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Van de redactie
Voor u ligt de tweede Nieuwsbrief van dit jaar. Ook nu weer blijkt dat SKIN 
twee kenmerken heeft: de diversiteit van de lidkerken en de gemeenschap die we 
vormen als Christelijke kerken. Dit heeft gevolgen in allerlei opzicht, uiteraard 
ook voor onze Nieuwsbrief. Wat geven we door? Wie zijn onze lezers? Hoe 
relevant is het gebodene?

De inhoud moet de diversiteit weerspiegelen en hopelijk wordt hiermee de ver-
bondenheid gediend. U zult begrijpen dat dit een uitdaging is!

Wat weet u bijvoorbeeld over Christenen in Pakistan. Rev. Eric Sarwar van de 
Urdu gemeente verteld u hier meer over.

Het rapport ‘Gratis en Waardevol’ kreeg de nodige aandacht in de landelijke 
pers. Reden voor ons om er nogmaals bij stil te staan. Want hoe bepaal je eigen-
lijk hoe waardevol iets is?

Van groot belang voor SKIN is het project ‘Relatiebeheer’; het onderhouden van 
onze onderlinge contacten versterkt onze verbondenheid. In dat kader start er in 
het najaar, in samenwerking met het HKI, een cursus waar zowel leden als niet-
leden van harte voor worden uitgenodigd. Lees, en zegt het voort!

Of u nu vakantie houdt of niet, de redactie wenst u en al uw dierbaren goede 
zomermaanden. 
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Actualiteiten en mededelingen
Contactpersoon migrantenkerken – Protestantse Kerk in Nederland
Op 1 maart jl. is Doreen Hazel aangesteld als contactpersoon van de PKN met 
migrantenkerken. Zij vervangt Hanne Wilzing, die is benoemd als Algemeen 
Secretaris van de Lutherse Diaconie van Amsterdam. Doreen werkt al sinds 
1989 bij de toenmalige SoW-kerken. Zij was vooral actief op het vlak van de 
multiculturele samenleving en racismebestrijding. Ook onderhield zij de contac-
ten met migranten binnen de grote kerken, zoals de Rooms Katholieke Kerk en 
de Protestantse Kerk. Doreen ziet deze nieuwe functie als een uitdaging en ziet 
daarmee uit naar een goede en boeiende samenwerking met SKIN.

Stichting Vrienden Migrantenkerken
Nog steeds opereert SKIN op een wankele financiële basis. Wegens de zwakke 
positie van vele lidkerken, is hun bijdrage zeer gering en draait SKIN hoofdza-
kelijk op subsidie van de PKN en andere grotere en kleinere fondsen. Na beraad 
met specialisten op dit gebied is geconcludeerd dat een vriendenstichting kansen 
zou kunnen bieden om te groeien naar een sterkere structurele financiering. 
Huub Lems en Duca de Bruijn hebben zich bereid verklaard dit initiatief inhoud 
te geven door het opstellen van de statuten, een werkplan en een meerjarenra-
ming. Op 13 april heeft het bestuur van SKIN officieel het startsein gegeven. 
Samen met Hunter Smith zullen Huub en Duca het Stichtingsbestuur vormen.

Christelijke jeugd van 8e CEPAC Philadelphia Pinkstergemeente
Van 21 juli t/m 23 juli a.s. organiseert deze gemeente een internationale confe-
rentie voor de christelijke jeugd in Den Haag. Het thema is ‘De goede Integratie 
van jeugd in de westerse maatschappij’. Het veelzijdige programma bevat onder 
andere lofprijzing, presentaties, workshops en discussie, diverse getuigenissen 
en een stadsbezoek. Voor logeeradressen wordt gezorgd. Locatie: Westeinde 101, 
Den Haag. Voor informatie over het volledige programma: Rev-Pastor Leonard 
B. Kasima, 0621916141, 0644283820, 0654940505, egliseswahiliphone@
yahoo.fr.

Algemene ledenvergadering SKIN 2006
20 mei alweer vond de ledenvergadering van SKIN plaats in de Jeruelkapel te 
Utrecht, waar wij te gast waren van de Evangelische Broedergemeente Utrecht. 
De morgen werd ingeleid door pastor Gill. De sharing-sessie waarin de aanwezi-
gen ervaringen van de eigen kerk deelden, was zeer versterkend voor het beleven 
van de gezamenlijke spiritualiteit. Verhalen over de worstelingen en problemen, 
maar vooral ook de dankbaarheid dat onze God ons daarin helpt, werden weer 
door anderen herkend.
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De middag werd gevuld door een inleiding van Rian Ederveen van de Stichting 
Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS) over de Basisrechten voor 
Ongedocumenteerden, die daarover een handboek heeft gepubliceerd. Deze 
publicatie (€ 5,- incl verzendkosten) en/of het boekje Vraag en Aanbod met de 
gegevens van ongeveer honderd noodopvangen voor uitgeprocedeerde vluchte-
lingen (voor € 7,50 incl. verzendkosten), kunnen besteld worden door het be-
drag over te maken op giro 9552448 tnv: Sticht landel ongedocument steunpunt 
te Utrecht, ovv naam en adres en de titel van de publicatie.

