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Voorwoord

Wij bieden ons jaarverslag aan, aan onze leden, bevriende organisaties en
donateurs.
Dit jaarverslag is een weergave van de inspanningen van SKIN in het afgelopen
jaar. SKIN heeft getracht de belangen van de migrantenkerken op de agenda te
krijgen en hun standpunten te articuleren. Het verslagjaar was een jaar van veel
verandering, veel discussie en debat over inburgering, over participatie, over
segregatie, over achterstand en over de positie van de kerk in de Nederlandse
samenleving. SKIN heeft in deze ontwikkelingen een bescheiden rol vervuld.
Van de kant van SKIN was niet de behoefte om altijd koste wat het kost een duit
in het zakje te doen, maar vooral nauwlettend de ontwikkelingen te volgen en
zicht te krijgen op de consequenties voor de migrantenkerken. Dit was geen
eenvoudige taak.
Onze dank gaat daarom in de eerste plaats uit naar onze kleine, maar toegewijde
staf en de vele vrijwilligers en vrienden, die ons hebben bijgestaan. Het is
verrassend hoeveel toch nog aandacht heeft kunnen krijgen. Dit voorwoord zou
niet volledig zijn, indien niet in de dank de PKN werd betrokken, die ons
wederom in het afgelopen jaar haar steun niet heeft onthouden en zo een
wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan SKIN. Wij spreken de hoop uit dat in het
komende jaar de lidkerken van SKIN hun medeverantwoordelijkheid ook tot
uitdrukking zullen brengen in hun contributie.
Met de bede om Gods leiding gaan wij vol goede moed verder.

Namens het bestuur,
R.F. Polanen
Voorzitter externe zaken.
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I. Inleiding
Het jaar 2006 markeert de betekenis van de aanwezigheid van migrantenkerken
voor de Nederlandse samenleving. Hoewel zij meer en meer bekend worden,
blijven zij een nog vrij onzichtbare groep. Door onderzoeksprojecten krijgen ze
nu een gezicht. SKIN heeft mede vorm gegeven aan opdracht en uitvoering van
deze projecten.
Een tweede belangrijke stap is het toerusten en consolideren van de lidkerken.
Naast SKIN Rotterdam is nagegaan om ook in Utrecht een netwerk van
migrantenkerken te vormen. Daarnaast heeft SKIN in samenwerking met het
Hendrik Kraemer Instituut (HKI) tweemaal een training van kader binnen de
leden georganiseerd. Zij zullen in de eerste plaats moeten trachten de lidkerken
te consolideren en de onderlinge band te versterken. Daarnaast wordt dit kader
ook getraind om beter te kunnen netwerken, zowel binnen als buiten de
organisatie.
Ondanks de signalen dat in de laatste jaren vele migrantenchristenen uit
Nederland zijn vertrokken, lijkt het aantal migrantenkerken niet te zijn
afgenomen. Integendeel, wij horen steeds weer over nieuwe kerken in alle
uithoeken van Nederland, vanaf het hoge noorden tot aan De Achterhoek en
Zeeland. Het is voor ons een opdracht om hen niet onder een noemer te brengen,
maar de juiste plaats aan diversiteit te geven. In een interview met SKIN in het
blad „Woord en Dienst‟ (55e jaargang, 7, 2006) staat daarover:
“Veel Nederlandse christenen kennen slechts een fragment van de
migrantenkerken, het spectrum is veel en veel groter. Er zijn vele landen van
herkomst, motieven voor migratie en tal van talen.(...) Andere factoren zoals de
mate van inburgering, maatschappelijke positie en kerkelijke richting leiden tot
de bonte verscheidenheid van migrantenkerken. Die kerken zijn allemaal anders,
en anders dan je denkt. (…) De praktijken en opvattingen rond gebedsgenezing
en heling staan model voor tal van andere uiteenlopende meningen binnen de
migrantenkerken. (…) SKIN probeert al deze migrantenkerken met elkaar in
verband te brengen. Niet om het samen over alles eens te worden, wel om elkaar
te leren kennen en met elkaar te blijven praten, als christenen die hun weg
zoeken in een vreemd land.”
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II. Organisatie
Drie nieuwe leden hebben zich in 2006 aangemeld. Het zijn Redemption Faith
Ministries in Amsterdam Zuid Oost, Mountain of Fire in Den Haag en Église
Pentecôte la Grace de Dieu te Zaltbommel.
Op 20 mei heeft de ledenvergadering plaatsgevonden in de Jeruëlkerk te
Utrecht. Wij waren er te gast bij de Evangelische Broeder Gemeente (EBG)
Utrecht, die deze kerk huurt. Nieuwe en oude leden vertelden hun ervaringen,
hetgeen een rijke ervaring van gezamenlijke spiritualiteit gaf. In het
middaggedeelte werden de basisrechten voor ongedocumenteerden besproken.
Een uitgebreide inleiding werd gegeven door de St. LOS (Landelijk
Ongedocumenteerden Steunpunt).
De vernieuwing van onze website is onder handen genomen door het bureau
Ambition. Wij hebben opnieuw vier nieuwsbrieven gepubliceerd.
De wankele financiële positie van SKIN werd versterkt door de oprichting van
de Stichting Vrienden Migrantenkerken, met het doel om vaste donateurs te
zoeken. Na voorbereidende gesprekken is de Stichting op 13 april officieel van
start gegaan. Om de Stichting bekendheid te geven zijn prominenten uit kerk en
samenleving benaderd om zitting te nemen in het Comité van Aanbeveling.

