
1
SK

IN
 J

AA
RV

ES
LA

G
 2

02
0

Stichting Samen Kerk In Nederland
(SKIN) 

Jaarverslag 2020



2 3

SK
IN

 J
AA

RV
ES

LA
G

 2
02

0

VO
O

RW
O

O
RD

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord 3

1.Algemene informatie en financiën   
1.1 Gegevens rechtspersoon 4
1.2 Bestuurssamenstelling, stafleden en vrijwilligers 5
1.3 Financiën 6

2. Speerpunten
2.1 Helpdesk 7
2.2 Regionalisering 8
2.3 Toerusting 9
2.4 Stem van de internationale en migrantenkerken 11

2. Actualiteiten: Corona en racismedebat
3.1 Coronacrisis 13
3.2 Racismedebat 17

4. Samenwerkingen
4.1 Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) 19
4.2 Museum Catharijneconvent (MCC) 20
4.3 Internationale Vrouwendag 20

5. Ontwikkelingen bij SKIN 21

Bijlagen  
Bijlage 1: jaarrekening en overige gegevens 2020 (zie apart document) 23
Bijlage 2: Deelnemende kerken 23
Bijlage 3: ondertekening jaarverslag en jaarrekening 2020 28

VOORWOORD

Met veel genoegen presenteer ik u hierbij het jaarverslag van Samen Kerk in 
Nederland over het jaar 2020. Het coronajaar 2020 bracht wereldwijd grote veran-
deringen, en dat ging aan de internationale en migrantenkerken zeker niet voorbij. 
Wie het nieuws over de achterban van SKIN enigszins heeft gevolgd, kan het niet 
zijn ontgaan dat de coronacrisis flinke impact had op de kerkgemeenschappen, 
zowel in financiële, sociaal-maatschappelijke als in geestelijke zin.

Desondanks kijken we met dankbaarheid terug op de tekenen van solidariteit en 
de gegroeide samenwerkingsverbanden in ons netwerk. Zo bracht deze crisis ook goede 
dingen teweeg. Voor SKIN toonde het maar weer aan, hoe belangrijk het is dat er op 
zo’n moment een centraal coördinatie- en aanspreekpunt is voor de internationale 
kerken die urgent op zoek zijn naar betrouwbare informatie en steunpartners. 

2020 was ook het jaar van de Black Lives Matter-demonstraties en de toene-
mende openheid om met elkaar het gesprek aan te gaan over het thema racisme. 
Ook binnen de christelijke wereld drong het door dat er nog veel werk te verrichten 
valt op dit gebied, en ook binnen de kerken en christelijke organisaties. SKIN draagt 
graag haar steentje bij aan de bestrijding van dit onrecht en het bouwen van een-
heid in Gods Koninkrijk, waarin ieder mens een geliefd kind is, geschapen naar het 
prachtige evenbeeld van God. 

Rest ons nog iedereen te danken die het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan de 
missie van SKIN, te weten het ondersteunen van de internationale en migranten-
kerken in hun kerk-zijn in Nederland. Ook in 2021 zullen we ons hiervoor blijven 
inzetten, door middel van toerusting, regionalisering, de helpdesk en belangenbe-
hartiging. Dank voor het vertrouwen, dank voor uw steun door het schenken van 
uw tijd, kennis, netwerk of financiën.
 
Gods rijkelijke zegen toegewenst, Rhoinde Mijnals-Doth, Voorzitter SKIN
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1.1 Gegevens rechtspersoon

De Stichting Samen Kerk in Nederland (SKIN) is op 6 augustus 1997 als  
Vereniging Samen Kerk in Nederland (SKIN) opgericht en op 17 december 
2019 omgezet in een stichting.

Op 31 december 2020 is de Stichting Vrienden van SKIN (Samen Kerk in 
Nederland) (opgericht op 10 juli 2006; gewijzigd op 24 april 2012) bij  
notariële akte opgegaan in de Stichting Samen Kerk in Nederland (SKIN). 
De stichting is gevestigd in Amersfoort aan de Koningin Wilhelminalaan 3, 
3818 HN en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
405390598 als religieuze organisatie (SBI - code: 94911). Het RSIN-nummer 
is: 806793910.

SKIN is erkend als ANBI. De bijbehorende gegevens staan, evenals het huidige 
beleidsplan en het privacy reglement op de website van SKIN: 
www.skinkerken.nl.  

De Stichting SKIN heeft ten doel migranten- en internationale christelijke 
geloofsgemeenschappen en hun leden in Nederland:
u  te ondersteunen en in brede zin hun belangen te behartigen, zodat zij ten 

volle kerk kunnen zijn en hun geloof kunnen belijden in hun eigen cultuur 
en taal;

u  te helpen op de weg naar een actief burgerschap en een volwaardige partici-
patie in de Nederlandse samenleving.

1.2 Bestuurssamenstelling, stafleden en vrijwilligers

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Mevrouw ds. Rhoïnde H. C. Mijnals – Doth, voozitter
Mevrouw Eunice M. A. Anita – Offerman MSc RA, secretaris
De heer Jan H. Scholten, penningmeester
De heer pastor Elias K. Agyemang, lid
Mevrouw mr. Grace (S. L.) Goei, lid
De heer pastor Tecleab Habte, lid
De heer drs. Hedwig A. C. Komproe, lid 

Het bestuur werd in haar werk bijgestaan door adviseurs 
Paul Thé en Sjaak van ’t Kruis. 