Andere publicaties met betrekking tot christenmigranten en hun geloof
-  ‘Een gebedshuis voor alle volken’. Kerkopbouw en kadervorming in rooms-

katholieke allochtonengemeenschappen’ (ISBN 90 239 1993 9), resultaat van 
een onderzoeksproject van het Nijmeegs Instituut voor Missiologie (NIM). Het 
beschrijft en analyseert de geschiedenis en de actuele situatie van de vijftig 
grootste rooms-katholieke allochtonengemeenschappen in Nederland. Een uit-
gebreid artikel van de auteurs kunt u lezen op onze website www.skinkerken.nl. 

-  ‘Migranten in Mokum’. De betekenis van migrantenkerken voor de stad Am-
sterdam’ (ISBN 90 810741 1 3). Vier Masterstudenten van de Vrije Universiteit 
verzamelden gegevens over nieuwe gemeenschappen van christenmigranten 
in Amsterdam, hun geloof en hun visie op leven en samenleven. Zie ook de 
website www.godgeleerdheid.vu.nl. 

-  ‘Fruitful in this land’ belicht niet-westerse pinksterkerken in West-Europa, 
die in hun missionaire grondhouding een uitdaging vormen aan de mainline 
kerken. De thema’s pluralisme, dialoog en genezing komen door de ogen van 
verschillende auteurs vanuit verschillende achtergronden aan de orde. Het boek 
is geschreven vanuit een initiatief van de Nederlandse Zendingsraad (NZR) die 
het samen met het Hollenweger Centrum heeft uitgegeven. Informatie: NZR, 
030-8801760, nzr@antenna.nl, of bekijk de website www.zendingsraad.nl.

 
Toelating en verblijf voor religieuze doeleinden
Al sinds de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) met religieuze 
koepels heeft gesproken in mei vorig jaar aangaande dit belangrijke onderwerp, 
is het initiatief ontstaan van enkele om daarover blijvend contact te houden. 
Deze koepels: het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), de Hindoe 
Raad Nederland, de Boeddhistische Unie Nederland  en SKIN, onder woord-
voerderschap van het CIO, hebben eind mei vergaderd over de kabinetsreactie 
op het advies terzake van de ACVZ, dat op 26 juli 2005 aan de minister werd 
aangeboden. Daarvóór zijn diverse pogingen om met minister Verdonk in ge-
sprek te gaan, mislukt. Nu hebben deze organisaties verzocht te worden uitgeno-
digd voor een hoorzitting van de Tweede Kamercommissie Integratiebeleid.
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Opnieuw ‘Gratis en waardevol’
Teus Eikelboom

In de vorige Nieuwsbrief hebben we verslag uitgebracht over de presentatie 
van het rapport Gratis en Waardevol. Het is belangrijk genoeg om nu iets 
meer over de inhoud mee te delen.

In Nederland wonen hon-
derdduizenden christenen 
uit Azië, Afrika, Mid-
den- en Zuid-Amerika 
en Europa. Velen hebben 
zich aangesloten bij een 
van de migrantenkerken. 
Ondanks hun grote aantal 
worden zij nauwelijks 
opgemerkt en zij hebben 
weinig of geen invloed 
op het publieke debat. 
Het zijn deze kerken die 
hun leden op elk niveau  
bereiken. Daar waar de 
reguliere Nederlandse 
hulpverlening wegens cultuur- en taalbarrières weinig kan doen, schieten zij te 
hulp in de psychosociale zorg en ontwikkelen zij maatschappelijke activiteiten. 
Op dat gebied hebben zij terdege iets waardevols te bieden. Zij vragen daar 
meestal niets voor. Daarom de titel: Gratis en Waardevol. 

Het blijkt dat de onderzochte 23 kerken per jaar ruim 293.000 uur besteden aan 
diverse activiteiten. Voor ruim 112.000 uur vervangen de uitvoerders van dit 
werk regulier werk van officiële instanties. Al dit werk heeft een prijs waarbij de 
hoogte afhangt van de aard van het werk. Voor zover de werkzaamheden de inzet 
van officiële instanties vervangen, is een prijs toegerekend aan het kerkelijk 
werk. 