III. Regionalisering
SKIN Rotterdam is dit jaar officieel als een stichting geregistreerd bij de Kamer
van Koophandel te Rotterdam. Meermalen zijn gemeentebestuurders
uitgenodigd om kennis te maken en zich te laten informeren over de belangrijke
aanwezigheid van de migrantenkerken in de stad. Met gemeente-ambtenaren is
regelmatig overleg aangaande problemen waarmee de kerken geconfronteerd
zijn, waaronder huisvesting van kerkelijke activiteiten. Op 15 mei heeft een
thema-avond over de functie van de diverse geloofsbelijdenissen
plaatsgevonden. Besprekingen en bijeenkomsten rondom mogelijkheden en
consequenties van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning staan op de rol voor
2007. SKIN Rotterdam hoopt spoedig een betaalde coördinator te kunnen
aantrekken. Daarnaast wordt gewerkt aan een eigen website en het
bekendmaken van de diversiteit van de migrantenchristenen in Rotterdam.
Na de oprichting van SKIN Rotterdam is dit jaar nagedacht om eenzelfde soort
netwerk te institutionaliseren in en rondom de stad Utrecht. Een inventarisatie
van migrantenkerken heeft geresulteerd in een rapportage Migrantenkerken in
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de stad Utrecht. Een mozaïek, (november 2006). De contacten met de chaplain
van de Holy Trinity Anglican Church leidde tot een gesprek met de kerkenraad.
Daarna heeft in november een vergadering plaatsgevonden waarin werd besloten
om een eerste kennismakingsbijeenkomst van migrantenkerken in Utrecht te
organiseren op 6 februari 2007.