Tevens is er een aanzet gedaan voor de oprichting van een Raad van Advies.

Staf (2020): Anmar Hayali en Madelon Grant

Vaste vrijwilligers: Cinta Haryati en Joshi van Veen 
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Door een aantal onvoorziene uitgaven aan het eind van 2019 (onder andere 
als gevolg van de omzetting van de Vereniging SKIN in de Stichting SKIN) 
begon het boekjaar 2020 met een voor SKIN ongebruikelijk laag beginsaldo. 
Dank zij enkele fondsen die bereid waren toezeggingen eerder te realiseren, 
kon de nieuwe stichting in januari 2020 ruim aan de verplichtingen voldoen.
Onder leiding van het nieuwe, in januari aangetreden bestuur, is begonnen 
met het realiseren van het nieuwe beleidsplan. Kenmerk daarvan is de prak-
tijkgerichte ondersteuning van migrantenkerken en internationale kerken, 
indien nodig en mogelijk in samenwerking met andere organisaties. Veel van 
die ondersteuning zal bestaan uit kortlopende en individuele trajecten. Korte 
cursussen zijn als gevolg van de opgetreden corona pandemie in 2020 alleen 
‘online’ gegeven.  

Zoals statutair is vastgelegd, ontvangen bestuursleden geen vergoeding voor 
hun werk ten behoeve van SKIN.  Alleen reis- en verblijfkosten en andere 
noodzakelijk gemaakte kosten mogen zij declareren. De personeelskosten voor 
de staf en de vergoeding die de vrijwilligers ontvangen voor hun bijdrage zijn 
verwerkt in de jaarrekening. 

De fondsenwerving voor de nieuwe trajecten verliep voorspoedig. Daar blijkt 
een groot vertrouwen in de nieuwe werkwijze uit.

Op 31 december 2020 ging de Stichting Vrienden van SKIN bestuurlijk op in 
de Stichting SKIN. In het begin van 2021 heeft de daadwerkelijke integratie 
plaats gevonden. Voor de jaarcijfers is 2020 in de fusie verwerkt als ware ze al 
per 1 januari 2020 plaatsgevonden. 

2. SPEERPUNTEN

2.1 Helpdesk
In 2020 heeft SKIN ruim 70 hulpvragen van circa 50 kerken binnengekregen 
en afgehandeld. Daarnaast is er met zo’n 110 kerken contact geweest i.v.m. 
het corona noodfonds. De vragen van kerken waren divers qua onderwerpen. 
Enkele voorbeelden zijn: huisvestingsproblemen (ze zochten nieuwe ruimte, 
of hadden technische vragen over ventilatie of brandmeldinstallatie, etc.), 
algemeen juridische vragen, ouderenmishandeling, fondswerving, inschrij-
ving bij de Kamer van Koophandel, aanvraag van de ANBI status, opzetten 
van jeugdwerk, opleiding en werk, en orgaandonatie. Ook kwam het voor dat 
men een spreker zocht over een bepaald thema, hulp vroeg bij de promotie 
van een activiteit, of hulp zocht voor de (politieke) situatie in het thuisland. 
Veel vragen hadden op de één of andere manier te maken met de coronacrisis 
(waarover meer in paragraaf 2.1).

Sommige vragen konden snel worden opgelost door de aanvrager door te ver-
wijzen naar een expert of organisatie in ons netwerk. Andere  vragen waren 
zo specifiek dat om mensen goed door te kunnen verwijzen, we eerst op zoek 
moesten naar de juiste persoon of organisatie die kan helpen. 

Naast het doorverwijzen naar experts, heeft personeel van SKIN zelf diverse 
vraagstukken opgepakt en naar tevredenheid van de aanvragers af kunnen 
handelen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over Kamer van Koophandel en ANBI 
status. We kunnen kerken uitleggen welke stappen ze hiervoor moeten zetten, 
welke keuzes ze hebben, en voorbeelden geven van hoe andere kerken dingen 
hebben aangepakt. Soms willen mensen alleen even sparren omdat hen dat 
helpt om hun gedachten te ordenen en zelf tot oplossingen te komen.  
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gen, wat veel meer tijd kost. Vanuit de helpdesk verwijzen we ook mensen 
door naar ons eigen toerustingsaanbod, wanneer we merken dat hun vragen 
aansluiten bij het onderwerp van de cursussen. 

In 2020 hebben zes mensen zich aangemeld om te helpen met de vragen van 
kerken. In 2021 hopen we dit team verder uit te breiden en vorm te geven 
middels een online Expertisebank. Deze groep vrijwilligers zullen vooral op 
basis van hun expertise en taalbeheersing ingezet kunnen worden. We hopen 
dan de capaciteit van de helpdesk te kunnen uitbreiden en meer expertise op 
het gebied van kerkbeheer te kunnen bieden.

