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Met dit SKIN magazine heeft u het laatste nummer van 2011 in 
handen. We naderen Kerst, de herdenking van de geboorte van 
onze Heer Jezus Christus. Als Messias mocht Hij na zijn dood 
plaatsnemen op de troon van zijn voorvader David. Zijn Koninkrijk 
kent geen einde (Openbaring 7:15).

In het Koninkrijk van Jezus Christus is er geen onderscheid tussen legaal en 
illegaal, tussen jood en heiden of tussen migrant en autochtoon. Vergeving 
van zonden is niet voorbehouden aan wie dan ook. Door genade mogen 
zij, die Christus toebehoren, deel uitmaken van het ene huisgezin van God 
(Galaten 3:26-4:7). Met verlangen zien wij uit naar de dag waarop wij samen 
voor de troon zullen staan. 

Bij SKIN mogen we hiervan regelmatig iets voorproeven. In het klein, bij 
gesprekken met broeders en zusters in hun eigen kerk; iets groter, in 
verenigingverband, zoals laatst bij de jaarvergadering; maar ook massaal, 
zoals u leest in de impressie van het Global Christian Forum, gehouden in 
Indonesië.

Onze God is rechtvaardig. Eens komt de dag, dat er recht geschiedt. Tot 
aan die dag mogen wij ons leven veilig weten in Gods handen. Dit geldt ook 
voor onze ongedocumenteerde broeders en zusters in Christus. 

De leviet Ethan zingt:

‘Uw troon rust op recht en gerechtigheid,
liefde en waarheid staan in uw dienst.

Gelukkig is het volk dat van uw roem getuigt
en leeft, HEER, in het licht van uw gelaat.

Juichend roepen zij uw naam, dag aan dag,
door uw gerechtigheid richten zij zich op.’

(Psalm 89:15-17)

Namens het bestuur van Samen Kerk In Nederland wensen wij u alle goeds 
voor het jaar 2012. 

De redactie

Van de redactie
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Algemene ledenvergadering en 
overdracht voorzitterschap
Op zaterdag 22 oktober 2011 hield SKIN haar jaarlijkse algemene 
ledenvergadering. Deze vergadering werd gevolgd door een 
conferentie, voor een breder publiek, over de positie van 
ongedocumenteerden in Nederland. 

Beide bijeenkomsten konden worden belegd in Den Haag, dankzij de grote 
gastvrijheid van de Église Evangélique de la Haye. Deze Congolese kerk had 
haar kerkgebouw ter beschikking gesteld, en de gasten een voortreffelijke 
maaltijd bereid. De coördinator van SKIN, Anmar Hayali, heette iedereen 
van harte welkom namens SKIN, en bedankte ds. J.M. Luemba, die als 
goed gastheer de aanwezigen had welkom geheten, en voorgegaan was in 
gebed. 

Op de jaarvergadering overhandigde de voorzitter van SKIN, drs. Paul 
The Gwan Tjaij, de voorzittershamer aan dominee Rhoïnde Mijnals-Doth. 
Beiden voerden het woord. Drs. The stond stil bij de afgelopen twaalf jaar 
waarin hij SKIN heeft gediend, eerst als bestuurslid en later als voorzitter. 
Dominee Rhoïnde blikte vooruit, en sprak haar verwachtingen uit naar een 
goede samenwerking met de staf van SKIN (Francisca Folkertsma en Anmar 
Hayali), met de migrantenkerken en de autochtone kerken, omwille van een 
zinvolle plaats van de kerken in de Nederlandse samenleving. 
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Direct aan het begin bracht drs. 
Paul The het gesprek op zijn 
voorganger als voorzitter, dominee 
Rudy F. Polanen. Ds. Polanen was 
predikant van de Evangelische 
Broedergemeente in Amsterdam. Hij 
overleed in januari 2008, kort nadat 
hij het algemene voorzitterschap had 
overgedragen aan The die al reeds 
enige tijd voorzitter interne zaken bij 
SKIN was. 
Paul The herinnert zich dominee 
Polanen als de persoon die zeer 
beleidsbepalend is geweest voor 
SKIN, dat onder voorzitterschap 
van dominee Otto Ruff zich had 
ontwikkeld van platform niet-
inheemse kerken tot een vereniging 
van migrantenkerken. Ook de 
nieuwe voorzitter, dominee Rhoïnde 
Mijnals-Doth, voelt zich in de 
voetsporen treden van dominee 
Polanen. In meerdere opzichten. Zij 
volgde in 2008 dominee Polanen op 
als bestuurslid van SKIN, en is sinds 
2004 predikant van de Evangelische 
Broedergemeente in Amsterdam, 
en dus ook in die functie opvolger 
van dominee Polanen, die ze ook 
persoonlijk heel goed heeft gekend. 