IV. Kerk en samenleving
De maatschappelijke bijdrage van migrantenkerken en migrantenchristenen
komt steeds duidelijker naar voren. Toch wordt dit nog te weinig opgemerkt en
krijgen zij niet de aandacht die hen toebehoort. Dit komt waarschijnlijk door het
feit dat van hen geen problemen wordt verwacht, zoals het geval is met
immigranten van andere religies.
Zo zetten migrantenkerken zich in voor zelfredzaamheid, zij geven diaconaat
gestalte in tal van vormen. En die inzet is tegelijkertijd een grote
maatschappelijke bijdrage, niet alleen aan immigranten, maar ook aan anderen.
Zo krijgen bij voorbeeld ook blanke buurtbewoners diaconale hulp en zo worden
blanke patiënten door onze koren bezocht en bemoedigd.
Deze bijdrage wordt beschreven in de brochure Gratis en waardevol, rol, positie
en maatschappelijk rendement van migrantenkerken in Den Haag, het resultaat
van een onderzoek door de St. Oikos in opdracht van SKIN en de Haagse Stekvoor Stad en Kerk. Op 17 februari werd het rapport gepresenteerd aan het
Haagse college van B&W in de H. Hartparochie te Den Haag.
De projectgroep Integratie van de Raad van Kerken en SKIN werd afgerond op
10 april in een gezamenlijke vergadering. Daarin werd consensus bereikt over
het visiedocument Op elkaar aangelegd. Integratie en de rol van religie; een
visie vanuit kerken van de St. Oikos. Voor handreiking aan de kerken is op basis
van dat document de brochure Wij horen bij elkaar – kerken, geloof en
integratie samengesteld. Deze brochure is uitgereikt op de landelijke werkdag
migrantenweek op 25 november in de Scots International Church Rotterdam.
Deze werkdag was tevens de laatste van het project migrantenweek van de Raad
van Kerken. Het project wordt niet meer voortgezet.