Een prijskaartje?
Hier komt toch de vraag op: Kan dat dan? Kun je alles in geld uitdrukken? We 
citeren uit het rapport enkele citaten van prof. Dr. H.J. Tieleman.
Aan alles is een prijs te koppelen. Maar met de prijs is alleen, in ons normale 
leven, een ruilwaarde benoemd. Als we in ons onderzoek de geldwaarde bere-
kenen, dan doen we dat met de ruilwaarde, die de samenleving hanteert voor 

Overhandiging rapport (foto: Roos Visser)
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bepaalde soorten werk. En we drukken het uit in geld, zodat we appels met peren 
kunnen vergelijken. Toch blijven het appels en peren.
Soms kan het van belang zijn om de verschillende activiteiten eens met elkaar te 
vergelijken – niet om te zeggen dat ze gelijk zijn maar om ze ‘op hun plaats te 
zetten’. Dat is gedaan in dit onderzoek door te kijken naar de maatschappelijke 
ruilwaarde die verbonden is aan een deel van het vrijwillige werk in kerken.

Functies van migrantenkerken
Net als andere levensbeschouwelijke groepen vervullen migrantenkerken in 
eerste instantie een rol voor hun eigen leden. In het dagelijks leven lopen de 
christenmigranten tegen taal- en cultuurverschillen op, maar in de kerk vinden 
ze moeiteloos aansluiting. De kerk vormt een netwerk van steun en hulp en komt 
zo tegemoet aan (een deel van de) psychosociale en spirituele behoeften van 
haar leden. De migrantenkerken dragen vaak concreet bij aan de integratie en 
participatie van hun leden in de Nederlandse samenleving. Ze maken de mensen 
wegwijs in de bureaucratie die hoort bij het leven in Nederland. Signaleren, be-
middelen en doorverwijzen hoort daar bij. De kerken vervullen een belangrijke 
functie voor de jongeren. Ze zetten de jongeren op het spoor van een verbeterde 
integratie in de Nederlandse samenleving door te helpen bij het zoeken naar 
een geschikte opleiding of baan. Ook in hulpverlening en ondersteuning van 
personen die de grip op hun leven zijn kwijtgeraakt, zoals daklozen, prostituees 
en verslaafden zijn de kerken actief.

Resultaat en aanbevelingen
Als we het resultaat van dit onderzoek en het rekenwerk uitdrukken in Euro’s 
van 2006 dan komt het maatschappelijk rendement van het werk, dat binnen de 
Haagse migrantenkerken is verricht, op ruim 17,5 miljoen Euro! Uit het rapport 
blijkt dat dit werk vaak met een gebrek aan faciliteiten wordt uitgevoerd. Het 
rapport sluit af met enkele aanbevelingen. Hoewel ook de ‘gevestigde’ kerken en 
de lokale politiek enige aanbevelingen meekrijgen, beperken we ons hier tot de 
aanbevelingen voor de migrantenkerken: 

1. Investeer in de versterking van de capaciteiten van het kader van de kerken.
2.  Versterk de samenwerking tussen kerken, met name waar het gaat over de 

communicatie met de overheid en de samenleving als geheel.
3.  Ontwikkel partnerschappen met maatschappelijke organisaties, die verwante 

activiteiten uitvoeren, zodat er van elkaar geleerd wordt en de impact van het 
werk vergroot wordt.
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Contactpersonen gezocht!!!
June Beckx

In een veranderend Nederland lijkt het steeds moeilijker om grip te houden 
op de gebeurtenissen en daarmee op je eigen leven. Steeds meer mensen 
dreigen de weg kwijt te raken. Stijgende energieprijzen, een ander zorgstel-
sel, strengere inburgeringeisen. Er wordt anders omgegaan met vreemdelin-
gen. Groepen binnen de samenleving dagen elkaar steeds meer uit, verdra-
gen elkaar steeds minder. Discussies rondom geloof en gelovigen drijven 
mensen uiteen in plaats van hen nader tot elkaar te brengen.

Velen zien Nederland niet meer als het land waar ze hun kinderen groot willen 
brengen, emigratie is hoger dan immigratie. Sterkeren vertrekken, zwakkeren die 
niet kunnen, blijven. Maar dat hoeft niet altijd, velen willen zelf blijven, omdat 
ze Nederland de moeite waard vinden en ze er wat van willen maken.

Daarom zijn contacten zo belangrijk, waarin je elkaar vindt, waardoor je bij el-
kaar moed en troost kan putten, waardoor je samen sterker wordt, samen de weg 
zoekt. Zo ook binnen de kerken. Zo vinden we de relatie tussen de lidkerken van 
SKIN onderling heel belangrijk. We willen graag vorm geven aan het ‘omzien 
naar elkaar’ en elkaar beter leren kennen als zusters en broeders, die komend uit 
verre landen één zijn in het Lichaam van Christus in Nederland. Om deze relatie 
te onderhouden is een goed contact nodig tussen de kerken en zij dienen regel-
matig bezocht te worden. Daarvoor hebben wij ‘contactpersonen’ nodig. 

