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Van de redactie
Bij veel ‘Nederlandse’ christenen zijn migrantenkerken nog onbekend. 
Hoewel deze christenen vaak breed georiënteerd zijn en actief 
deelnemen aan het maatschappelijke leven, is hun kennis van 
migrantenchristenen fragmentarisch, soms zelfs selectief: men weet 
alleen dat, wat men wil weten. 

Dat van de 1,6 miljoen migranten in Nederland ongeveer de helft 
christen is, doet menigeen verwonderd opkijken. De interesse is er 
wel, maar moet eerst gewekt worden. De ervaringen en getuigenissen 
van deze medechristenen maken vaak indruk.

Werken aan saamhorigheid in kerkelijk Nederland blijkt zeer de 
moeite waard. Het doorbreekt isolationisme en geeft nieuw zicht op 
de wereldkerk. Mensen versterken en bemoedigen elkaar. Samen 
Kerk in Nederland wordt meer en meer werkelijkheid. Hiervan getuigt 

ons jaarverslag over 2008. 
Wij presenteren u enkele 
hoofdlijnen. 

Verder staan we stil bij de 
laatste ledenvergadering. 
Het bestuur van SKIN ziet 
terug op een geslaagde 
ontmoeting in de 
Amsterdamse Bijlmer.

Deze nieuwsbrief wil 
bijdragen aan het samen 
kerk zijn in Nederland. Wij 
wensen u een hele goede 
zomer toe!

June Beckx
Teus Eikelboom

Francisca Folkertsma

tijdens de ledenvergadering
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MIRACLE
Verslag bijeenkomst CCME te Brussel,  

15-17 maart 2009

 
Aan SKIN is gevraagd deel te nemen in een Europees project, 
het zogeheten MIRACLE-project. MIRACLE staat voor: Models of 
Integration through Religion, Activation, Cultural Learning and 
Exchange. Het MIRACLE project wordt gefinancierd door het 
Europees Integratiefonds (European Commission’s Integration 
Fund Centralised Actions)  onder coördinatie van CCME (Churches’ 
Commission for Migrants in Europe).

Tineke Han-The

Binnen een periode van één 
jaar zullen diverse nationale en 
internationale workshops worden 
georganiseerd in de deelnemende 
landen: Finland, Frankrijk, Duitsland, 
Italië, Zweden en Nederland. Doel 
van het project is methoden van 
integratie te ontwikkelen tussen de 
ontvangende gemeenschappen 
en de migranten. Integratie kan 
pas goed op gang komen door 
het proces van geven en nemen. 
De ontvangende organisatie moet 
zich bewust zijn van de gewoonten 
en cultuur, gevoelens van de 
migrantenkerken en andersom.

De kick-off bijeenkomst van het 
MIRACLE-project werd gehouden 
in Brussel en was een driedaagse 
bijeenkomst. Hierbij waren namens 
SKIN aanwezig: June Beckx, 
Rhoinde Mijnals-Doth, Moses 

Alagbe en Tineke Han-The. Tijdens 
deze bijeenkomst vertelde men 
hoe migranten in de verschillende 
deelnemende landen op weg zijn 
naar een goede samenwerking 
met de ontvangende instanties. 
Het is verheugend te zien wat er 
al is bereikt en op welke manier 
deze samenwerking tot stand is 
gekomen. Door middel van speciaal 
hiervoor ontwikkelde methoden, die 
wij hebben uitgeprobeerd, kwamen 
we er achter dat voor een groot deel 
de behoefte hetzelfde is. Migranten 
willen een bijdrage leveren aan de 
gemeenschap en de gemeenschap 
wil hen omarmen en van hen 
leren. Deze methoden zullen in 
de nationale en internationale 
workshops in de praktijk worden 
getoetst.

De organisaties van de 
deelnemende landen blijken vooral 
gericht te zijn op de integratie van 
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migranten en het ontvangen van 
migranten in hun kerken. SKIN 
daarentegen heeft al jarenlange 
ervaring in contacten met lokale 
kerken en wil zich daarom meer 
richten op de integratie binnen 
politieke en maatschappelijke 
organisaties. De vraag van SKIN 
hierbij is: hoe komt het dat 
migranten zich weinig laten zien 
binnen deze organisaties?