V. Advies, consultatie en voorlichting
Ook in 2006 is SKIN actief als waarnemend lid van de Nederlandse
Zendingsraad (NZR) en de IKON (de Interkerkelijke Omroep Nederland), lid
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van de ledenraad van het Nederlands Bijbelgenootschap en lid van de raad van
advies SKKN (Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland).
Daarnaast participeert SKIN in het Vluchtelingenberaad (een beraad van kerken,
dat zich bezig houdt met het evangelie onder asielzoekers en vluchtelingen) en
in de klankbordgroepen „Gelijke toegang tot gezondheidszorg voor zieke
vrouwen zonder papieren‟ en „In vrijheid verbonden‟.
Met de toenmalige contactpersoon van de PKN voor migrantenkerken is op 9
maart een werkbezoek gebracht aan de Classicale ZWO-commissie van de
Classis Zutphen te Lochem. Sommige aanwezigen bleken nog nooit gehoord te
hebben van migrantenkerken en waren diep geroerd bij het horen van de
aanwezigheid van derdewereld broeders en zusters in eigen land.
Op 15 maart hebben vertegenwoordigers van SKIN inleidingen gegeven tijdens
een ontmoeting over migrantenkerken in de Ontmoetingskerk van de
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes.
Op 24 mei werd wederom een gastles gegeven over migrantenkerken op de
Bijbelschool de Wittenberg.
Van 4 t/m 9 mei vond de tweede Consultation on multicultural ministry van de
Council for World Mission Europe plaats waaraan ook SKIN deelnam, ditmaal
in Derby, Engeland. De resultaten van de beide consultaties (de eerste in Utrecht
in 2005) zullen naar verwachting in 2007 gereedkomen voor een nieuwe module
in het curriculum van de theologische faculteiten en hogescholen in Europa. Ook
voor de cursus leidinggevenden van migrantenkerken van SKIN en het HKI
worden elementen van deze consultaties meegenomen voor het cursusjaar van
2007.
Op de jaarlijkse, door het Zeister Zendingsgenootschap georganiseerde
Zinzendorflezing op 3 november, hield SKIN‟s voorzitter externe zaken een
inleiding over Multiculturaliteit en de kerk vandaag. De voorzitter interne zaken
nam zitting in het panel als een van de reactoren op de lezingen.
Vanuit SKIN zagen verschillende publicaties het licht. Wij noemen o.a. de
artikelen, „Migratie en missie, De kerk verschiet van kleur en wat nu‟ in het
kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning Soteria (23e jaargang, 2,
2006) en „Verwondering – migrantenkerken in opkomst‟ in Wapenveld (56e
jaargang, 4, 2006).
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VI. Contacten en samenwerking
Ook in 2006 zijn contacten en samenwerking met kerkelijke en maatschappij
instellingen en organisaties voortgezet. Wij noemen er enkele:
- Bond van Vrije Evangelische Gemeenten: De Stichting voor Zending en
Diaconaat van de bond heeft in dit 125ste jubileumjaar gekozen voor een
viering in de Redemption Faith Ministries in Amsterdam Zuid Oost. SKIN
leden stelden er hun kerk voor en voor iedereen was het een buitengewone
ervaring. De SZD heeft besloten om het werk van SKIN voor drie jaar te
ondersteunen. Wij zijn daar uiteraard zeer dankbaar voor. Ook nam SKIN
deel aan de ontroerende, vreugdevolle en inspirerende slotviering van het
jubileum.
- Protestantse Kerk in Nederland: Op 1 maart werd een nieuwe contactpersoon
voor migrantenkerken aangesteld. In de brochure „Leren leven in de
verwondering‟ heeft de PKN de intentie uitgesproken om de banden met
migrantenkerken aan te halen en de samenwerking te verdiepen en te
verbreden. In een gezamenlijk gesprek hopen wij daar samen invulling aan te
geven.
- Breed Medisch Overleg (BMO): SKIN participeert in dit netwerk waarin
ontwikkelingen in de medische zorg voor ongedocumenteerden uitgewisseld
worden. Het BMO is opgezet door het Landelijk Ongedocumenteerden
Steunpunt (LOS), deelnemers zijn o.a., Dokters van de Wereld, SKIN,
Johannes Wierstichting en personen die betrokken zijn bij onderzoek, beleid
of uitvoering gezondheidszorg. Met o.a. het KNMG (de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) heeft het BMO
zich ingezet te pleiten voor de instelling van een Waarborgfonds voor alle
onverzekerden en onverzekerbaren. Door implementatie van de nieuwe wet
op de zorgverzekering per 1 januari, dreigt deze groep nog meer problemen
te krijgen, hetgeen uiteindelijk tot grote risico‟s voor de volksgezondheid zou
kunnen leiden.
- Raad van Kerken (RvK): Dit jaar is in het kader van de projectgroep
Integratie intensief samengewerkt met de Raad.
De projectgroep Migrantenweek, waarin SKIN steeds actief aan deelnam is
dit jaar opgeheven, de laatste bijeenkomst vond als een landelijke werkdag
plaats op 25 november in de Scots International Church te Rotterdam.
De algemeen secretaris van de Raad is toegetreden tot het Comité van
Aanbeveling van de Stichting Vrienden Migrantenkerken.
De stuurgroep van de interreligieuze bijeenkomst „In vrijheid verbonden‟ ter
gelegenheid van het Zilveren Regeringsjubilieum van Koningin Beatrix in
2005 onder voorzitterschap van de Raad, heeft de leden van de
klankbordgroep opnieuw bijeen geroepen op 5 oktober en 6 december.
Jaarverslag SKIN 2006
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Daarin hebben de diverse religieuze koepels zich uitgesproken om
verbondenheid uit te stralen als tegenwicht tegen de ontwikkelingen in de
samenleving. Voorts werd gekozen voor een bijeenkomst van religies en
levensbeschouwingen op 23 januari 2007 in de Aula van het
Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht gehouden, waar tegelijk
een Gemeenschappelijke Verklaring in de geest van de Unie van Utrecht - 23
januari 1579 - zou worden ondertekend.
Indonesische Ambassade: In samenwerking met KerkinActie, heeft de
Ambassade op 28 februari een tweedaagse interreligieuze dialoog
georganiseerd met geestelijken uit Nederland en Indonesië. Ook SKIN werd
daarbij uitgenodigd .
Council of African Churches Den Haag (CAC): een gesprek heeft
plaatsgevonden op 10 maart met de voorzitter van de CAC. De CAC staat
open voor samenwerking met SKIN. De CAC wil echter eerst orde op eigen
zaken stellen.
Protestantse Diaconie Amsterdam en Het Kerkhuis: gesprekken zijn gevoerd
over de mogelijkheden van meer samenwerking op het gebied van jongeren
en kadertraining in Amsterdam.
International Communications Consultancy Organisation (ICCO) en Kerk in
Actie (KiA): plannen om een gezamenlijke conferentie te beleggen rondom
internationale solidariteit en migratie hebben dit jaar nog geen doorgang
gevonden, ondanks maximale inzet van SKIN. De conferentie zou een
gezamenlijke poging zijn tot bewustwording en eenheid tussen migranten en
Nederlanders en het totstandkomen van een blijvend netwerk ter bevordering
van gerechtigheid en solidariteit.
Pan African Christian Women Association (PACWA): Op de Europa launch
van deze Evangelische Vrouwenbeweging uit Kenia, in Den Haag in
augustus, heeft SKIN een inleiding gegeven.
Provinciale Raad van Kerken Utrecht: de contacten met SKIN zijn ook dit
jaar voortgezet. Op het vijftienjarig jubileum op 12 oktober waar ook
gemeentelijke en provinciale bestuurders bij aanwezig waren, hebben leden
van deze raad een warm pleidooi gehouden voor migrantenkerken. De
burgemeester van Amersfoort heeft toegezegd voortaan ook
vertegenwoordigers uit migrantenkerken uit te nodigen voor de
stadsgesprekken.
Global Christian Forum: Van 19 t/m 22 juni vond de Europese Consultatie
plaats van dit forum in Warburg, Duitsland. Dit forum proces beoogt kerken
binnen de Wereldraad van kerken met kerken en bewegingen daarbuiten bij
elkaar te brengen. Deze consultatie was de derde regionale bijeenkomst, na
de Aziatische in Hongkong en de Afrikaanse in Zambia. Migratie en kerken
in diaspora werden op de agenda geplaatst. In een gezamenlijke verklaring
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van het forum werd naar voren gebracht dat erop zou worden toegezien dat
migrantenkerken ten volle in het proces zouden worden meegenomen.
- SHEBA : Op de weekeinde-bijeenkomst van 10 tot 12 november van dit
netwerk van zwarte Europese Christenen, werd een themadag georganiseerd
over migrantenkerken. Verschillende SKIN-leden waren aanwezig en namen
deel aan de levendige discussie over de rol en missie van migrantenkerken in
Europa. Ook was er een workshop over SKIN.