2.2 Regionalisering

Het doel van dit speerpunt is het verbeteren van de onderlinge samenwerking 
tussen kerken op lokaal/regionaal niveau. Veel vragen van internationale 
en migrantenkerken vragen om een lokale oplossing. Omdat SKIN landelijk 
slechts beperkte capaciteit heeft, is het lastig alle 1.000 internationale kerken 
te bereiken en ondersteunen. Bovendien is elke lokale context verschillend en 
dit vraagt soms om maatwerk; SKIN landelijk heeft bijvoorbeeld geen over-
zicht van welke ruimtes waar te huur of te koop staan. Door het opzetten van 
meer lokale/regionale netwerken te stimuleren, ontstaat er een informele 
overlegstructuur waar lokale kerkgemeenschappen terecht kunnen met hun 
vragen.

In 2020 heeft SKIN contact gehad met regionale of lokale samenwerkings-
initiatieven in Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Arnhem, Delft, 
Dordrecht en Zoetermeer. Aanvankelijk stond een SKIN netwerkdag voor deze 

initiatieven gepland in maart, maar vanwege de eerste lockdown viel die in 
het water. Hetzelfde gold voor een bijeenkomst van de Raad van Kerken Delft, 
gericht op de ontmoeting tussen gevestigde en internationale kerken in Delft.

Rondom de coronacrisis is een intensieve samenwerking ontstaan met de Hub 
Den Haag, SKIN-Rotterdam en de PCC Amsterdam, en ook het Platform voor 
Internationale Kerken Utrecht haakte aan. Met dit viertal hebben we heel 
concreet samengewerkt in de coalitie Samen Kerk = Samen Sterk (hierover 
meer in paragraaf 2.1). Deze samenwerking bleek zeer waardevol. De onder-
linge uitwisseling in deze coalitie is ook vruchtbaar: steden leren van elkaar, 
en door herkenning van gezamenlijke uitdagingen ontstaan nieuwe ideeën om 
gezamenlijk op te trekken (zie verklaring onderzoek, paragraaf 1.4). 

Overige contacten tussen SKIN en lokale samenwerkingsverbanden hebben 
een meer adviserend karakter. Sommige initiatieven delen hun plannen en 
SKIN denkt daar dan in mee, geeft voorbeelden uit andere steden, noemt inte-
ressante contacten uit ons netwerk die kunnen bijdragen, etcetera. Elke stad 
is anders, en lokale netwerken maken dan ook hun eigen keuzes wat ze wel 
en niet willen overnemen en in hoeverre ze willen aanhaken bij gezamenlijke 
landelijke initiatieven. 

2.3 Toerusting

Aanvankelijk was in 2020 het plan om de SKIN-cursus in Den Haag te organi-
seren. Vanwege corona werden, in overleg met de lokale partners, de plannen 
omgegooid. Veel kerkleiders waren druk bezet met alle hectiek van digitali-
sering van activiteiten, financiële oplossingen zoeken, en coronamaatregelen 
implementeren, dat hun hoofd niet stond naar een intensieve cursus van 
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teambuilding, wat tijdens de lockdowns niet mogelijk was en wat uit veilig-
heidsoverwegingen ook niet altijd als prettig werd ervaren. 

Toen in de zomer duidelijk werd dat de coronacrisis langer zou gaan duren dan 
een paar maanden, heeft SKIN een alternatief toerustingsprogramma opgezet 
voor het najaar. We hebben drie korte online cursussen georganiseerd van elk 
vier avonden. In totaal waren het dus twaalf webinars, rondom de onderwer-
pen Financiën & de kerk, Geestelijke zorg, en Juridische vragen & de kerk. De 
cursussen werden verzorgd met medewerking van organisaties zoals de VKB, 
EZA Verzekeringen, Advocatenpraktijk Walraven, en experts uit het SKIN 
netwerk (Eunice Anita-Offerman, Hedwig Komproe, Godian Ejiogu). De online 
opzet beviel goed, omdat het laagdrempelig is en de deelnemers reiskosten en 
reistijd bespaart. In totaal hebben 66 cursisten uit 41 kerken meegedaan. De 
cursussen waren niet alleen nuttig qua kennisoverdracht, maar hadden ook 
als bijkomend effect dat de deelnemers hun netwerk konden uitbreiden, en de 
deelnemende organisaties ook (nader) konden kennismaken met de internati-
onale kerken. 
Daarnaast zijn in 2020 de eerste stappen gezet voor de inventarisatie van alle 
theologische opleidingen in Nederland. SKIN is zo’n overzicht aan het opzet-
ten, zodat we voorgangers en leiders van de kerken beter kunnen doorverwij-
zen naar een opleiding die aansluit bij hun leerbehoeftes.

Het Center for Theology of Migration, een samenwerking tussen SKIN en de 
Vrije Universiteit Amsterdam, is in 2020 onverstoorbaar doorgegaan met haar 
werk. De omschakeling naar online colleges is soepel verlopen en hoewel het 
anders is dan fysiek samenkomen, blijven studenten onverminderd gemo-
tiveerd en betrokken. In de zomer hebben de acht studenten van studiejaar 

2019-2020 hun diploma ontvangen, en in september is een nieuwe groep van 
zeven studenten van start gegaan. Het is mooi om alumni van het CThM op 
verschillende plekken in de samenleving tegen te komen, waar ze hard werken 
om een bijdrage te leveren en de internationale kerken zichtbaar te maken. 
Het onderzoek binnen het CThM richt zich met name op vraagstukken van 
geestelijke gezondheid, geloof en migranten. Op dit vlak wordt ook samenge-
werkt met diverse maatschappelijke partners. 
Voor meer informatie zie www.cthm.nl

2.4 Stem van de internationale en migrantenkerken 

SKIN vindt het belangrijk dat de internationale kerken meer zichtbaar zijn, 
zodat hun stem beter wordt gehoord. Dit is nodig om onzichtbare barrières – 
ontstaan bijvoorbeeld door eenzijdig beleid - weg te nemen, en om te werken 
aan een samenleving waarin ook deze kerkgemeenschappen optimaal tot bloei 
kunnen komen. Een samenleving waar ze zichzelf kunnen zijn én waar hun 
belangrijke bijdrage wordt erkend en ondersteund. 