SKIN organiseert in dit kader een 
nationale workshop in het najaar 
van 2009. De workshop is bedoeld 
voor ongeveer 25 mensen, zowel 

voor migranten als afgevaardigden 
uit de Nederlandse organisaties. 
De hiervoor ontwikkelde methoden 
zullen op deze bijeenkomst getest 
worden.

Voor deze workshop (22-
24 okt.2009) wordt gezocht 
naar deelnemers vanuit de 
migrantenchristenen. Het aantal 
plaatsen is beperkt. Voor meer 
informatie en aanmelding:  
info@skinkerken.nl. 
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Bijeenkomst in de Bijlmer
Algemene Ledenvergadering SKIN 9 mei 2009

Francisca Folkertsma

Op een prachtige voorjaarsmorgen 
vinden we onze weg door de 
Amsterdamse Bijlmer naar het 
gebouw van Redemption Faith 
Ministries. De deur staat open en 
even later bevinden we ons in een 
veelkleurig gezelschap. Terwijl allerlei 
mensen binnendruppelen maken 
we alvast hier en daar kennis. Om 
11:00 wordt de ledenvergadering 
officieel geopend door Paul The 
Gwan Tjaij, de voorzitter van SKIN. 
Hij heet alle aanwezigen welkom 
en introduceert Fred Nyarko, 
de voorganger van Redemption 

Faith Ministries. Nyarko neemt het 
woord. Het gebouw waarin de 
kerk iedere zondag samenkomt is 
eigendom van Redemption Faith 
Ministries. De gemeente is hier 
erg blij mee. Er zijn zelfs plannen 
voor uitbreiding, samen met de 
woningbouwvereniging.

Na een heerlijke Indonesische 
lunch worden twee presentaties 
gehouden. De eerste presentatie 
is van Walter Willigenburg, 
directeur van de Stichting Hulp in 
Praktijk (HiP). Inmiddels telt HiP 

Ontmoeting en kennismaking
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27 medewerkers. De stichting wil 
mensen buiten de kerk helpen. 
Hiertoe worden de kerken 
aangespoord; christenen zijn 
‘gezegend om anderen te zegenen’. 
Eén van de doelen van HiP is dat 
kerken gaan samenwerken op locaal 
diaconaal gebied. Het koppelen 
van hulpbieders en hulpvragers 
geschiedt door middel van een 
database. De taak van de kerk is 
het zijn midden in de samenleving, 
het zichtbaar maken van de kerk. 
De meeste hulpvragen zijn helemaal 
niet zo problematisch; het blijkt vaak 

om kleine, oplosbare situaties te 
gaan. HiP is geen hulporganisatie, 
eerder een communicatienetwerk 
dat mensen met elkaar in contact 
brengt. 

De tweede presentatie is van Joop 
van Delden, oprichter en directeur 
van de Stichting Christelijke 
Schuldhulppreventie (SCS). 
Deze organisatie wil vrijwilligers 
ondersteunen, en professionals 
en vrijwilligers in de hulpverlening 
bij elkaar brengen. Eén van de 
doelen van SCS is het oprichten 

Walter Willigenburg
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van een diaconaal platform in 
iedere burgerlijke gemeente, om zo 
informatie te delen. Preventie bieden 
kan beter worden gedaan door de 
kerk dan door de overheid. De taak 
van de kerk ligt in signaleren en tijdig 
doorverwijzen naar professionele 
hulp. Samenwerken is noodzakelijk 
voor een goed preventie- en 
signaleringsbeleid. Kerken hebben 
de samenleving veel te bieden; 
vrijwilligers zijn enorm belangrijk. 

Na de presentaties neemt June 
Beckx het woord. Wat zijn de 

gevolgen van de kredietcrisis voor 
de aanwezige migrantenkerken? 
Voor het werk van SKIN is het 
belangrijk hiervan een indruk te 
hebben. Er komen veel reacties. 
Voor sommige migrantenkerken 
geldt dat 30-40% van de leden 
hun baan verloren heeft. De kerken 
vangen deze mensen op, maar 
als het zo doorgaat, belanden er 
uiteindelijk mensen op straat, zonder 
werk, zonder inkomen. De druk op 
de voorgangers neemt snel toe. 
Vanuit de zaal wordt erop gewezen 
dat het mogelijk is subsidie aan te 

Gastheer Fred Nyarko
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vragen voor kerkelijke activiteiten. 
Dit aanvragen moet echter wel op 
de juiste manier gebeuren. Kerken 
die een voorstel willen indienen bij 
de lokale gemeente, doen er goed 
aan zich bij het opstellen van een 
projectvoorstel te laten adviseren 
door deskundigen. Dan is de kans 
groter dat daadwerkelijk subsidie 
wordt verleend.