VII. Overheid en politiek
Dit jaar zijn opnieuw voorbereidingen getroffen voor een werkbezoek van de
Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie aan SKIN, een bezoek dat
oorspronkelijk gepland stond voor het najaar van 2005. In samenspraak met
ambtenaren van het ministerie, werd een programma opgesteld. Jammer genoeg
werd het bezoek tot tweemaal toe (in juni en november) afgelast en uitgesteld.
De contacten met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), de
Boeddhistische Unie Nederland (BUN) en de Hindoe Raad Nederland (HRN) en
de gezamenlijke aanpak aangaande de „Toelating en verblijf voor religieuze
doeleinden‟ werden dit jaar intensief voortgezet. Op 13 september heeft een
rondetafelgesprek plaatsgevonden met leden van de Algemene Commissie voor
het integratiebeleid van de Tweede Kamer en vertegenwoordigers van het CIO,
de BUN, de HRN en SKIN over het Kabinetsstandpunt terzake. Helaas werd de
geplande Tweede Kamerbehandeling over dit onderwerp op 25 oktober voor
onbepaalde tijd verdaagd.
Voor het inburgeringexamen voor geestelijke bedienaren vereist door de nieuwe
wet inburgering, is ook SKIN uitgenodigd door bureau ICE om te adviseren
over de exameneisen. Dit bureau is door het ministerie van Justitie belast met
het samenstellen van het inburgeringexamen voor de voorkeursgroepen,
waaronder de groep van buitenlandse geestelijke bedienaren.
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2006
organiseerde SKIN op verzoek van enkele leden op 2 november een algemene
informatieavond over het Nederlandse politieke stelsel en de koers van de
diverse politieke partijen. Wij vinden het voor onze leden belangrijk om op de
hoogte te zijn van het politieke krachtenveld in Nederland.
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VIII. Jongeren
Hoewel SKIN zich terdege bewust is van het grote belang van een goed
jongerenbeleid, komt dit door capaciteitsgebrek, nog niet goed van de grond. Na
het vertrek van de Diaconaal Jaar-vrijwilliger is nog geen vervanger gevonden,
die de taak zou kunnen oppakken. Er zijn diverse pogingen gedaan jeugd- en
jongerenwerk te laten integreren in bestaande organisaties. Enkele besprekingen
met o.a. Youth for Christ en The Crown, organisator van het Flevo Festival,
resulteerden in een rondleiding van SKIN-jongerenleiders op het Flevo-festival
zelf. De directeur concludeerde: “Met SKIN kunnen we een brug bouwen tussen
Nederlandse en niet-Nederlandse gelovigen. We zijn één in Christus, Hij is de
sleutel tot integratie”