Om het voorgenoemde te bereiken, investeert SKIN in belangenbehartiging, 
kennisdeling en kennisontwikkeling. In 2020 hebben we onder andere mee-
gewerkt aan twee onderzoeken naar buitenlandse financiering van religieuze 
organisaties (door banken, en door de overheid). De media en SKIN weten 
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Regelmatig wordt SKIN gevraagd om kennis over de internationale kerken te 
delen met andere, meestal christelijke organisaties die nog weinig contact heb-
ben met de christelijke migrantengemeenschappen en daar meer over willen 
weten. SKIN ondersteunt hen dan zo goed mogelijk met advies. Zo hebben we 
in 2020 onder andere contact gehad met MissieNederland, het Nederlands Bij-
bel Genootschap en Overseas Missionary Fellowship Nederland. Ook schrijven 
we met enig regelmaat artikelen, zoals dit jaar de columns in Kerkbeheer, en 
artikelen in GroeiMagazine en in het WKO bulletin (Werkverband Kerkelijk 
Opbouwwerk). SKIN heeft bijgedragen aan een training van ConnectingChur-
ches, en een coreferaat gegeven bij een symposium van het Katholiek Docu-
mentatie Centrum. Het is goed om een netwerk op te bouwen zodat we elkaar 
weten te vinden als we mogelijkheden tot samenwerking zien! Bruggenbou-
wen doen we tot slot ook door vacatures van organisaties te delen en relevant 
nieuws uit te wisselen op social media en in nieuwsbrieven. Voor meer infor-
matie over enkele verdergaande samenwerkingen in 2020, zie paragraaf 3.

Vermeldenswaardig is tot slot ook onze rol in het stimuleren van kennis-
ontwikkeling. Er is nog steeds beperkt onderzoek gedaan naar christelijke 
migrantengemeenschappen, en SKIN vindt het daarom belangrijk om dit te 
stimuleren. We proberen daarom zo goed mogelijk mee te denken met onder-
zoekers en studenten die bij ons aankloppen. In 2020 hebben we bijvoorbeeld 
bijgedragen aan een expert meeting over reverse mission, en een klankbord-
sessie over een maaltijdproject. We hebben diverse contacten aan universitei-
ten en opleidingsinstituten, die soms in de aanvraagfase van hun onderzoek 
ons om input vragen. Deze aanvragen worden helaas niet altijd gehonoreerd, 
maar we vinden het belangrijk om al in zo’n vroege fase mee te kunnen 

denken. Eén van de dingen die we namelijk merken, is dat onze achterban 
soms ‘onderzoeksmoe’ dreigt te worden. Veel leiders van internationale en 
migrantenkerken zijn niet in betaalde dienst bij de kerk, omdat de kerk daar 
geen budget voor heeft. Zij combineren daarom noodgedwongen een secu-
liere baan met het werk voor de kerk en hun gezin. Veel gemeenschappen 
bevinden zich bovendien in een lagere sociaal-economische positie die hen 
kwetsbaar maakt voor allerlei maatschappelijke problematiek. Internationale 
kerken zijn hierdoor continu bezig om te overleven, en dat lijkt soms wel een 
vicieuze cirkel. Om in zo’n situatie mensen elke keer te vragen hun (nauwe-
lijks bestaande) vrije tijd op te offeren, is behoorlijk bezwaarlijk. We willen 
onze achterban immers juist helpen om zichzelf uit deze overlevingsstrijd 
te ontworstelen en een meer stabiele positie te verwerven; niet hen extra 
belasten. Om deze reden hebben SKIN, SKIN-Rotterdam, PCC Amsterdam, 
en de HUB Den Haag in september een gezamenlijke verklaring gepubliceerd 
(zie www.skinkerken.nl onder ‘Visie’ en dan ‘Onderzoek’) met suggesties voor 
onderzoekers hoe ze op een goede manier rekening kunnen houden met deze 
situatie.

3. ACTUALITEITEN: CORONA EN RACISMEDEBAT

De coronacrisis was ongetwijfeld de grootste uitdaging waarmee we in 2020 
geconfronteerd zijn en gooide alle plannen door de war. Daarnaast speelde het 
racismedebat in 2020 ook een grote rol. Binnen christelijk Nederland ont-
stond een gesprek over racisme in de kerk en tussen christenen van verschil-
lende afkomst. Als koepelorganisatie van christenen met een migratieachter-
grond werd SKIN logischerwijs ook op dit thema bevraagd. Kortom, 2020 was 
een jaar dat vroeg om de nodige flexibiliteit en aanpassingsvermogen!
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Toen de coronacrisis uitbrak, trok Samuel Lee, de toenmalig Theoloog des 
Vaderlands, al snel aan de bel in een blog. Hij voorzag de enorme consequen-
ties die de lockdown zou hebben op de internationale kerken. Veel kerken zijn 
in grote mate afhankelijk van de opbrengsten van de wekelijkse collectes. Als 
mensen niet naar kerk mogen of durven, vallen die inkomsten weg. Bovendien 
verloren mensen hun werk, met name mensen die in de schil van flexibele, tij-
delijke arbeidskrachten werkzaam zijn, waardoor ze minder te geven hebben. 
En dat terwijl er een groter beroep op kerken werd gedaan vanwege materiele 
en geestelijke nood.