Als christenen weten wij dat God 
onze gebeden hoort. Er is meer 
mogelijk dan wij denken of beseffen. 
Na een koffiepauze volgt Praise 

en Worship, geleid door de 
enthousiaste band van Redemption 
Faith Ministries. In veel verschillende 
talen wordt God geprezen; de 
aanwezigen uit diverse hoeken 
van de wereld weten zich één in 
Christus. Fred Nyarko sluit af met 
gebed. 

Het bestuur van SKIN kan terugzien 
op een geslaagde bijeenkomst met 
veel inbreng van de aanwezige 
migrantenkerken, waardevolle 
presentaties en vreugdevolle 
ontmoeting.  

Muzikale afsluiting van de vergadering
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Leren Van Elkaar
Miniconferentie Migrantenpastors en de CHE 

Met het doel ‘leren van elkaar’ heeft de Christelijke Hogeschool Ede 
(CHE) een aantal voorgangers van migrantenkerken uitgenodigd 
voor een miniconferentie op 28 mei jl. Eigenlijk is het doel eerder 
een stap voorafgaand aan het leren van elkaar, namelijk het leren 
kennen van elkaar. 

June Beckx

De CHE vindt dat ze zich bijna 
uitsluitend richt op de westerse, 
blanke christelijke student. 
Zelf schrijven ze daarover: Er 
is weinig tot geen relatie met 
christenmigranten. Dit ziet de CHE 
als een gemiste kans omdat de CHE 
en de christenmigranten elkaar iets 
te bieden hebben, elkaar kunnen 
helpen. De CHE wil haar studenten 
opleiden en toerusten om als 
christen professionals in een beroep 
te staan, middenin de multiculturele 
samenleving. Juist dit laatste aspect 
blijft onderbelicht als er onvoldoende 
relatie is met andere culturele 
groepen uit de samenleving. Voor 
christenmigranten kan de CHE ook 
van betekenis zijn, vanwege het 
christelijke kwaliteitsonderwijs dat wij 
bieden en de kennis die we in huis 
hebben.

De conferentie bleek een 
‘eyeopener’ te zijn voor alle partijen. 
De CHE kreeg te maken met 
een wereld van cultuurverschillen 
waarover zij niet eerder gehoord 
had. De migrantenpastors bleken 

niet te weten van het bestaan van 
de CHE. Dat zo’n hogeschool 
opererend vanuit een duidelijke 
christelijke achtergrond bestond 
in Nederland wisten zij niet. Zij zijn 
vast van plan hun kinderen hier naar 
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toe te sturen en deze hogeschool 
bekend te maken bij hun netwerken.

Twee ontmoetingen stonden op 
het programma. De eerste was 
met PABO-studenten van de minor 
Multiculturaliteit. De algemene 
vraag was: hoe ga je als blanke 
christelijke leerkracht om met de 
verschillende culturen en religies 
van de leerlingen? En nog dieper, 
breng je je eigen geloofsovertuiging 
wel of niet over op leerlingen van 
andere religies? In de discussie 
bleek dat daar zoveel aspecten aan 
zijn, dat gesprekken met migranten 
zelf veel nieuw licht daarop wierpen. 
Het betekent niet dat je als leraar 
je moet verdiepen in al die andere 
culturen en religies, belangrijker is 
dat je houding verandert waardoor 
je open staat en een andere manier 
van aanvoelen ontwikkelt.

In de tweede ontmoeting, met de 
Academie for Theologie, ontdekten 
wij dat uitwisseling van docentschap 
nuttig zou zijn. Onder de aanwezige 

migrantenpastors waren zelf 
docenten aan de Amsterdam 
Bible Academy (ABA) en de Global 
University. Uiteindelijk zal een plan 
daarvoor moeten worden uitgewerkt 
en ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de betrokken 
besturen.