IX. Opleiding en kadervorming
Dit jaar hebben 17 cursisten deelgenomen aan de jaarlijkse cursus voor
leidinggevenden van migrantenkerken van SKIN/HKI. Zij hadden een grote
variëteit en konden onderling veel met elkaar delen.
Dit jaar had de feestelijke afsluiting een bijzondere tint: niet alleen cursisten van
deze jaarlijkse cursus vierden er de afronding van hun cursus, maar ook waren er
oud-cursisten en sympathisanten aanwezig. Deze laatste groep had namelijk een
tweedelige cursus voor contactpersonen gevolgd. In de afgelopen periode is
gebleken dat het onderhouden van de onderlinge contacten tussen de lidkerken
steeds problematischer werd voor de kleine bezetting van het SKIN-buro.
Omdat deze contacten juist heel belangrijk zijn voor de organisatie, heeft het
bestuur besloten om kader binnen SKIN hiervoor te trainen. Uit de cursus is
gebleken dat er nog weinig wederzijdse kennis was over elkaar. Het was
bemoedigend hoe het ontdekken van elkaar de cursisten kracht en motivatie
bijbracht.
Voor het HKI was het een zwaar cursusjaar, de cursusbegeleidster van de cursus
voor leidinggevenden moest wegens een ongeval, haar werkzaamheden tijdelijk
staken. Toch ondervonden de cursisten er dankzij de inzet van de rector en de
andere docenten, bijna geen hinder van. De dankbaarheid was groot voor de
kennisverbreding en de gezamenlijke zoektocht die hen nader tot elkaar hebben
gebracht.
Voor de Afrikaanse leden is gewezen op het ABC, Africa Bible Commentary,
een commentaar dat zich rekenschap geeft van de Afrikaanse context en door

Jaarverslag SKIN 2006

13

Afrikanen geschreven is. Een Afrikaans initiatief, wat van harte aanbevolen is
voor een ieder.