De benoeming van dominee 
Rhoïnde Mijnals-Doth als opvolger 
van Paul The mag dan ook gezien 
worden als de garantie van een 
continuïteit in het beleid van 
SKIN. Beiden voelen zich immers 
geïnspireerd door deze pionier van 
SKIN. 

Op mijn vraag welke lijnen dominee 
Polanen heeft uitgezet, antwoordt 
drs. Paul The heel beslist. Door 
de verenigingsvorm werd het 
bestuur veel dynamischer: de 
lidkerken gingen deel uitmaken 
van het bestuur. ‘Toen we 
begonnen, was het allemaal nog 
pionieren. We wisten niet waar het 
naartoe zou gaan, maar het werd 
langzamerhand duidelijk.’ Zo werden 
de doelstellingen in de statuten 
geformuleerd. Belangrijke elementen 
daarin zijn: een stem geven aan de 
migrantenkerken in de samenleving, 
en samenwerking zoeken met de 
gevestigde kerken in Nederland. 
Terugkijkend op de laatste jaren, 
kunnen we zeggen dat van die 
doelstellingen veel is gerealiseerd. 
Van de vermoedelijk meer dan 1200 

Met kleine stappen vooruit
In gesprek met de scheidende en de toekomstige 
voorzitter van SKIN

Gerard van ’t Spijker

Tijdens de algemene ledenvergadering van 22 oktober 2011 gaf drs. 
Paul The Gwan Tjaij de voorzittershamer van SKIN in handen van 
dominee Rhoïnde Mijnals-Doth. Enkele weken daarvoor had ik met 
beiden een gesprek. 
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migrantenkerken in ons land, zijn 
er thans 76 lid van SKIN. Dat is 
substantieel. Op de vermoedelijk 
800.000 migrantenchristenen zijn er 
zo’n 350.000 die niet-katholiek zijn. 
‘Ik zeg dikwijls: we zijn met meer 
dan 70.000 gemeenteleden goed 
voor minstens één Kamerzetel, zo 
niet meer.’ 

SKIN geeft migrantenkerken een 
gezicht in de samenleving
Zo kijkt Paul The met dankbaarheid 
terug op de periode waarin hij 
leiding heeft mogen geven aan 
de vereniging. ‘We hébben ook 
werkelijk een gezicht gekregen 
in de samenleving. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit het rapport 
‘Gratis en Waardevol’ dat OIKOS 
mede in opdracht van SKIN heeft 
uitgebracht over de betekenis van 
de migrantenkerken in Den Haag.’ 
In dit rapport wordt de positieve 
betekenis van migrantenkerken 
voor de Nederlandse samenleving 
aangetoond, op basis van 
wetenschappelijk onderzoek. Drs. 
The kijkt met voldoening op de 
totstandkoming van dit rapport 
terug. Zo heeft hij meer dingen 
tijdens zijn voorzitterschap zien 
gebeuren die hij met name wil 
noemen. Het stemt tot vreugde 
om een hoge mate van collegialiteit 
tussen de kerken te zien groeien. ‘Je 
ziet echte vriendschappen ontstaan 
tussen voorgangers van heel 
verschillende kerken.’ 

Migrantenkerken vragen 
gerespecteerd te worden 
Er zijn ook dingen die (nog) niet 

gelukt zijn, en waaraan in de 
toekomst moet worden gewerkt. 
Duidelijk is dat de migrantenkerken 
op de kaart zijn gezet, en als groep 
zichtbaar zijn. Maar respect genieten 
als groep, betekent nog niet 
gerespecteerd worden als christen. 
‘Ze kijken naar ons als naar een 
paradijsvogel.’ Op dit punt valt de 
nieuwe voorzitter, dominee Rhoïnde, 
Paul The van harte bij. 

Belangrijke aspecten van de 
migrantenkerken, zegt Paul The, 
worden meestal helemaal niet 
gezien. Hier is hij heel expliciet: 
‘De betekenis en de kracht 
van het overgeleverde woord, 
in de migrantenkerken een 
vanzelfsprekendheid, wordt niet 
gezien.’ Tegelijk zijn er misvattingen 
over de betekenis van de centrale 
ÄN\\Y�]HU�KL�]VVYNHUNLY��=HU�OLT�
wordt verwacht dat hij beslissingen 
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neemt, en dat doet hij ook. Maar 
je moet niet vergeten dat hij dat 
eerst dan doet, nadat hij zijn 
oor te luisteren heeft gelegd bij 
alle betrokkenen. ‘Een goede 
voorganger dicteert niet.’

En dan is er nog de vraag 
naar de huisvesting bij veel 
migrantenkerken. Kortom: er is nog 
veel te doen. Niet altijd was het 
gemakkelijk. Als voorzitter moet je 
gezag uitstralen, maar je moet niet 
autoritair zijn. Maar het steeds weer 
dit soort afwegingen te moeten 
maken, maakte het ook boeiend. 
Zo kijkt drs. Paul The dankbaar en 
met veel genoegen terug op de tijd 
dat hij zijn bijdrage heeft mogen 
leveren aan SKIN.

