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beeld als het gaat over kerkregistra-
tie, de rechten van ongedocumen-
teerden, de ontwikkelingen in de 
regel- en wetgeving als het gaat om 
migratie, integratie en participatie 
en toegang tot het justitiepastoraat. 
We hebben ook richtlijnen opge-
steld die kerken de weg wijzen hoe 
zij hulp kunnen bieden aan slacht-
offers van mensenhandel. Het is 
namelijk niet de bedoeling dat de 
kerken ieder voor zichzelf alles 
opnieuw hoeven uit te vinden, maar 
gebruikmaken van de opgebouwde 
deskundigheid.’ 
SKIN streeft er ook naar dat de 
lidkerken volwaardig participeren 
in de kerk en samenleving van Ne-
derland en vervult dus een brug-
functie tussen migrantenkerken 
onderling en tussen migrantenker-
ken en de autochtone kerken, aller-
lei maatschappelijke en christelijke 
organisaties, de overheid en de hele 
samenleving.

Welke belemmeringen kan een migran-
tenkerk ervaren?
‘In de eerste plaats denk ik aan 
zichtbaarheid en erkenning. De 
oudste migrantenkerken zijn in de 
zestiende eeuw in Nederland opge-
richt, maar ondanks hun lange 
aanwezigheid in Nederland zijn ze 
vaak niet zichtbaar en hoorbaar 
genoeg in de samenleving in het 
algemeen en de kerk in het bijzon-
der. Is een migrantenkerk wel 
zichtbaar, dan heb je te maken met 
de vraag of deze kerk erkend wordt 
door de autochtone zusterkerken 
en door de samenleving.’

Huisvesting 
Huisvesting is een grote uitdaging 
voor migrantenkerken. Op het 
moment dat de kerk of gemeen-
schap groot genoeg is om een eigen 
gebouw nodig te hebben, is het 
vaak lastig een kerkgebouw te vin-
den. Hayali: ‘Het is teleurstellend 

Van de 1200 migrantenkerken 
en -geloofsgemeenschappen 
in Nederland zijn er 73 lid 

van Samen Kerk In Nederland. Veel 
migrantenkerken hebben geen weet 
van SKIN. Er is dus nog werk ge-
noeg aan de winkel, beaamt SKIN-
coördinator ir. Anmar Hayali 
(1982), afkomstig uit Irak (Bagdad) 
en nu ruim elf jaar in Nederland. 
Hij heeft een Syrisch-orthodoxe 
achtergrond. 
‘De kerken die aan SKIN zijn ver-
bonden lopen qua omvang uiteen 
van kleine gemeenten met zo’n 
vijftig leden tot landelijke kerken 
met meerdere plaatselijke gemeen-
ten waarvan de grootste tussen de 
20.000 en 25.000 leden in Neder-
land hebben. In totaal telt de ach-
terban van SKIN zo’n 65.000 tot 
70.000 christenen uit verschillende 
culturen en nationaliteiten met 
ongeveer 75 talen. Dat geeft aan dat 
deze mensen uit alle hoeken van de 
wereld komen. We zijn een jonge 
vereniging, maar we hebben leden 
die eeuwenoud zijn, zoals de in 
1643 opgerichte Scots International 
Church in Rotterdam en de Ar-
meens-Apostolische Kerk.’ 
 
Deskundigheid
Vanuit het kantoor in Amersfoort 
behartigt SKIN de belangen van 
migrantenkerken en -geloofsge-
meenschappen. Ze is een christe-
lijke organisatie die vooral sociaal-
maatschappelijk actief is. Hayali: 
‘Wij voorzien in praktische laag-
drempelige informatie, bijvoor-

om te zien dat zoveel kerkgebou-
wen in Nederland leegstaan, wor-
den gesloopt of een andere bestem-
ming krijgen, terwijl die gebouwen 
hard nodig zijn voor de stabiliteit 
van deze migrantengeloofsgemeen-
schappen. Je zou denken dat vraag 
en aanbod gemakkelijk te koppelen 
zijn, maar de praktijk is weerbar-
stig. Migrantenkerken en -geloofs-
gemeenschappen zijn vaak fi nanci-
eel niet draagkrachtig genoeg om 
hoge huurprijzen te kunnen beta-
len, laat staan om een kerkgebouw 
te kopen.’