SKIN sloeg al snel de handen ineen met SOFAK (een fonds voor migranten-
kerken), SKIN-Rotterdam, de Hub Den Haag en de Pentecostal Council of 
Churches Amsterdam (en later haakte ook het Platform Internationale Kerken 
Utrecht aan). Deze samenwerking hebben we als zeer gezegend ervaren: we 
zaten allemaal in dezelfde situatie en in alle hectiek was het heel prettig om 
ons er samen doorheen te slaan. Onze coalitie kreeg dan ook de naam Samen 
Kerk = Samen Sterk.

De aanpak was tweeledig. Ten eerste was er de informatievoorziening rich-
ting kerken over de overheidsmaatregelen. Dit was nodig, omdat reguliere 
informatievoorziening via de media niet was toegespitst op de situatie van 
kerken, en bovendien alleen Nederlandstalig, waardoor het niet automatisch 
alle internationale kerken bereikte. We hebben informatie vertaald, verspreid 
onder onze netwerken, en door middel van praktische video’s en webinars toe-
gankelijk gemaakt. De verschillende partners droegen hier ieder naar vermo-
gen aan bij en wisselden zoveel mogelijk tips uit. SKIN organiseerde o.a. een 

gesprek met de drie christelijke politieke partijen CDA, CU en SGP met circa 
veertig deelnemers vanuit de kerken, en een webinar over de overheidssteun 
omtrent corona (samen met de VKB) met zo’n twintig deelnemers.

Ten tweede moesten we kerken helpen om een overlevingsstrategie te vinden. 
Hiervoor organiseerden we financiële en niet-financiële ondersteuning. Er 
werden bijvoorbeeld conceptbrieven gedeeld die kerken konden gebruiken 
om coulance te vragen bij de eigenaar van hun gebouw, en sommige kerken 
werden doorverwezen naar juridisch adviseurs. Daarnaast hebben we als 
coalitie een crowdfunding actie gestart voor een corona noodfonds voor inter-
nationale en migrantenkerken via de website www.steunkerken.nu. SOFAK 

In gesprek met politieke partijen over de gevolgen van de coronacrisis voor de internationale kerken. 
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beheert als fonds de financiën en beoordeelt aanvragen. De verschillende 
partnerorganisaties ondersteunen de kerken in hun stad bij het indienen van 
een aanvraag. SKIN ondersteunt alle andere kerken en coördineerde de media-
aandacht die er voor ons initiatief ontstond. In totaal hebben zo’n 110 kerken 
contact opgenomen met het noodfonds, waarvan er zo’n zestig financiële 
ondersteuning hebben kunnen krijgen.

Diverse media besteedden aandacht aan de situatie van de internationale 
kerken. Op onze beurt probeerden we aan te haken bij landelijke events als 
de nationale dag van gebed op 18 maart en het netwerk #NietAlleen. Met de 
kerst wilden veel kerken iets extra’s doen om toch een gebaar van liefde te 
delen met mensen die dat kunnen gebruiken. Dankzij de landelijke campagne 
van #NietAlleen, waar meer dan veertig christelijke organisaties – en ook 

SKIN - aan meededen, konden achttien internationale kerken in totaal 740 
kerstpakketten uitdelen. Mooi om als internationale kerken op deze manier 
te laten zien dat we er voor de mensen willen zijn, om Gods liefde met hen te 
delen op een heel praktische manier!

Tot slot organiseerden we als coalitie Samen Kerk = Samen Sterk van 1 tot 7 
november de Nationale Week van Gebed tegen de impact en verspreiding van 
corona. Elke dag werden drie gebedsvideo’s online geplaatst op het Youtubeka-
naal van SKIN-Rotterdam, die de activiteit coördineerde. Voorgangers uit heel 
Nederland en van verschillende achtergronden leverden een video hiervoor 
aan. In totaal hebben de video’s meer dan 3.600 views gekregen. De video’s 
vormen een prachtige en unieke collectie: de kerk in Nederland laat zichzelf in 
al haar eenheid en diversiteit zien. Er werd gebeden in Engels, Frans, Spaans, 
Chinees, Karen, Indonesisch, Amhaars, en Tigrinya. Filmpjes terug kijken kan 
nog steeds via het Youtubekanaal van SKIN-Rotterdam! (samen met de VKB)

3.2 Racismedebat

2020 was ook het jaar van de Black Lives Matter demonstraties die in tiental-
len steden in Nederland tienduizenden mensen op de been wisten te brengen. 
De gewelddadige dood van George Floyd in de VS leidde tot een stevig publiek 
debat over racisme, ook in Nederland. SKIN participeerde in dit debat door 
een verklaring te publiceren op onze website. “Deze verklaring is een uitno-
diging aan iedereen in ons land om meer dan ooit met elkaar op weg te gaan, 
ons samen te weer te stellen tegen iedere poging om een wig te drijven tussen 
mensen. Laten we met elkaar gestalte geven aan een wereld waarin plek is 
voor iedereen, waar iedere stem telt, waar mensen kunnen zijn wie ze willen 
zijn. Het leven, het sterven en de opstanding van Jezus Christus geven ons de 
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moed om met open oog voor elkaar en de wereld waarin wij leven, samen met 
elkaar op weg te gaan. Op weg, met al onze verschillen, maar gedragen door de 
hoop en de verwachting dat de toekomst die ons is beloofd, die is van de een-
heid van heel deze wereld.”