X. Tenslotte
Ondanks de vaak moeilijke situatie waarin SKIN functioneert, voelen wij ons dit
jaar opnieuw gezegend bij de uitvoering van ons werk. SKIN tracht een platform
te zijn, een „sharing body„, een stem voor de stemmelozen. Contact met andere
gemeenschappen en andere kerkelijke en maatschappelijke organisaties werkt
verrijkend en wordt als positieve kracht ervaren. Van dit alles legt dit jaarverslag
getuigenis af.
Wij kunnen met voldoening terugkijken op datgene wat bereikt is en hebben
nieuwe hoop dat wij dat ook kunnen voortzetten in de toekomst. SKIN blijft
kampen met een te kleine bezetting van het bureau, waardoor taken jammer
genoeg moeten blijven liggen. Het tekortschieten van de leden om de jaarlijkse
contributie te voldoen, met uitzondering van de hieronder genoemde leden, is
ook dit jaar nog niet veel verbeterd. Daaraan moeten wij werken. Want in de
toekomst staan ons meer aandachtsvelden te wachten, zoals invoering van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waar wij als kerken een rol in kunnen
hebben. Het aantreden van een nieuw kabinetsperiode in 2007 zal het nodige
met zich mee brengen voor de aanwezigheid van migranten in de samenleving,
waarop SKIN zal moeten anticiperen. Het justitiepastoraat heeft reeds te kennen
gegeven om in 2007 de contacten met migrantenkerken te willen versterken, ten
behoeve van gedetineerden van buitenlandse afkomst.
In het komende jaar zal SKIN moeten zoeken naar een nieuwe voorzitter externe
zaken, onze huidige bestuurder zal in 2008 met emiritaat gaan en tevens uit het
bestuur gaan.
Voor de toekomst zullen wij moeten nadenken over de volgende vragen.
- De groei van migrantenkerken gaat gestaag door. Amsterdam heeft nu ca 220
grotere en kleinere kerken. Rotterdam en Den Haag meer dan 100, Utrecht
zo‟n 40. Concrete getallen hebben wij niet, doordat deze gemeenschappen
steeds in beweging zijn. Nu ontstaan nieuwe gemeentes in tal van plaatsen tot
aan de uithoeken van Nederland. Dit geschiedt ondanks doormigratie en
emigratie. Wat betekent dit voor SKIN, wat betekent het voor de gevestigde
kerken?
- Zijn deze groei en grote diversiteit positief of negatief voor de eenheid van
kerken? De bijbel spreekt over de eenheid in het lichaam van Christus. Het
zijn uitdagende en tevens verrijkende ontwikkelingen. Als Samen Kerk In
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Nederland willen wij daarmee verder. Het is ons als taak gegeven, omdat wij
elkaar herkennen als wij Christus als Heer erkennen.
- Hoe moeten wij onze kerken benoemen? Voor velen is de term „migrant‟
negatief en ten onrechte stigmatiserend en identificerend met allochtonen en
moslems. Een andere term is nodig om de relatie met de gevestigde
(Nederlandse) kerken te thematiseren. Wij moeten deze uitdaging aangaan en
samen zoeken naar een nieuwe identiteitgevende benaming.
Wij danken onze leden die de contributie voor 2006 hebben voldaan. Het zijn de
Deutsche Evangelische Gemeinde, de Christelijke Gemeente Filadelfia van
Apocalipsis, de Evangelische Broeder Gemeente, de Gereja Minahasa, de True
Teachings of Christ Temple, de Gereja Kristen Indonesia Nederland, de
Nederlandse Unie van Christenen uit het Midden Oosten, de Persekutuan
Kristen Indonesia en de Scots International Church Rotterdam.
Wij danken de fondsen die ons financieel steunen. Wij zien deze steun als een
grote erkenning voor ons bestaan. Dat geeft ons moed.
Wij danken onze adviseurs en vrijwilligers voor hun inzet. Met hun hopen wij
de worsteling met onze vragen en uitdagingen aan te kunnen. De oprichting van
de Stichting Vrienden Migrantenkerken is daar een van de vele bewijzen van.

Amersfoort, mei 2007
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Ledenlijst Samen Kerk in Nederland
1.

Acts Revival Church

2.

African Methodist Episcospal Church

3.

Arise for Jesus Ministries

4.

Armeens Apostolische Kerk

5.

Assemblee de Dieu d'Utrecht et de Rotterdam

6.

Assemblee Évangelique " Mon Rocher" Breda en Tilburg

7.

Assemblee Évangelique du Dieu Vivant

8.

Assemblee Évangelique la Victoire de Jesus Christ

9.