De conferentie was uiterst 
vruchtbaar en zal zeker een aanzet 
zijn naar het uiteindelijke doel: leren 
van elkaar. 

Deelnemers aan de miniconferentie

Moses Alagbe
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In het jaar 2008 is de stem van 
migrantenchristenen verder gehoord 
in Nederland. Ook de overheid 
neemt kerken van migranten nu 
serieus. In het publieke debat 
worden geloofsgemeenschappen 
steeds vaker betrokken. Religieuze 
organisaties en overheid zijn dichter 
bij elkaar komen te staan. 

Dit geldt ook op lokaal niveau. 
SKIN Rotterdam heeft nog steeds 
een voorbeeldfunctie. Binnen 
de Rotterdamse samenleving 
geldt het SKIN-netwerk als 
boegbeeld van samenwerking 
op zowel het kerkelijke als op het 
maatschappelijke vlak. Andere 
netwerken van migrantenkerken 
ontwikkelen zich in Den Haag, 
Utrecht, Zwolle, Arnhem en 
Amersfoort.

De projectgroep justitiepastoraat 
heeft actie ondernomen om 
de mogelijkheden tot instroom 
van migrantenvoorgangers te 
onderzoeken. Ook neemt SKIN 
deel aan de gesprekken rond 
migratiebeleid, met name als het 
gaat om de toelating van geestelijke 
bedienaren. 

Naar aanleiding van actuele 
berichtgeving met betrekking tot 
mensenhandel en onder druk van 
alarmerend nieuws over vermeende 
mensensmokkel vanuit Indonesië, 
onderneemt SKIN actie om te 
komen tot het opstellen van een 
protocol ter bescherming van 
slachtoffers en het uitzenden 
van een moreel appel van en 
naar kerken in Nederland en het 
buitenland. SKIN richt zich hierbij 
op meer betrokkenheid van kerken 
bij opvang van slachtoffers en de 
samenwerking met de Nationale 
Recherche teneinde de daders op te 
sporen.  

In verschillende kerken en op 
scholen werden workshops, 
inleidingen en gastlessen gegeven. 
De cursus voor leidinggevenden van 
migrantenkerken, georganiseerd 
door het HKI, werd in 2008 voor 
het eerst gehouden in de Franse 
taal. De deelname van hoofdzakelijk 
Franssprekende cursisten (van 
wie velen onder de pardonregeling 
vielen) was daartoe doorslaggevend. 
Omdat er behoefte blijkt te zijn aan 
verdere studie op het gebied van 
theologie en gemeentetoerusting, 

Dichter bij elkaar
Een terugblik op uit het jaarverslag 2008
 
Het jaarverslag over 2008 is afgerond en aangeboden aan onze 
leden, bevriende organisaties en donateurs. In deze nieuwsbrief 
maken we u deelgenoot van een aantal hoofdlijnen uit het 
jaarverslag. 
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wordt in samenspraak met andere 
opleidingsinstituten onderzocht hoe 
het cursusaanbod eventueel kan 
worden aangepast.

De unieke positie van SKIN als een 
eigen migrantenbeweging werd 
benadrukt en geprezen tijdens een 
conferentie in Basel van Council 
for World Mission en het Hendrik 
Kraemer Instituut. 

Verder is door drie lidkerken van 
SKIN een jongerenevenement 
georganiseerd. De dag met het 
thema ‘A different SKIN, one voice’ 
vond plaats in Amersfoort. Het 
was een dag van ontmoeting door 
middel van muziek en culturele 
activiteiten. De jongeren konden 
workshops volgen voor muziek 
en dans en er was voorzien in 
internationale etenstentjes. Er waren 
optredens van koren uit lidkerken 

en van een gastkoor, Inside Out. De 
organiserende jongeren hebben zich 
optimaal ingezet. Het bestuur van 
SKIN ziet terug op een geslaagde 
bijeenkomst. 
 