Het effect van de demonstraties was dat overal in het land, in verschillende 
organisaties en groepen, over racisme werd gesproken. Binnen de christelijke 
context werd SKIN gevraagd om te reageren op actualiteiten (zoals de discus-
sie over lied 737 in het Liedboek van de PKN) en met organisaties mee te 
denken over de vraag hoe zij aandacht aan dit thema zouden kunnen beste-
den. Sommige mensen of organisaties zijn zich voor het eerst bewust in het 
thema gaan verdiepen, andere worden al langer met racisme geconfronteerd 
en dringen meer aan op actie. Hoe dan ook is het positief dat het gesprek over 
dit onderwerp eindelijk uit de taboesfeer is gehaald. 
SKIN heeft ook deelgenomen aan een bijeenkomst van het Platform Interna-
tionale Kerken Utrecht (PIKU), waarin mensen uit verschillende Utrechtse 
kerken ervaringen uitwisselden en naar elkaars verhalen luisterde. Naar aan-
leiding van deze avond maakten we (samen met PIKU) een handreiking die we 
hebben gedeeld met andere kerken en organisaties die ook zo’n avond willen 
organiseren. Daarnaast nodigde de ChristenUnie een groep van tien voorgan-
gers van internationale kerken uit om in gesprek te gaan met Gert-Jan Segers 
over hun ervaringen en belevingen rondom dit thema. 

Het is goed dat de stem van de kerken in deze kwestie wordt meegenomen. 
Kerken strijden tegen onrecht en zonde – zoals racisme - en zetten zich in 
voor verzoening en genezing. Deze houding heeft onze gepolariseerde samen-
leving hard nodig.

4. SAMENWERKINGEN

Naast de internationale en migrantenkerken zelf, heeft SKIN eigenlijk dage-
lijks contact met allerlei organisaties. Twee samenwerkingsrelaties begonnen 
in 2020 meer vorm te krijgen en zullen in 2021 nog verder geïntensiveerd 
worden. Dat betreft de samenwerking met de Vereniging voor Kerkrentmees-
terlijk Beheer (VKB) en het Museum Catharijneconvent (MCC).

4.1 Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB)

De VKB en SKIN hebben afgesproken om meer te gaan samenwerken, met 
het doel de internationale en migrantenkerken meer ondersteuning te bieden 
bij vragen over kerkbeheer (o.a. financiën en gebouwen). Veel kerken hebben 
behoefte aan meer kennis op dit vlak, en de 
VKB heeft deze expertise in huis. Om deze 
reden zijn de VKB en SKIN in 2020 bij wijze 
van pilot begonnen met samenwerken, om 
elkaar beter te leren kennen en te onder-
zoeken hoe we elkaar het beste kunnen 
aanvullen. De VKB heeft een aantal workshops verzorgd in de SKIN cursus 
over financiën en juridische vragen, en een webinar over de steunmaatrege-
len van de overheid omtrent corona. SKIN kreeg dit jaar een vaste column in 
Kerkbeheer, het magazine van de VKB, gehad om daarin verhalen te delen over 
PKN kerken en internationale kerken die samen een gebouw delen. Zo konden 
kerkrentmeesters in de PKN die nog weinig bekend zijn met de internationale 
kerken, geïnspireerd raken door de ervaringen op andere plekken in het land. 
In 2021 zal de samenwerking tussen SKIN en de VKB verder vorm krijgen.
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Per 1 januari 2020 is SKIN officieel veranderd van vereniging in een stichting. 
We mochten ook vier nieuwe bestuursleden verwelkomen, wat een welkome 
versterking van de organisatie betekende! Bestuursleden zijn actief betrokken 
bij het vertegenwoordigen van SKIN en de internationale kerken. Ze geven 
interviews op radio, televisie en aan kranten, en ze adviseren studenten en 
onderzoekers. Waar mogelijk delen ze hun vakkennis ook met andere kerken.

Alle kerken die voorheen lid waren van de vereniging SKIN zijn automatisch 
deelnemer in de nieuwe stichting SKIN geworden. In 2020 hebben we ook twee 
nieuwe kerken verwelkomd als deelnemer. Op 8 december organiseerden we een 
eerste SKIN deelnemersbijeenkomst, wat eigenlijk een vervanging was van de 
voormalige algemene ledenvergadering. De input en feedback vanuit onze deel-
nemende kerken is en blijft van grote waarde, ook nu we een stichting zijn! Qua 
personele inzet had SKIN in 2020 de beschikking over gemiddeld 1,5 fte. 

