangrijkste functie, ook in de komende jaren. Daartoe heeft
SKIN vrienden nodig. Als die vrienden via geld het werk
ondersteunen is dat belangrijk. Maar van een vriend wordt
meer verwacht. Toon Hermans zei het zo treffend: 
iemand die met je huilt en met je lacht,
die voor je bidt en voor je vecht. 

Vriend van SKIN is meer dan een donateur; hij/zij gaat bij een
migrantenkerk op bezoek, hij zet zich er voor in dat er een
gebouw komt voor de dienst en hij bidt voor en met hen. Ik
wens SKIN voor de komende jaren veel vrienden toe. 

Alleen al om die reden blijft het belangrijk om naast een Raad
van Kerken in Nederland een Raad van Migrantenkerken te

Oecumene in het kwadraat
Ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland

In de achterliggende jaren zijn er twee Bijbelvertalingen in dialect verschenen. De Groningse en de Twentse Bijbels
zijn met dozen vol verscheept naar Nederlandse migranten overzee. Je merkt daaraan dat deze migranten bij alle
aanpassingen ergens in hun binnenste ook Nederlander blijven.

hebben. SKIN en de Raad van Kerken lijken op elkaar. Beide
organisaties werken aan de samenwerking van kerken. SKIN
en Raad zijn broer en zus. En toch zijn er nuances. 

Het belangrijkste verschil ligt  bij de achterban. De achterban
van SKIN leeft met het hart in Nederland en met de ziel deels
in een ander land. Dat hoort bij de identiteit. Daaruit
voortvloeiend zijn er praktische verschillen. SKIN zet zich
sterker dan de Raad in voor zaken als huisvesting en het
contact tussen de generaties.

Theologen zullen het tegenspreken, maar toch doe ik de
bewering: Rooms-katholieke Nederlanders hebben meer
gemeen met hun protestantse landgenoten dan met hun
geloofsgenoten in een land als Kenia of Argentinië. Oftewel:
SKIN staat niet alleen voor een geloofsuitdaging, maar ook
voor een etnische uitdaging. Het ritme van de Afrikaanse
muziek klinkt anders dan het Oriëntaalse geluid, hoort anders
dan de uitbundigheid van de Latino’s. Bij SKIN krijgt
oecumene als ‘de hele aarde omvattend’ een diepe betekenis.
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Vrienden van SKIN
Huub Lems, voorzitter van de Stichting Vrienden van SKIN

SKIN viert haar vijftienjarig bestaan. Het is opmerkelijk dat een kleine organisatie in zo korte tijd zich een belangrijke
plaats heeft weten te verwerven als gesprekspartner voor  gevestigde kerken, maatschappelijke organisaties en de
overheid. 
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