SKIN en het Hendrik Kraemer Instituut (HKI) hebben zich voorgenomen om 
aan mensen die er voor voelen om contactpersoon te worden, een cursus aan te 
bieden, waardoor zij beter worden toegerust om doelgericht te kunnen werken 
met aandacht voor onder andere: 

•  het intensiveren van de onderlinge betrokkenheid tussen lidkerken van SKIN
•  het creëren van draagvlak voor het werk dat via SKIN gebeurt; visie en mis-

sie van migrantenkerken in Nederland en het coördineren van plannen en 
initiatieven van de diverse lidkerken

•  het bewust maken van de verantwoordelijkheid die christenen samen hebben 
in de Nederlandse / Europese samenleving

Wij willen deze cursus geven in twee weekeinden van vrijdagavond tot en met 
zaterdagmiddag, inclusief een overnachting in het Guesthouse van het Pro-
testants Dienstencentrum te Utrecht. Voor oud-cursisten van de Cursus voor 
Leidinggevenden van Migrantenkerken is dit dus in feite een vervolgcursus.
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In het eerste weekeinde, 29 en 30 september, beginnen we met een bijbelstudie 
rondom kerk en samenleving. Daarna oefenen wij het ‘doen van bezoeken’ met 
aandacht voor het samen doordenken van een probleem van één van onze lidker-
ken (intervisie) en het geven van advies (consultancy). 

Aan het einde van het eerste weekeinde vragen we dan welke cursisten even-
tueel in aanmerking willen komen als ‘contactpersonen’ de lidkerken te gaan 
bezoeken. Voor deze bezoeken worden transportkosten vergoed. Bij genoeg 
belangstelling zal in een tweede weekend, op 17 en 18 november dieper worden 
ingegaan in het trainen van communicatieve vaardigheden, het omgaan met 
weerstanden, verslaglegging, formuleringstechnieken en rapportagetechnieken. 
In de toekomst willen wij doorgaan met het organiseren van vervolgcursussen, 
waarin getraind wordt op andere aspecten van ons werk. 

Allen die belangstelling hebben, leden of niet-leden, kunnen zich opgeven. Er 
wordt van u geen financiële bijdrage gevraagd, maar inzet en betrokkenheid!
Opgave en informatie: tel. 033-4450655, fax 033-4450654, 
e-mail: info@skinkerken.nl

Ledenvergadering SKIN
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Gesprek met ds. Eric, Urdu gemeente
Teus Eikelboom

Ds. Eric Sarwar komt uit Pakistan. Eric blijkt niet de voornaam maar de 
familienaam te zijn. We spraken met hem en zijn echtgenote Rose over de 
gemeente, die hij dient: de Urdu Gemeente van de Gereformeerde Kerken 
in Nederland. Urdu is de officiële taal van Pakistan. Deze taal is het spe-
cifieke bindende element. Daarom vond men een naam met Pakistan er in 
voor de gemeente te beperkt, want het Urdu wordt ook door sommige Su-
rinamers en Indiërs gesproken. Enkele leden van de gemeente zijn uit deze 
landen afkomstig.

De migranten uit Pakistan kwamen in 
Nederland omstreeks 1970 op zoek naar 
werk. Later gingen ook andere redenen een 
rol spelen: de problemen, die Christenen 
in het thuisland ondervonden en soms ook 
politieke achtergronden.
Ongeveer 1% van de 30.000 Pakistani hier 
in Nederland is Christen. Dit percentage ligt 
in Pakistan waarschijnlijk hoger. Ds Eric 
denkt eerder aan 5% dan aan 1%. Omdat 
de Christenen in Pakistan over het alge-
meen arm zijn is het moeilijk voor hen om 
toestemming voor vertrek te krijgen. Eerst 
moet aan alle formaliteiten worden voldaan 
en daar is geld voor nodig. Zodoende.
 
Urdu gemeente
In Pakistan zijn verschillende kerken naast 
de Church of Pakistan. Deze kerk ontstond in 1970 uit een unie van anglicanen, 
lutheranen, methodisten en Schotse presbyterianen. Ds. Eric is bevestigd als pre-
dikant van deze kerk. De gemeente hier telt 220 leden (60 gezinnen). Ze vormen 
hier één gemeente omdat ze met weinigen zijn en omdat de omstandigheden en 
het zoeken naar het ‘thuis-gevoel’ hen daartoe stimuleren.

Het begon met diensten in een huiskamer in Rotterdam. Later (1984) werd 
een gemeente gesticht. Na Rotterdam volgde ook Amsterdam (1987). De Urdu 
gemeente vormt een wijkgemeente van de Gereformeerde Kerken in Nederland. 
De ervaringen met deze speciale band zijn positief. Ds Eric: “Het is goed voor 
ons als Pakistani, want op deze manier vormen we toch samen onze eigen ge-

Ds. en mevr. Eric Sarwar
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meente. Het is ook goed voor de relatie met Nederland, want we beleven hierin 
de gemeenschap met de Nederlandse Christenen.”
Zou dit een voorbeeld kunnen zijn voor andere migrantenkerken? “Ja, want 
voor de opbouw van de samenleving hebben migranten en Nederlanders elkaar 
nodig. Dat geldt zeker ook voor de geestelijke kant hiervan.” Problemen kent 
men uiteraard ook. Neem bijvoorbeeld de verwachtingen voor financiële steun. 
“De Nederlanders verwachten dat de migranten zullen proberen zo snel mogelijk 
financieel zelfstandig te zijn. Maar hoe snel is dat? De migranten hebben hulp 
nodig en ze verwachten dat die hulp ook gegeven wordt zo lang dat nodig is. 
Maar hoe lang is dat?” 