In 2020 heeft SKIN ook haar communicatiestijl vernieuwd. Een werkgroep 
van het bestuur heeft zich hierover gebogen, en vanaf april zijn we gestart met 
een nieuw digitaal format. Internationale kerken ontvangen een maandelijkse 
nieuwsflits met actualiteiten – wat zeker in de coronatijd hard nodig was. 
Overige belangstellenden ontvangen ieder kwartaal een nieuwsbrief. Via de 
website www.skinkerken.nl kan iedereen zich hierop abonneren. Ook hebben 
we een nieuwe algemene folder laten maken.

Tot slot zijn er twee vaste vrijwilligers die (al jaren) trouw bij SKIN betrokken 
zijn. Zij zijn met name onmisbaar voor het beheer van de database van inter-
nationale en migrantenkerken op www.migrantenkerken.nl. Deze database 

4.2 Museum Catharijneconvent (MCC)

SKIN en het Museum Catharijneconvent hebben in 
2020 ook hun samenwerking geïntensiveerd. Het 
Museum CatharijneConvent is een museum dat het 
christendom in Nederland presenteert, en de inter-
nationale en migrantenkerken maken daar inmiddels 
natuurlijk ook onderdeel van uit. Daarom willen we 
samen de diversiteit van het christendom en de invloed van migratie op het 
geloof meer zichtbaar maken. In 2020 bestond het contact vooral uit het uit-
werken van de plannen, het meedenken en adviseren, en mensen met elkaar 
in contact brengen, zodat we in 2021 dan echt van start kunnen. Onderdeel 
van de plannen zijn o.a. een boek over kerkinterieurs en een tentoonstelling 
over gospelmuziek.

4.3 Internationale Vrouwendag
De Oecumenische Vrouwen Synode, Missie Neder-
land, en SKIN organiseerden samen een viering 
op Internationale Vrouwendag op zondag 8 maart 
2020 in de Opstandingskerk in Houten. Het thema 
was ‘Vrouw en Leiderschap’. Vrouwen vanuit de 
drie organiserende partijen leidden verschillende 
workshops, met daarin een vrouw uit de Bijbel als 
centraal karakter. Zo ging Comfort Adejumo, voorganger van de Redeemed 
Christian Church of God in Den Bosch, in gesprek met haar deelnemers over 
de vraag wat het verhaal van een jong meisje zonder naam uit Israël uit 2 
Koningen 5:1-11 ons kan leren. 
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BIJLAGEN

Bijlage 1: jaarrekening en overige gegevens 2020 
(zie apart document)

Bijlage 2: deelnemende kerken

Acts Revival Church International 
www.actsrevival.org
Alliance Messianique pour l’Evangelisation des Nations (A.M.E.N.) – Schiedam
Apostolic Church International – Amsterdam
Arise for Jesus Ministries
De Armeense Apostolische Kerk van Nederland – Almelo en Amsterdam
www.armeensekerk.nl (Almelo), www.armeensekerk.org (Amsterdam)
Assemblee Evangelique du Dieu Vivant 
www.aedv.e-monsite.com
Assemblee Evangelique Mon Rocher – Breda en Tilburg
Assemblee Evangelique la Victoire de Jesus Christ
Centre Evangelique Jesus la Pierre Angulaire – Almere
Centre Missionaire Bethesda
8e CEPAC (Communauté Eglise Pentecôtiste de l’Afrique Centrale) 
Philadelphia Swahili Kerk
Christian Arab Community Church
Christian Baptist Church
Christian Family International “House of Transformation”  
www.ministriescfi.org
Christengemeente Alpha & Omega – Rotterdam  
www.alphaomega-rotterdam.nl

is medio 2019 gelanceerd, waarbij het databeheer werd overgedragen van 
PKN naar SKIN. Op dat moment waren er rond 600 kerken opgenomen in de 
database. Dankzij de vrijwilligers kon SKIN actief beheer plegen in de vorm 
van netwerken aanspreken, bijeenkomsten bezoeken, websites googlen etc.. 
Daarnaast houden zij de opgenomen gegevens van de kerken actueel door 
tweemaal per jaar die gegevens te vergelijken met de informatie op de eigen 
websites van de migrantenkerken. In het geval er geen eigen website is, wordt 
periodiek per e-mail gevraagd of de opgenomen gegevens nog actueel zijn en 
de eventuele wijzigingen doorgevoerd in de database. Dit levert haar vruchten 
af: ultimo 2020 zijn er al rond 950 kerken in de database opgenomen, een 
toename van rond de 350 kerken.