De gevolgen van de economische 
crisis zal welhaast zeker de 
visie op migratie, migranten 
en vreemdelingen negatief 
bepalen. Waren wij in 2008 
redelijk optimistisch over 
eventuele versoepeling van het 
vreemdelingenbeleid, nu al merken 
wij dat eerder een verharding 
optreedt. 
Het bestuur en de leden van SKIN 
zullen steeds alerter moeten zijn 
op de signalen die ons bereiken 
en daarop adequaat moeten 
inspelen. De betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid van de leden 
ziet SKIN dan ook als één van de 
speerpunten van haar beleid. 

Optreden tijdens het jongerenevenement
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From the editorial staff
Many Dutch nationals who are also Christians know little about migrant 
churches. Though often active participants in society, their knowledge of 
migrant Christians is fragmentary, sometimes even selective: one knows 
what one wants to know.

Of the 1, 6 million migrants in the Netherlands, about 50% are Christian. 
This fact often raises excitement. The interest in migrant Christians often is 
there; it first has to be awoken. The experiences and testimonies of migrant 
fellow-Christians, at times, have a great impact.  
Working towards unity of churches appears to be worth the effort. 
Becoming better acquainted with one another breaks through isolation and 
offers new insights into the world churches. People support and encourage 
each other. Samen Kerk in Nederland becomes more and more a reality. 
Our annual report of 2008 bears witness to this. We present to you some 
outlines. Furthermore, we draw your attention to the last General Members 
Meeting. The Board of SKIN looks back on a very successful meeting in the 
Amsterdam Bijlmer. 

The aim of this Newsletter is to give our contribution to being church 
together in the Netherlands. We wish you a very nice and blessed summer! 

June Beckx
Teus Eikelboom
Francisca Folkertsma
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MIRACLE
Conference CCME in Brussels, March 15-17 2009 

SKIN has been asked to take part in a European project, the so-
called MIRACLE-project. MIRACLE stands for Models of Integration 
through Religion, Activation, Cultural Learning and Exchange. The 
MIRACLE-project is being financed by the European Commission’s 
Integration Fund Centralised Actions and is co-ordinated by CCME, 
Churches’ Commission for Migrants in Europe. 
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Tineke Han-The

Within one year national and 
international workshops will be 
organised in the partaking countries: 
Finland, France, Germany, Italy, 
Sweden and the Netherlands. The 
goal of the project is developing 
methods of integration between the 
‘receiving’ groups and migrants. 
Integration is not possible unless 
there is a process of giving and 
receiving. The receiving community 
should be aware of the migrant’s 
habits and culture, emotions of the 
churches and vice versa. 

The inaugural conference of the 
MIRACLE-project was held in 
Brussels with a three-day meeting. 
At the meeting were present June 
Beckx, Rhoinde Mijnals-Doth, 
Moses Alagbe and Tineke Han-The. 
During this meeting we exchanged 
information on how migrants in the 
various participating countries are 
striving to co-operate with the local 
situations. We were very glad to see 
what has already been achieved 
and in which ways bridges have 
been built. By means of especially 
developed methods, which we 
practised, we did find out that, in 
general, the need of migrants is 
the same need that the indigenous 
community feels: migrants are 

eager to contribute to society, while 
society wants to embrace them 
and learn from them. Methods to 
become acquainted with these 
attitudes will be the subject of the 
MIRACLE-workshops. 

The organisations of the 
participating countries are focused 
on the integration of migrants and 
receiving migrants in the local 
churches. SKIN, however, does 
already have significant experience 
in building relationships with 
established churches. Therefore, 
SKIN would like to focus more 
on the subject of integration of 
migrants within political and social 
organisations. What are reasons for 
the fact that migrants are scarcely 
known within these organisations? 
With this question in mind, SKIN will 
organise a national workshop in the 
autumn of 2009. This conference 
is intended for 25 people, migrants 
and Dutch nationals.

For this workshop (October 
22-24 2009) we are still looking 
for participants from the migrant 
Christians. The number of 
available places is limited. For 
more information:  
info@skinkerken.nl. 
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Meeting in the Bijlmer
General Members Assembly SKIN

On a beautiful morning we find our way through Amsterdam’s 
Bijlmer towards the building of Redemption Faith Ministries. The 
door is open and soon we find ourselves in colourful company. 
While various people trickle in, we get to know each other a little. At 
11:00 the members meeting is opened officially by Paul The Gwan 
Tjaij, Skin’s chairman. He welcomes everybody and introduces Fred 
Nyarko, the pastor of Redemption Faith Ministries. Rev. Nyarko 
tells us that the building in which we find ourselves is actually the 
property of Redemption Faith Ministries. The church is very thankful 
for this. There are even plans for extension, in conjunction with the 
housing association.  