Contacten
Hoe zijn de contacten met Pakistan? “Er is geen regelmatige correspondentie, 
wel betrokkenheid. Soms komt er een gastpredikant”. Als ds. Eric in Pakistan op 
bezoek is vertelt hij over de situatie in Nederland. Het verschil raakt hem: “Hier 

Ds. Sarwar tijdens het Gospelfestival 2004
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ontkerstening, soms het afbreken van kerken. In Pakistan moeten Christenen 
zich rustig houden. Op straat evangeliseren kan niet. Maar toch is er groei. Huis-
gemeenten komen samen.” En als een moslim Christen wordt? “Als dat bekend 
wordt ontstaat er een groot probleem. Het kan zelfs de doodstraf tot gevolg heb-
ben. Niet officieel door de regering, maar door de bevolking zelf!”
Via SKIN zijn er contacten met andere migrantenkerken. In Rotterdam met de 
Church of Scotland, in Amsterdam met de Evangelische Broedergemeente.

Gemeentepredikant
Voor 1984 was er weinig verband tussen de Christenen. Met de komst van ds 
Eric kwam ook de gemeentevorming op gang. “Dat is nodig voor de plaatsbepa-
ling. Je moet ergens bij horen.” In de Urdu gemeente is een grote diversiteit te 
constateren, ook in kerkelijke vormen en gebruiken. Voor zover dat mogelijk is 
passen we ons aan aan de wensen van de leden.”
Sterke punten in de gemeente zijn het onderlinge contact en de hulpverlening. 
Een moeilijk punt vormt de bereidheid om de tienden te geven. “Veel leden heb-
ben het moeilijk om rond te komen en vaak zijn er ook nog financiële verplich-
tingen in Pakistan voor de ouders of andere familieleden”. 

Ds Eric is pastor voor heel Nederland. Ook leden in Utrecht, Nijmegen, den 
Haag en andere plaatsen worden iedere maand bezocht. Zelfs in Frankrijk en 
Spanje worden gezinnen bezocht. In het pastoraat worden naast de gebruikelijke 
zaken als huwelijk, geboorte, ziekte, overlijden, enz ook onderwerpen ontmoet 
die samenhangen met het wonen in West Europa. “De jongeren nemen de le-
vensstijl van hun vrienden over zoals roken, alcoholgebruik, ongehuwd samen-
wonen, enz. We vinden dit niet goed. Dit geeft vragen voor ouders en jongeren, 
vragen die samenhangen met het leven in een andere cultuur. De vraag is niet 
alleen: hoe ga je daar mee om? Maar ook: wat zegt de Bijbel daarover? 
We ontvangen onze kinderen van God. Voor de opvoeding zijn we Hem verant-
woording verschuldigd. We geven onze kinderen als het ware aan God terug”. 

Toekomst
Wat is hun verwachting voor de toekomst? Het echtpaar Eric vult zoals steeds 
tijdens het gesprek elkaar aan. “De cultuur van de Bijbel moet blijven. Niet onze 
culturen. Misschien kunnen we in de toekomst meer doen. Als we meer verschil-
lende talen beheersen dan kunnen we ook meer doen aan de verkondiging van 
het Evangelie. Hiervoor zal samenwerking noodzakelijk zijn. Grote kerken zul-
len kleine kerken moeten ondersteunen. Maar wie is groot en wie is klein? Naar 
welke kant zullen de zendelingen gaan?” 
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From the editorial staff
This is our second Newsletter this year. And once again it is clear that SKIN has 
two characteristics. On one hand the diversity as member churches and on the 
other hand the community we form as Christian churches.

That has it’s consequences in many ways, also for our Newsletter. What news do 
we pass on? Who are our readers? What is the relevancy of the news?
The content should reflect the diversity and by that strengthen our alliance. You 
can imagine the challenge!

For example, what do you know about Christians in Pakistan? Rev. Eric Sarwar 
tells you about this issue.

The report ‘Free and Valuable’ got a lot of attention in the national press. Reason 
enough to tell you more about it. Because: how do you determine the value of 
something?

A main issue to SKIN is our project ‘Relatiebeheer’; maintaining our mutual 
contacts will strengthen our alliance. Together with the HKI SKIN has set up a 
course that will start this autumn. Both members as well as non-members are 
free to follow this course. So, read the article and spread the word!