Last but not least: het werk van SKIN wordt mede mogelijk gemaakt dankzij 
de bijdragen van donateurs en fondsen. In 2020 hebben o.a. Kerk in Actie, 
Stichting Rotterdam, SIOC, Kerk en Wereld, Talenting Foundation, Ds. J. van 
Dijk Stichting, Van den Brink Houtmanstichting en de Corine Stichting bijge-
dragen aan ons werk. Ook andere fondsen en particulieren droegen financieel 
bij. Onze hartelijke dank voor deze samenwerking! 
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Christengemeente Filadelfia van Apocalipsis  
www.chrgemfiladelfiaapoc.nl
Colonne de la Verité Ministries
Communauté Chrétienne de Den Bosch
Deutsche Evangelische Gemeinde, Den Haag,  
www.evangelischekirche-denhaag.nl
Eglise Basilea d’Amersfoort
Eglise Evangelique de la Haye
Eglise Evangelique La Pierre Angulaire
Eglise Internationale d’Utrecht / M.I.R.S.
Eglise Kimbanguiste Nederland
Eglise Pentecote la Grace de Dieu
Eglise Pentecote la Source
El-Shaddai International Church – Amersfoort 
http://el-shaddai-church.com
Elyon City Chapel (Amsterdam) 
www.elyoncitychapel.com
Ethiopisch-Orthodoxe Tewahedo Kerk in Nederland (Debre Mewie Heilige 
Gabriel Kerk) (Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam, Amersfoort)
Evangelische Broedergemeente Nederland (EBGN) 
www.ebg.nl
The Everlasting Salvation Ministries
Father’s House Movement – Beweging van Iraanse huiskerken in Nederland  
www.sama-centrum.nl
The Filipino Parish in the Netherlands
Friends in Christ Ministries 
www.friendsinchristministries.nl

Geredja Indjili Maluku (GIM, de Molukse Evangelische Kerk) 
www.geredjaindjilimaluku.nl
Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN, Indonesisch-Nederlands Christelijke 
Kerk) 
www.gkin.org
Gereja Minahasa Nederland – De Goede Herder (kerkgenootschap)
Gereja Minahasa International Church – De Ontmoeting Kerk (stichting) 
www.gerejaminahasa.com
Glorious Chapel International 
www.gloriouschapel.org
Good News Ministries International
Gospel Revival Outreach Ministries
Holland Methodist Church, 
www.hollandmethodistchurch.org
Holy Fire Revival Ministries International
Stichting Houd Vast
The House of Fellowship
Stichting Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt
International Christian Fellowship Amersfoort (Grace Church en De Oase) 
www.gracechurch.nl
International End-Time Revival Ministries
Jesus Christ Foundation Church 
www.jcfchurch.com
Stichting (Mission) Jiewan Jyotie (The Light of Life Ministry) 
www.jiewanjyotielightoflife.nl
King of Kings Baptist Church
LEEF! – Rotterdam, 
www.leef.cc
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LifeWord Christian Center 
www.lifeword.nl
Living Word Outreach Ministries
Love Christian Centre 
www.lccamsterdam.org
Mahber Kristian Nederland / Ethiopian Evangelical Churches Union of the  
Netherlands (EECUN, Unie van Ethiopische Evangelische Kerken in Nederland) 
www.eecun.nl
Maranatha Community Transformation Centre 
www.mctc.nl
Ministere de Victoire Armee Chretienne (M.V.A.C.)
Mountain of Fire and Miracles Ministries International – Den Haag
www.mfmholland.org
New Hope Christian Church – Deventer 
www.nhcc.nl
Nieuwe Tak – Nieuw-Vennep 
www.nieuwetak.nl
Oromo Christelijke Kerk – Utrecht
Pentecost Revival Church International 
www.pentecostrevival.nl
Persekutuan Kristen Indonesia (PERKI) 
www.perki-nl.org
Perzische Kerk Kores 
www.churchcyrus.com
Power of Prayer Church – Gorinchem
Presbyterian Church of Ghana 
www.pcgholland.nl
Reconciliation and Restoration Church International

Redeemed Christian Church of God – Jesus House for All Nations
www.rccgjhamsterdam.nl
Redemption Faith Ministries
www.redemptionfaith.org
Resurrection Power and Living Bread Ministries
Rivers of Life Bible Church 
www.rolbc.com, www.powerlineprayer.com
Scots International Church Rotterdam 
www.scotsintchurch.com
Sozo Mission – Kampen 
www.sozomission.nl
Sudanese Gospel Mission 
www.sudanesegospelmission.org
Team Ministries 
www.teamministries.nl
The Triumphant Faith Chapel
The True Teachings of Christ’s Temple 
www.trueteachings.nl
The Word Miracle Church International 
www.wordmiracle.nl
Urdu (Speaking) Congregation of The Protestant Churches in the Netherlands 
(de Pakistaanse Kerk in Nederland) – Amsterdam en Rotterdam
www.ucholland.org
Wells Salvation Church – Apeldoorn 
www.mywellssalvationchurch.nl
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Uitreksel van de notulen
van de vergadering van het bestuur van de te Amersfoort gevestigde  
stichting: Stichting Samen Kerk in Nederland (SKIN), kantoorhoudende te 
3818 HN Amersfoort, Koningin Wilhelminalaan 3, ingeschreven in het Han-
delsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40539585 
(hierna te noemen: ‘de Stichting’), (deels elektronisch) gehouden te Amers-
foort op 24 juni 2021.
Agendapunt waarover is gestemd is de goedkeuring van jaarverslag en jaar-
rekening van boekjaar 2020. De jaarstukken zijn unaniem goedgekeurd. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 en 8 van de statuten van de  
Stichting treedt op als:
Voorzitter: mevrouw R.H.C. Mijnals-Doth
Notulist: E.M.A. Anita-Offerman 

(Elektronisch) Aanwezig:  aantal stemmen              handtekening

R.H.C. Mijnals-Doth 1
E.M.A. Anita-Offerman 1
J.H. Scholten 1
T. Habte 1
H.A.C. Komproe 1
S.L. Goei 1
E.K. Agyemang 1


