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Interactieve meeting tussen de vicepremier en 

religieuze gemeenschappen 

Op uitnodiging van de vicepremier en minister van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid dr. Lodewijk 

Asscher, hebben voorzitter Rhoïnde Mijnals-Doth en 

coördinator Anmar Hayali van SKIN op 20 november 

2014 deelgenomen aan een interactieve meeting 

tussen de minister en onder meer vertegen-

woordigers van diverse religieuze gemeenschappen 

in de Nederlandse samenleving.  

 

Opening Week van gebed 2015  

Op 14 januari 2015 vond in de Nossa Senhora de Fatima Parochie in Amsterdam de opening van de 

jaarlijkse Week van gebed voor de eenheid van christenen plaats. Op onze website treft u het langere 

bericht, en u kunt hier een film impressie van deze dag bekijken. 

 

‘Gods geschenk aan elkaar’ 

Op uitnodiging van de Katholieke Vereniging voor Oecumene heeft de coördinator van SKIN een 

artikel geschreven, getiteld ‘Samen Kerk zijn: Gods geschenk aan elkaar’. Op 19 januari heeft het 

Nederlands Dagblad een ingekorte versie hiervan als opiniestuk gepubliceerd.  

Klik hier om dit stuk te lezen. 

 

Bijeenkomst Veelkleurig Getuigen  

Op 16 en 23 januari kwamen leidinggevenden van de coalitiepartners in Veelkleurig Getuigen (EA-EZA, 

Raad van Kerken, SKIN, NZR) tweemaal bijeen om gezamenlijk een contextanalyse uit te voeren met 

het oog op aanstaande beleidscycli. Aan dit overleg nam ook deel de Katholieke Vereniging voor 

Oecumene (KVO).  

 

Nieuwe toerustingscursus SKIN voor leiders van internationale kerken  

Dit jaar organiseert SKIN een toerustingscursus voor leiders van migrantenkerken en internationale 

kerken. Deze praktische cursus wordt ontwikkeld door christelijke experts met een rijke interculturele 

levens- en werkervaring in binnen- en buitenland. De cursus vindt plaats in Amsterdam, in de 

perioden april-juni en september-november.  

 

Vijftiende jaarlijkse Internationale Eucharistieviering 

Op 15 februari vond de 15de jaarlijkse Internationale Eucharistieviering in de Marthakerk in Den Haag 

plaats. Diverse Haagse Rooms-Katholieke migrantenparochies participeerden hieraan met 

Bijbellezingen, gebeden en gezangen in de eigen talen en culturen. De coördinator van SKIN was 

uitgenodigd als gastspreker.  

  

 

 

http://skinkerken.wix.com/skin#!nieuws/c866
http://www.raadvankerken.nl/pagina/3226/film_opening_week_van_gebed
http://media.wix.com/ugd/b0a256_eeb4cbca979e44ed99149c2356f32346.pdf


PCC-diner 

SKIN onderhoudt al jaren het contact met de Pentecostal Council of Churches (PCC), een 

koepelorganisatie van migrantenkerken en internationale kerken in Amsterdam. Op uitnodiging van 

dr. Moses Alagbe, de nieuwe voorzitter van de PCC, heeft de coördinator van SKIN het PCC-diner op 

28 februari bijgewoond en een korte toespraak gehouden.  

 

Expertmeeting VU over toekomstig kerkelijk leiderschap 

Op uitnodiging van een interdisciplinaire en interkerkelijke onderzoeksgroep bestaande uit theologie 

professoren en andere academische experts, hebben leiders en vertegenwoordigers van diverse 

kerken in Nederland geparticipeerd in de expertmeeting inzake toekomstig kerkelijk leiderschap op 13 

maart in de Vrije Universiteit te Amsterdam. Namens SKIN hebben dr. Simon Ririhena, dr. Samuel Lee 

en coördinator Anmar Hayali hieraan deelgenomen. 

 

Derde retraite Nederlands Christelijk Forum 

Ruim 30 christelijke leiders uit allerlei kerkelijke tradities en culturele achtergronden hebben op 18 en 

19 maart deelgenomen aan de derde jaarlijkse retraite van het Nederlands Christelijk Forum (NCF) in 

Elspeet. Het thema van deze retraite was ‘het kruis’. Op uitnodiging van de stuurgroep hebben 

priester Samuel Dogan van de Syrisch-Orthodoxe Kerk en coördinator Anmar Hayali van SKIN 

gesproken over de vervolging van christenen, met name in het Midden-Oosten.  

 

Toerustingsdag SOFAK in Nijkerk 

Op 11 april organiseerde stichting SOFAK een landelijke toerustingsdag in Nijkerk voor pastors en 

leiders van internationale kerken. Hoofdspreker was dr. Samuel Lee. De coördinator van SKIN heeft 

mede een workshop verzorgd.  

 
  

Opening jongerencentrum in Amsterdam Zuidoost 

Op uitnodiging van de PCC-voorzitter pastor Moses Alagbe heeft de coördinator van SKIN de officiële 

opening bijgewoond van het nieuwe jongerencentrum ‘The Mall Bijlmer’ in Amsterdam Zuidoost, een 

gezamenlijk initiatief van de PCC en Youth for Christ.  