Finally, whether you’re having vacation or not, we wish you and your loved ones 
a peaceful summer.
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Topics and information
Contactperson migrantchurches-uniting churches in the Netherlands
Mrs. Doreen Hazel has been appointed as our new contactperson with the PKN. 
She succeeds Mr. Hanne Wilzing, who was appointed as Secretary to the church 
welfare board of the Lutheranians in Amsterdam. Doreen has been working for 
the PKN since 1989 and has a lot of experience with the multicultural society 
and racism. She also had contact with migrants within the Dutch churches, both 
Catholic and Protestant. Doreen sees her new job as a challenge and she looks 
forward to a fruitful co-operation.

Foundation Friends of Migrantchurches
SKIN works on a very unstable financial base. Because of the weak position of 
her memberchurches, the financial donations to SKIN are poor. Mainly the PKN 
and other funds finance SKIN. After consulting some specialists concerning 
this matter, the conclusion was that a foundation of friends might be a chance 
to grow to a more stable financial situation. Mr. Huub Lems and Mrs. Duca de 
Bruijn took the initiative. They have worked out the statutes, a workingplan and 
a long-term budget. On April 13th, the board of SKIN officially agreed with 
these plans. Together with Hunter Smith, Duca and Huub will form the board of 
the new foundation.

Christian Youth of the 8e Cepac Philadelphia Pentecostal
From July 21 until July 23 this church organises an international congress for the 
Christian youth in the Hague. Theme: “Good integration of the youth in Western 
society”. A divers program offers space for praise, presentations, workshops, 
discussions and a tour through the city. Overnight stays are arranged. Location: 
Westeinde 101, the Hague. Information: pastor Leonard B. Kasima, 06 21 91 61 
41; 06 44 28 38 20. egliseswahiliphone@yahoo.fr

General membersmeeting SKIN 2006
SKIN held her general membersmeeting on May 20th, at the Jeruelkapel in 
Utrecht, being the guest of the Evangelische Broedergemeente Utrecht. Pas-
tor Gill opens the day. The sharing session, during which everyone present told 
about the challenges and problems the churches face turned out to be a feast of 
recognition. We all have similar experiences, but we are also very grateful that 
God helps us in all we have to go through.
During the afternoon, Rian Ederveen from LOS (national undocumented sup-
portingoffice) gave an introduction about “the Basic rights for undocumented 
people. LOS has published a book about these basic rights. It can be ordered for 
€ 5,00. They have also published “Vraag en Aanbod”; this book gives you about 
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a hundred addresses of temporary places to stay for undocumented who are no 
longer in procedure. This book costs € 7,00. You can order both books by trans-
ferring the money to accountnumber 9552448, tnv Sticht landel ongedocument 
steunpunt Utrecht. Note your name and address and the title of the book.

Other publications concerning christianmigrants and their religion
•  ‘Een gebedshuis voor alle volken. Kerkopbouw en kadervorming in rooms-

katholieke allochtonengemeenschappen’ (ISBN 90 239 1993 0). This book 
is the result of an enquiry among the fifty larger Catholic churches in the 
Netherlands concerning the Catholic migrants. On our website you will find 
an article written by the authors of this book: www.skinkerken.nl.

•  ‘Migranten in Mokum. De betekenis van migrantenkerken voor de stad 
Amsterdam.’(ISBN 90 810 7411 3) Four Masterstudents of the VU collected 
data about the new and migrantchurches in Amsterdam; their religion and 
vision on life and society. Website: www.godgeleerdheid.vu.nl

•  ‘Fruitful in this land’ is about non-western Pentecostal churches in West-
ern Europe. With their missionary statements they represent a challenge to 
the mainline churches. Three themes, pluralism, dialogue and healing, are 
discussed by an international, interdisciplinary team of experts. This book is 
a joint publication of the Hollenweger Center for Interdisciplinary Study of 
Pentecostal and Charismatic Movements at the Vrije Universiteit Amsterdam 
and the Netherlands Missionary Council (NZR) in Utrecht. Information: 
NZR 0031 30 8801760, nzr@antenna.nl www.zendingsraad.nl

Permission and staying for religious purposes
Ever since the Advisory Committee on Alien Affairs (ACVZ) had a meeting with
various religious groups, these groups decided to meet on a regular base.
These are: Interkerkelijk Contact inzake Overheidszaken (CIO), the Hindu
Council of the Netherlands, Boeddhistische Unie Nederland and SKIN, chaired
by the CIO. They met in May to discuss the reaction of the cabinet on the
advice presented by the ACVZ concerning this matter to Minister Verdonk.
Before this meeting, several attempts were made to get an appointment with
the minister, sadly enough to no avail. These groups have now asked for a
meeting with the commission of parliament dealing with Integration.
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Once more ‘Free and valuable’
Teus Eikelboom

In our previous Newsletter we informed you about the presentation of the 
report Free and Valuable. It is important enough to tell you more about the 
content.