Migrantenkerken [1]

Thuis en ver van huis 

In Nederland wonen naar schatting tussen de 
800.000 en één miljoen christenen uit andere 
landen en culturen. Samen zijn zij goed voor 
ongeveer 1200 kerken en geloofsgemeen-
schappen. Een gesprek met Anmar Hayali, 
coördinator van Samen Kerk In Nederland.

Dit is het eerste deel in 
een serie over migran-
tenkerken. Volgende 
week: de Koreaanse 
kerk in Nederland.

Skin
Samen Kerk In Nederland 
(SKIN) is de landelijke onaf-
hankelijke vereniging van chris-
telijke migrantenkerken en 
-geloofsgemeenschappen als-
mede van internationale en 
multiculturele kerken. Het werk 
begon in 1992 als platform van 
niet-inheemse kerken, een 
initiatief van drie kerken met 
een koloniale achtergrond: de 
Indonesisch-Nederlands Chris-
telijke Kerk, de Molukse Evan-
gelische Kerk en de Evangeli-
sche Broedergemeente.
Hun voorgangers zagen dat er 
in de jaren tachtig en negentig 
van de vorige eeuw veel chris-
tenmigranten uit allerlei landen 
naar Nederland kwamen. Die 
gemeenschappen kregen met 
dezelfde kansen en uitdagingen 
te maken als zij in hun beginja-
ren in Nederland. 
Op dat moment rees het idee 
een platform op te richten voor 
de uitwisseling van kennis, 
expertise en ervaringen om 
nieuwe migrantenkerken de 
weg te wijzen in de samenle-
ving. In 1997 besloten de leden 
daar een vereniging van te ma-
ken onder de naam SKIN: Sa-
men Kerk in Nederland. 
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SKIN onderhoudt contacten met 
christelijke universiteiten, hoge-
scholen en bijbelscholen. Jarenlang 
heeft SKIN in samenwerking met 
het Hendrik Kraemer Instituut 
cursussen georganiseerd voor lei-
dinggevenden van migrantenker-
ken. Hayali benadrukt het belang 
daarvan. ‘Voor SKIN is het een 
prioriteit leiders van migrantenker-
ken toe te rusten. Goed leiderschap 
is namelijk een essentiële factor 
voor de stabiliteit van migrantenge-
loofsgemeenschappen.’

Wat kunnen autochtone kerken van 
migrantenkerken leren?
‘Migrantenchristenen hebben 
geleerd met vervolging, moeilijk-
heden en tegenslagen om te gaan. 
Ondanks alles hebben ze het ver-
trouwen in God weten te behou-
den. Autochtone christenen kun-
nen leren van de overgave van 
migrantenchristenen en het getui-
gen van het geloof in Jezus Chris-
tus en wat Hij in hun leven heeft 
gedaan. Veel migranten komen uit 
landen waar christenen worden 

Anmar Hayali: ‘Migrantenchristenen hebben geleerd met vervolging, moeilijkheden en tegenslagen om te gaan.’

vervolgd. Ze kozen ervoor Jezus 
niet te verloochenen en bleven 
standvastig in hun geloof. Ze 
komen naar het Westen in de 
verwachting dat ze in een christe-
lijk Europa komen. Het is zowel 
mijn eigen ervaring als die van 
vele anderen dat Nederland niet 
meer kan claimen een christelijk 
land te zijn. Het doet pijn om te 
zien dat duizenden christenen, 
mensen die van huis uit met het 
geloof zijn opgevoed, de kerk 
verlaten.’
In deze almaar seculariserende 
samenleving is de uitdaging des te 
groter geworden om te getuigen 
van Jezus Christus, denkt Hayali. 
‘Niet alleen de ontkerstening, 
maar ook de antikerstening van de 
samenleving zet door: de vijandig-
heid tegenover christenen en de 
boodschap van het Evangelie.’
Tegelijkertijd bespeurt hij tekens 
van hoop en opwekking. ‘Mensen, 
of ze nu autochtoon of migrant 
zijn, kiezen in het algemeen 
steeds bewuster voor het geloof. 
Wie dan tot het geloof komt, doet 