 

 



Acht nieuwe SKIN-lidkerken  

Op 16 april is de vereniging SKIN acht lidkerken rijker geworden. Zij hebben op eigen initiatief het 

lidmaatschap van SKIN aangevraagd. Dit laat zien dat de bekendheid van SKIN toegenomen is. Alle eer 

aan God!  Het gaat om: 

 Alliance Messianique pour l'Evangelisation des Nations (A.M.E.N.) – Schiedam 

 Apostolic Church International – Amsterdam 

 Centre Evangelique Jesus la Pierre Angulaire – Almere 

 El-Shaddai International Church – Amersfoort 

 LEEF! – Rotterdam 

 Nieuwe Tak – Nieuw-Vennep 

 Power of Prayer Church – Gorinchem   

 Sozo Mission – Kampen 

  

Honderdjarige herdenking van de Armeense genocide in Almelo 

Op 24 april 2015 vond de honderdjarige herdenking van de Armeense genocide plaats in Almelo. 

SKIN-lidkerk de Armeens Apostolische Kerk in Almelo trad op als gastvrouw. Coördinator Anmar 

Hayali van SKIN heeft op uitnodiging deze herdenkingsbijeenkomst bijgewoond en een toespraak 

gehouden.  

 

Migrantenkerken in Arnhem vieren samen hemelvaart 

Op 14 mei organiseerde het Platform Migrantenkerken Arnhem haar jaarlijkse hemelvaartsviering. Dit 

jaar trad de Syrisch-Katholieke Kerk in Arnhem op als gastvrouw. De coördinator van SKIN heeft deze 

viering bijgewoond.  

 

Ontmoetingen tussen VPE en internationale kerken bij El Encuentro con Dios  

Op uitnodiging van het bestuur van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten Nederland (VPE) 

vonden op 19 februari en 2 juni ontmoetingen plaats tussen vertegenwoordigers van het VPE-bestuur 

en een aantal vertegenwoordigers van diverse internationale kerken in Nederland. 

Vertegenwoordigers van de internationale kerken waren onder meer pastor Moses Alagbe, pastor 

Samuel Lee en de coördinator van SKIN.  

 

Multicultureel korenfestival bij SKIN-lidkerk in Utrecht 

In het gebouw van lidkerk LifeWord Christian Center vond op 5 juni het jaarlijkse multiculturele 

korenfestival in Utrecht plaats. Diverse kerken participeerden in deze viering.  

 

 



Eerste ontmoeting stuur- en adviesgroepen NCF 

Op 3 juni vond de eerste ontmoeting van de stuur- en adviesgroepen van het Nederlands Christelijk 

Forum (NCF) plaats in Utrecht. Het doel was om de jaarlijkse retraites van het NCF in 2013, 2014 en 

2015 te evalueren en om de toekomst van het NCF te bespreken.  

  

 

 

 

 

Eerste regionale bijeenkomst Platform Migrantenkerken van het Justitiepastoraat 

Sinds 2009 organiseert het Platform Migrantenkerken van het Justitiepastoraat landelijke 

bijeenkomsten. Op 6 juni organiseerde het Platform de eerste regionale bijeenkomst voor de kerken 

uit de regio Zuid West. De deelnemers waren te gast bij Victory Outreach in Den Haag. De coördinator 

van SKIN sprak op uitnodiging over de vruchten van de samenwerking in de afgelopen jaren en nam 

deel aan een discussie over de toekomst van het Platform.  
 

 

 

 

 

 

 

 

SKIN-Rotterdam presenteert nieuwe Gids 

In de Kerk van de Nazarener in Rotterdam presenteerde SKIN-Rotterdam op 8 juni de nieuwe ‘Gids 

van Christelijke Internationale Gemeenschappen in Rotterdam’. Het eerste exemplaar werd uitgereikt 

aan wethouder Hugo de Jonge van de Gemeente Rotterdam. Gastspreker was ds. Robert Calvert, 

auteur van de eerste Gids (2007).  

De voorzitter en de coördinator van SKIN hebben deze presentatie bijgewoond. Van harte 

gefeliciteerd, SKIN-Rotterdam, met deze uitstekende presentatie! 
 

 

 

 

 

 

 

SKIN publiceert jaarverslag 2014 

Het jaarverslag van SKIN over 2014 is beschikbaar op de website. De jaarrekening volgt binnenkort.  

Klik hier om het jaarverslag in te zien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKIN publiceert onderzoek naar de opleidingsbehoeften bij leiders van internationale kerken 

In het kader van het project ‘Opleidingen, toerusting en training van leiders van migrantenkerken en 

internationale kerken’ van SKIN, heeft zij onderzoek gedaan naar de opleidingsbehoeften bij leiders 

van diverse internationale kerken en migrantenkerken in Nederland.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda (SKIN-toerustingscursus 2015) 

 5 september. Onderwerp: Kerkgeschiedenis en kerkelijke tradities in Nederland. 

 19 september. Onderwerp: Preken en onderwijzen van Gods Woord. 

 3 oktober. Onderwerp: Bijbels leiderschap (voor pastors en oudsten). 

 17 oktober. Onderwerp: Bouwen aan sterke en gezonde gezinnen: Huwelijkspastoraat en het 

opvoeden van kinderen. 

 31 oktober. Onderwerp: Tienerwerk. 

 14 november. Eindpresentaties door deelnemers, uitreiking bewijzen van deelname.           
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                               Vormgeving:  Joshi van Veen (www.joshivanveen.com) 
 

CONTACT:             FOLLOW US: 
 

Koningin Wilhelminalaan 5      T  033 445 06 55       E info@skinkerken.nl 

3818 HN   Amersfoort      M 06 496 333 58      W www.skinkerken.nl 
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