There are thousands of Christians, coming from Asia, Africa Middle and South 
America and Europe, living in the Netherlands. Many of them have joined one 
of the Migrantchurches. Despite their large number they are hardly seen and 
have little or no influence on the public debate. However, the churches have con-
tact with their members at every level. In cases where the Dutch care is insuf-
ficient because of language and cultural problems, the churches provide help and 
develop social activities. They have something valuable to offer. And they don’t 
ask anything in return. Free and Valuable.

It turns out that the 23 churches that took part in this enquiry spent 293.000 
hours on divers activities. For about 112.000 hours the performers of this work 
replace the regular work of official institutions. All of this work has a price, 
depending on the nature of the work. As far as the work replaces the input of of-
ficial institutions, the price was made accountable to ecclesiastical work.

Presenting the report (Photo: Roos Visser)
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A price ticket?
This raises the question: Is that possible. Can you put everything in money?
Quotations from the report, made by prof.dr. H.J. Tieleman.
Everything has its price. In our normal live, price stands for exchange value. 
When we talk about the money value, we look at the exchange value, as is used 
in society for certain forms of work. And we put it into money, making it pos-
sible to compare apples with pears. But they stay apples and pears.
It can be important to compare different sorts of activities with eachother- not 
to make them the same, but to put them in order. That is what is done with this 
enquiry: looking at the social exchange value that is connected to a part of the 
voluntary work in the churches.

Function of Migrantchurches
As other ideological groups, migrantchurches foremost play a role for their 
members. In daily live, christianmigrants experience language and cultural 
problems but in their church they find a save haven. The church provides a 
network for support and help and meets the spiritual needs of her members. Very 
concrete, they contribute to the integration and participation of their members in 
Dutch society. They show people the way through Dutch bureaucracy. They no-
tice, mediate and refer elsewhere when needed. They play an important role for 
the youth. They put them on track by helping them finding a job or study. And 
they are also active in helping people who lost grip on their live, like homeless 
people, prostitutes and drug addicts.

Results and recommendations
When we put the results of this enquiry into money, it turns out the the social im-
pact of the work, done by migrantchurches in The Hague, amounts to 
17,5 million euro’s annualized.

The report shows that most of the work is done, lacking good facilities. 
It closes with recommendations, for the established churches and local politics. 
But also for the migrantchurches themselves:

1.Invest in empowering the capacities of the management.
2. Strengthen the co-operation between the churches, especially in the communi-

cation between the government and society as a whole.
3  Develop partnerships with social institutions that carry out similar activities. 

Learn from eachother and the impact of the work will increase.
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Looking for contact!!!
June Beckx

In this country, where things have changed, it seems more difficult to hold
on to events and because of that, to your own live. More and more people 
are at a loss. Increasing energy prices, a new system of healthinsurance, a
tough integrationpolicy, etc. Strangers are treated differently. Groups
within society tolerate each other less and provoke each other more.
Discussions about religion and religious people drive people apart instead
of bringing them together.

Many see the Netherlands no longer as a land where they want their children to 
grow up; emigration is larger then immigration. Stronger people leave; weaker 
people stay behind, because they cannot leave. But that is not always the case, 
some stay because they think the Netherlands is worth staying.

That is why contacts are so important. Finding eachother, finding comfort and 
release, growing stronger together, finding a way together. Also within the 
churches. That is why we find the relations between the memberchurches of 
SKIN that important. We want to give shape to “Looking after eachother”, get-
ting to know eachother better as brothers and sisters, coming from countries far 
away yet being one in the Body of Christ in the Netherlands.

To maintain this relation good contact between the churches is necessary and 
they need to be visited on a regular base. That is why we are looking for contact 
persons!
SKIN and the HKI ( Hendrik Kraemer Institute) have planned a course for those 
who are interested in becoming a contactperson for SKIN. The course will teach 
you how to:

• Intensify the mutual involvement between the memberchurches
•  Create a base for the work that is done through SKIN; vision and mission of 

migrantchurches in the Netherlands and co-ordinate plans and activities of the 
memberchurches

•  Creating awareness for the responsibility all Christians have in the Dutch soci-
ety as well as in Europe.

The course will be given over two weekends, starting at Friday evening until 
Saturday afternoon, with an overnight stay at the Guesthouse of the HKI.
In fact, for former students of the course for Leaders of Migrantchurches, this 
course is a follow-up.
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The first weekend, September 29 and 30, will start with bible study surrounding 
church and society. Visiting churches will be practised, looking at problems of 
own of the memberchurches ( intervision) and advising them (consultancy).

At the end of the first weekend, students can chose whether or not they want 
to become a contactperson for SKIN and visit the memberchurches. For these 
visits, transportationcosts will be repaid.
When there are enough interested students, the second weekend will take place 
at November 17 and 18. During this weekend we will go deeper into the training 
of communication skills, handling resistance and reporting skills.