dat uit overtuiging, want geloof 
kun je niet dwingen.’ 
Ook als het gaat om het sociale 
aspect kunnen autochtone kerken 
leren van migrantenkerken, aldus 
Hayali. ‘Ze zijn gastvrij en harte-
lijk. Iedereen is er welkom. Ze 
vormen een hechte gemeenschap, 
een familie van broeders en zus-
ters in het geloof die elkaar steu-
nen. Christen zijn houdt niet op 
bij een uurtje kerkdienst op zon-
dag, maar reikt veel verder. Mi-
grantenkerken hebben een sterke 
sociale dimensie. Ze bieden een 
thuis, ver van huis. Dat kan vooral 
de eerstegeneratiemigranten hel-
pen omdat zij vaak een eenzaam 
bestaan zouden leiden als hun 
eigen geloofsgemeenschappen er 
niet zouden zijn. Want migratie 
doet ongelooflijk veel met je: het 
verandert je, vormt je en je hebt te 
maken met een totaal andere we-
reld en cultuur. In die fase is het 
belangrijk je eigen identiteit te 
koesteren en te beschermen en 
het Evangelie te horen en te lezen 
in je eigen taal.’ >>

SKIN ontvangt van de 
lidkerken contributie 
naar draagkracht. 
Dit is toegenomen in 
de afgelopen jaren. 
Stichting Vrienden 
Migrantenkerken en 
de Protestantse Kerk 
in Nederland leveren 
aanzienlijke financiële 
steun voor het werk 
van SKIN. Daarnaast 
zijn er bijdragen van 
fondsen. 
Steun wordt zeer op 
prijs gesteld: zie www.
vriendenmigranten-
kerken.nl. SKIN is ge-
vestigd in Amersfoort. 
Meer info: www.
skinkerken.nl.
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Aansluiting
Waarom sluiten migranten zich niet aan bij de gevestigde autoch-
tone kerken? 
‘Nederlandse migranten in Noord- en Zuid-Amerika, die 
vaak wel het Engels, Frans of Spaans beheersen, kiezen 
ook voor hun eigen gemeenschap waar ze het Evangelie 
in het Nederlands kunnen horen en lezen. Het is legitiem 
dat vooral de eerstegeneratiemigranten hun geloof kun-
nen belijden en vieren in de eigen taal en traditie. Behalve 
dat is het nodig dat ze actief deelnemen in de samenle-
ving. Maar om dat te doen moet je eerst weten wie je bent 
en waar je zelf voor staat.’
Hayali onderstreept het belang van een zuivere en radi-
cale verkondiging van het Evangelie. ‘Ik merk dat we in 
onze samenleving geneigd zijn het Woord van God aan te 
passen aan onze levensstijl in plaats van andersom. Maar 
God is de Eeuwige. Hij verandert niet. Hij is Dezelfde, 
gisteren, vandaag en morgen. Zijn woorden zijn eeuwig 
en voor altijd geldig.’
In migrantenkerken en -geloofsgemeenschappen gaat 
het er vaak anders aan toe dan in de autochtone kerken. 
Daarin dienen ze te worden gerespecteerd, zegt Hayali. 
In een relatie tussen autochtone kerken en migrantenker-
ken moet het niet gaan om die van de helper en de gehol-
pene, maar om een gelijkwaardige wederzijdse verhou-
ding. Asielzoekers, vluchtelingen en andere migranten 
worden vaak als derderangsburgers bejegend. ‘Autoch-
tone christenen zouden hen vooral moeten behandelen 
als gelijkwaardige medechristenen. Ik pleit ervoor dat de 
autochtone kerken en migrantenkerken elkaars sterke en 
minder sterke punten aanvullen. Ga niet meteen met het 
opgeheven vingertje naar ze toe, maar zet de vooroorde-
len opzij en ga met de ander kennismaken. De relatie 
tussen autochtone kerken en migrantenkerken hoort 
vooral plaatselijk vorm te krijgen. Nog steeds is er nau-
welijks sprake van een relatie. Een migrantenkerk zit 
vaak om de hoek, maar is toch onvoldoende zicht- en 
hoorbaar.’

Hoe ziet u de positie van migrantenkerken in de toekomst?
‘De bekendheid van migrantenkerken groeit. Zowel de 
gevestigde kerken, de media als de samenleving begin-
nen er oog voor te krijgen dat er zoveel christenen uit 
zoveel landen in Nederland zijn. Men kan niet meer om 
ze heen en om hun positieve bijdrage aan de maatschap-
pij. Ik ervaar toenemend beroep op SKIN en daaruit merk 
ik dat de bewustwording rondom migrantenkerken is 
toegenomen en daar ben ik blij om.’

Marie Verheij
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