After a delicious Indonesian lunch 
two presentations are given. The 
first is given by Walter Willigenburg, 
director of the Foundation Hulp 

in Praktijk (HiP). This foundation 
aims to help people not linked to 
a church. The local churches are 
being encouraged to participate 
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in this; Christians are ‘blessed to 
bless others.’ One of the goals of 
HiP is co-operation of churches in 
the area of local diaconal help. The 
linking of those who offer help and 
those who ask for it happens by 
means of a database. The task of 
the church is to be in the midst of 
society, to make the church visible. 
Most problems appear to be not 
very great; it often is about small, 
resolvable situations. HiP is not so 
much a helping organisation, it is 
more a communication network that 
links people to one another.  
The second presentation is given 
by Joop van Delden, initiator 
and director of the Foundation 
Christelijke Schuldhulppreventie 
(SCS). This foundation aims to 

support volunteers and to connect 
professionals and volunteers in 
caring for those who are in debt. 
One of the goals of CSC is to 
establish a diaconal platform in each 
city in order to share information. 
The task of the local church is to 
notice any debt problems and to 
refer on to professional care. Co-
operation is necessary for good 
prevention and signalling policy. 
Churches have a lot to offer society; 
volunteers are extremely important.  

After the presentations the meeting 
focuses on the implications of the 
economic crisis for the migrant 
churches. June Beckx asks about 
the experiences of those present. 
It is important for SKIN to have an 

Praise and worship
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impression. Many reactions come 
up. For some migrant churches, 
30-40% of the members have lost 
their job. The churches take care 
of these people, but, when the 
situation continues, families will 
end up on the street, without work, 
without income. The pressure on the 
pastors is increasing. 
It is possible to ask for subsidy 
for activities organized by the 
church. However, it is important 
that any application is made in the 
appropriate way. Churches that are 
thinking about making an application 
are being recommended to ask for 
advice by writing their proposal. 
This enhances the chance that any 

subsidy will actually be given. As 
Christians we do know that God 
hears our prayers. God is bigger 
than we think or realize.  
After a short break we are led in 
Praise and Worship. The band of 
Redemption Faith Ministries is very 
enthusiastic and talented. In many 
different languages the Lord is 
being praised; those present from 
various corners of the world feel one 
in Christ. Fred Nyarko closes the 
meeting with prayer. 
The board of SKIN reflects back 
on a very successful meeting with 
a lot of response from the migrant 
churches that were present, valuable 
presentations and joyful gathering. 
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Mutual Learning
Micro conference migrant pastors and the CHE 

June Beckx

With the idea of mutual learning in 
mind, the Christelijke Hogeschool 
Ede (CHE) invited a number of 
pastors from migrant churches 
for a micro conference on May 
28th. Actually this conference had 
a prior goal, namely the process 
of getting to know each other. 
The CHE is of the opinion that 
the school focuses too much on 
western, white Christian students. 
As for themselves, they state: there 
is almost no acquaintance with 
migrant Christians. The CHE sees 
this as a missed opportunity. It is 
clear that the CHE and the migrant 
Christians have a lot to offer to 
each other. The CHE educates 
and empowers its students to 

become Christian professionals in 
the midst of a multicultural society. 
And exactly this last element will 
remain unknown when there is 
no good relationship with other 
cultural groups within the society. 
On the other hand, the CHE can be 
important because of the Christian 
qualified education we offer and the 
knowledge we have.  
It turned out that the conference 
became an eye-opener for all 
parties. The CHE was introduced 
to a variety of cultural differences 
which they had been completely 
unaware of before. The migrant 
pastors did not know of the 
existence of the CHE. They did not 
know that there existed a college 
(university of applied sciences) with 
a strong Christian background in 
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the Netherlands, a college they 
would gladly send their children to, 
a college they would gladly make 
known in their networks. 