Assemblee Évangelique Mission pour Christ (BEREIA)

10. Centre Missionaire Bethesda
11. Christelijke Gemeente Filadelfia van Apocalypsis
12. Christian Arab Comunity Church NL
13. Christian Baptist Church
14. Christian Family International
15. Church of Ephesians
16. Stichting Geestelijk en Sociaal Welzijn Papua's / COPAN,
17. Deutsche Evangelische Gemeinde
18. Église Basilea.
19. Église Évangelique de la Haye
20. Église Évangelique La Pierre Angulaire
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21. Église Internationale d'Utrecht / M.I.R.S.
22. Église Pentecôte la grace de Dieu
23. Église Pentecôte La Source
24. Ecumenical Ministry for Filipinos Abroad – NL.
25. Ethiopische Ortodoxe Tewahido Kerk
26. Evangelische Broedergemeente Nederland
27. Evangelistic Fellowship AGAPE
28. Filadelphia Kerk Den Haag / C.E.P.A.C.
29. Friends in Christ Fellowship
30. Gereja Minahasa
31. Geredja Indjili Maluku
32. Gereja Kristen Indonesia Nederland
33. Glorious Chapel International
34. Good News Ministries International
35. Gospel Revival Outreach Ministries
36. Holland Methodist Church.
37. Japanese Christian Fellowship Church,
38. Jesus Christ Mission Ministries
39. Jiewan Jyotie
40. Kimbanguïstische kerk
41. King of Kings Baptist Church
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42. Living Word Outreach Ministries,
43. Love Christian Centre,
44. Mahber Christian Nederland
45. Maranatha Community Transformation Centre
46. Ministère de Victoire Armée Chretienne M.V.A.C.
47. Mission d'Évangelisation Mondiale
48. Mountain of Fire and Miracles Ministries
49. Pentecost Revival Church
50. Persekutuan Kristen Indonesia in Nederland
51. Perzische Kerk Kores
52. Redemption Faith Ministries
53. Resurrection Power and Living Bread Ministries
54. Sang - Précieux
55. Scots International Church Rotterdam
56. St. Holland Ceylon Christian Centre
57. Stichting Amazing Grace Chapel International
58. Stichting Houd Vast
59. Stichting INS
60. Stichting Messianic Christian Ministries International
61. Team Ministries
62. The Everlasting Salvation Ministries
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63. The House of Fellowship,
64. The World Miracle Church,
65. True Teachings of Christ Temple
66. Urdu Speaking Community.
67. Victory International Church

Jaarverslag SKIN 2006

19

Bestuur SKIN
Ds. Rudy Polanen, voorzitter externe zaken
Drs. Paul The Gwan Tjaij, voorzitter interne zaken
Dhr. Robbin Louz, penningmeester
Rev. Robert Calvert
Pastor Ola Asubiaro
Pastor Moses Alagbe
Pastor John Serebour
Ds. Alex Sasabone
Ds. Zeth Mustamu
Mevr. Saar Lekatompessy-Pattinasarany

Adviseurs
Dr. Sjaak van ‟t Kruis
Mevr. dr. Nieke Atmadja
Dr. Hans Visser
Ds. Otto Ruff

Coördinatie en secretariaat
Mevr. June Beckx
Mevr. Joke Snijders

Jaarverslag SKIN 2006

20

Bestuur Stichting Vrienden Migrantenkerken
Drs. mr. Huub Lems, voorzitter
Mevr. mr. Duca de Bruijn, secretaris
Dhr. Hunter Smith, penningmeester
Mevr. Marjo Runia
Dhr. Teus Eikelboom

Comité van Aanbeveling Stichting Vrienden Migrantenkerken
Mevr. drs. Ineke Bakker

Prof. dr. Bram van de Beek

Drs. Hans Brüning

Mevr. drs. Nienke van Dijk

Mevr. drs. Kathleen Ferrier

Prof. dr. Jan Jongeneel

Drs. Wout van Laar

Rev. Tom Marfo

Drs. Paul van Oosten

Dr. Bas Plaisier

Prof. dr. Jan Pronk

Dr. Egbert Rooze

Ds. Otto Ruff

Dr. Joris Vercammen

Dr. Hans Visser

Prof. dr. Ruud Lubbers

Jaarverslag SKIN 2006

21