In the future we will continue organising follow-up courses, training on different 
aspects of our work.

All those interested, being member or not, can enrol for this course. 
We won’t ask for a financial contribution, we do ask for dedication and commit-
ment!

Entry and information:
t. 033 – 445 06 55
f. 033 – 445 06 54
info@skinkerken.nl

Members during the introduction held by Rian Ederveen, St. Los
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Interview with rev. Eric, Urdu parish
Teus Eikelboom

Rev. Eric Sarwar originates from Pakistan. Eric is not his first name but his 
family name. We talked with him and his wife Rose about his parish, the 
Urdu parish from the Reformed Churches in the Netherlands. Urdu is the 
official language in Pakistan. This language is also an important binding 
element. A name for the parish with ‘Pakistan’ would be to narrow, because 
Urdu is also spoken by some Surinam’s and Indians. A few members of the 
parish come from these countries.

Migrants from Pakistan came to the Netherlands 
in 1970, looking for work. Later on they also came 
for other reasons: problems Christians had in their 
homeland and political backgrounds.

About 1 % of the 30.000 Pakistanis here in the 
Netherlands is Christian. In Pakistan, this percentage 
is higher; rev. Eric estimates about 5 %. In general, 
Christians in Pakistan are poor and that makes it 
difficult for them to get permission to leave. All the 
formalities before you can leave are expensive.

Urdu parish
Beside the Church of Pakistan, there are various 
churches in Pakistan. This church originated in 1970 
from a union of Anglicans, Lutherans, Methodists 
and Scots Presbyterians. Rev, Eric is inducted as 
preacher to this church.
In the Netherlands, the church has 220 members (60 families). They are one 
parish because they are with little and it stimulates them in feeling at home.
It started with services in a livingroom in Rotterdam. In 1984 a parish was 
founded. After Rotterdam, Amsterdam followed in 1987. The Urdu parish is a 
community linked to the Reformed Churches in the Netherlands. The experi-
ences with this special relationship are positive. Rev. Eric: “It is good for us 
Pakistani, because this way we can have our own parish. It is also good for our 
relation with the Netherlands because we share with the Dutch Christians.”
Could this be an example for other migrantchurches? “Yes, because the Dutch 
and the migrants need eachother in building up the society. That also goes for the 
spiritual side of this society.”

Rev. and mrs. Sarwar
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Of course there are problems. For example the expectations concerning the 
financial contribution. “Dutch expect the migrants to become financial self-sup-
porting as soon as possible. But how soon is that? The migrants need help and 
they expect that help to be given as long as possible. But how long is that?”

Contacts
How about the contacts with Pakistan? “There is no regular correspondence, 
but there is participation. Every now and then a guest preacher comes over”. 
When rev. Eric visits Pakistan he tells about the situation in the Netherlands. The 
difference concerns him: “here dechristianization, sometimes even the demolish-
ing of churchbuildings. In Pakistan, Christians have to keep quiet. You cannot 
evangelise on the street. Still, there is growing. Domestic congregations come 
together.” And what if a Moslem becomes Christian? “It is a big problem when 
that becomes public. You even risk the deathpenalty. Not by the official govern-
ment, but by the population themselves”.

Choir members of the Urdu parish
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Through SKIN, there are contacts with other migrantchurches, such as in Rot-
terdam with the Scots International Church and in Amsterdam with the Evange-
lische Broedergemeente.

Community preacher
Before 1984 there was little connection between Christians. When rev. Eric ar-
rived, that started to change. “ It is necessary for your orientation. You have to 
belong to something. You can see diversity within the Urdu parish, also in eccle-
siastical traditions. As far as possible we adjust to the wishes of our members”.
Strong points in this parish are the mutual contact and care for eachother. A diffi-
cult point is the financial contribution. “Many members are struggling to survive 
and they often have financial obligations for parents or other familymembers in 
Pakistan”.

Rev. Eric is preacher for the whole country. Members in Utrecht, Nijmegen, Den 
Haag and other places are visited every month. Even in France and Spain, fami-
lies are visited. Beside the usual subjects as marriage, birth, sickness and death, 
rev. Eric also faces subjects that go with living in Western Europe. “The youth 
take over the lifestyle of their friends. They smoke, use alcohol and live together 
before marriage. We don’t approve of that. And it raises questions for both 
parents and children, questions connected with living in a different culture. The 
question is not only how to handle this but also what has the Bible to say about 
these issues? We receive our children from God. We are accountable to Him for 
their upbringing. We give our children back to God as it where”.

Future
What do they expect for the future? Mr. and Mrs. Eric answer complementary. 
“The culture of the Bible must stay. Not our cultures. Maybe we can do more in 
the future. When we speak more languages, we can spread the gospel at more 
places. Therefor it will be necessary to co-operate. Bigger churches will have to 
support the smaller ones. But who is big and who is little. Which way will the 
missionaries go?”