The first program that day was 
a meeting with students on the 
subject ‘Multiculture’. The main 
question was how white Christian 
teachers relate to the different 
cultures and religions of the pupils. 
And the deeper question was how 
they would deal with their own belief 
and conviction. Can you or can 
you not teach this to students of a 
different religion? Throughout the 
discussion, it turned out that the 
input of migrants could yet shed a 
new light on the different aspects 
of the subject. This does not mean 
that Dutch teachers are required to 

study all the different cultures and 
religions; it is rather the change 
of attitude which could evolve 
openness and a different sense of 
observation. 

The second program focussed on 
the Academy for Theology. There 
we discovered that exchange of 
teachers would be useful because 
some of the migrant pastors present 
are also teachers at the Amsterdam 
Bible Academy (ABA) and the Global 
University. Of course a plan has 
to be made and approved by the 
boards involved.
 
The conference was very fruitful and 
will definitely be the starting point 
for the ultimate goal: the process of 
mutual learning.

Photo from left to right: Moses Alagbe, Dandy Lai, Frank Kutu, 
Koen Oppelaar, Jacob Kifukidi
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Closer together
A retrospect on the annual report of SKIN 2008 

The annual report 2008 has been approved by the member churches 
and was presented to organisations and donors. In this newsletter 
we will give a brief retrospective view on the report. 

In 2008 the voice of migrant 
Christians was heard more and 
more. The government is now also 
taking us seriously. More often our 
communities were involved in public 
debates. Religious organisations 
and the government have come 
closer together. 
This applies also to the local setting. 
SKIN Rotterdam has become 
an important role model. The 
SKIN network is the figure head 
of cooperation among churches 
themselves as well as cooperation 
from churches with local social 
communities. Other local networks 
are developing in Amsterdam, The 
Hague, Utrecht, Zwolle, Arnhem and 
Amersfoort. 

The project group ‘migrant 
churches’ of the prison chaplaincy 
has undertaken research to look 
into possibilities of involving migrant 
pastors in their teams. SKIN also 
participates in negotiations about 
migration policy; especially where 
admission and residence of foreign 
church leaders is concerned. 
Alarmed by actual information about 
human trafficking and pressed 
by news about alleged human 
smuggling activities from Indonesia, 

SKIN has undertaken to work on a 
protocol for churches, describing 
care and protection of the victims in 
their congregations. In addition SKIN 
will also work on a moral appeal 
to churches in the Netherlands as 
well as in the home countries in 
relation to this subject. A stronger 
involvement of the churches in 
helping the victims and a better 
coordination with the police at a 
national level is the main message. 

Introductions, workshops and 
lectures were held in churches 
and schools. For the first time, 
the course for leaders of migrant 
churches given by the Hendrik 
Kraemer Institute (HKI) was 
conducted in French. The majority 
of French speaking participants (to 
many of whom the general pardon 
applied) was the main reason. As 
it turned out that there is a strong 
need for further education in the field 
of theology and community building, 
we approached other education 
institutes to look for ways for a 
curriculum which is more adapted 
to the situation and background of 
migrant Christians.  
The unique position of SKIN as a 
migrants’ movement was praised 
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at a conference, held in Basel, 
Switzerland, by the Council of World 
Mission and the HKI. In the autumn, 
a youth event was organised by 
three member churches of SKIN. 
This event, with the theme ‘A 
different SKIN, one voice’ was held 
in Amersfoort. It was a day full of 
encounters through music and 
cultural activities. The young people 
were able to take part in music and 
dance workshops. International food 
stalls gave the day a culinary accent. 
Choirs from member churches and 
also a guest choir ‘Inside Out’ were 
present. The organising committee 
had done its utmost and the Board 
of SKIN was able to look back on a 
successful event. 

The economic crisis and the 
dire consequences will almost 
certainly have a negative impact 
on the attitude towards migration, 
migrants and foreigners. In 2008 
we were still optimistically hoping 
for a more moderate alien’s policy. 
Now however, it seems that the 
climate against immigrants has 
hardened again. The Board and 
members of SKIN will have to 
be more and more alert to the 
different signals and will have to 
respond and react adequately and 
appropriately. Therefore SKIN sees 
the involvement and responsibility of 
the member churches as one of the 
spearheads of its policy.

Youth Event 2008