‘Kleine stapjes, niet gauw thuis’
Dominee Rhoïnde wil uit de punten 
die haar voorganger naar voren 

heeft gebracht graag onderstrepen 
dat ze ernaar wil streven dat 
de gevestigde kerken de 
migrantenkerken echt erkennen als 
kerken. Migrantenkerken worden 
nog steeds als min of meer exotisch 
gezien. ‘Als migrantenkerken 
hebben we het gevoel dat de 
gevestigde kerken ons niet nodig 
hebben.’ Er is een wederzijdse 
beeldvorming die moet worden 
doorbroken. Migrantenkerken 
worden soms getypeerd als kerken 
‘die te veel lawaai maken’. Dat 
komt ook voort uit een stukje 
onbekendheid. ‘We mogen soms 
een mooi koor leveren voor een 
kerkdienst, maar dan houdt het ook 
op.’ ‘Samen iets oppakken, ligt nog 
ver weg voor de gevestigde kerken. 
Daar proef je ook onverschilligheid 
uit’, zegt ze. ‘Die kunnen we echter 
te boven komen als we echt serieus 
met elkaar in gesprek gaan. En in 
die gesprekken zal dan blijken dat 
samenwerken belangrijk is.’
‘Daar komt nog iets bij’, zegt ds. 
Rhoïnde. ‘Migrantenkerken kennen 
elkaar ook niet.’ 

Toch is dominee Rhoïnde niet 
pessimistisch. In Amsterdam 
waren niet lang geleden 87 kerken 
die samen iets organiseerden. 
Het betrof een gezamenlijke 
gebedsbijeenkomst, gecoördineerd 
door Youth with a Mission. ‘Eerst 
was er gelegenheid met elkaar 
kennis te maken en netwerken 
op te bouwen. Daarna gingen 
we samen eten, en vervolgens 
hebben we gezamenlijk gebeden 
voor de stad Amsterdam.’ 
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Dergelijke bijeenkomsten leiden 
tot uitwisseling van gedachten en 
ervaringen, en zo leer je elkaar 
serieus te nemen. 

De uitwerking van dergelijke 
bijeenkomsten hoeft trouwens niet 
altijd de directe verantwoordelijkheid 
van SKIN te zijn. Er zijn gelukkig op 
plaatselijk niveau tal van initiatieven 
tot samenwerking: in Amsterdam, 
in Den Haag en in Utrecht. Deze 
regionalisering wil ds. Mijnals graag 
bevorderen. Daarbij mag gerust 
het motto zijn: ‘Kleine stapjes, niet 
gauw thuis’, dat wil zeggen: we 
moeten niet verwachten dat het 
allemaal snel voor elkaar komt. En 
iedere stad heeft zijn eigen vormen 
en zijn eigen tempo. Maar er 
worden belangrijke stappen gezet. 

Met kleine stappen vooruit, dat 
geldt voor alle opgaven waar 
SKIN in de nabije toekomst 
mee te maken krijgt. De drie 
speerpunten die al jaren spelen, 
blijven de aandacht vragen. Hoe 
vinden de migrantenkerken een 
goede huisvesting? Hoe stellen 
de migrantenkerken zich op 
tegenover een nieuwe generatie 
binnen hun gelederen, die in 
Nederland is opgegroeid? Hoe 
organiseren we opleiding en 
toerusting voor leidinggevenden in 
de migrantenkerken? 

En ondertussen moet SKIN 
alert blijven op tal van zaken 
die ze de laatste jaren heeft 
opgepakt, zoals de rekrutering en 
toerusting van schuldhulpmaatjes, 

de betrokkenheid bij het 
justitiepastoraat, en de 
bewustmaking op het terrein van de 
mensenhandel �[YHMÄJRPUN�. 

Bij dat alles hebben we te 
maken met de verharding in de 
samenleving waardoor migranten 
zich steeds minder welkom weten 
in ons land. Allen die betrokken 
zijn bij de migrantenkerken voelen 
dat. Dat onderstreept nog eens 
het belang van alle zaken waar 
SKIN zich de laatste jaren mee 
heeft ingelaten. Een zaak die 
daarbij nadrukkelijk moet worden 
genoemd, en waarbij SKIN zich 
momenteel sterk betrokken weet, 
is de te verwachten wetgeving 
over de strafbaarheidstelling van 
de ongedocumenteerden, de 
TLUZLU�aVUKLY�VMÄJPwSL�WHWPLYLU��
Dat vraagt bijvoorbeeld ook om 
een breed medisch overleg van 
de verschillende hulporganisaties, 
aangezien er gevaar dreigt van 
uitsluiting van de gezondheidszorg. 
Veel betrokkenen zijn daar bang 
voor, met alle gevolgen vandien. Niet 
alleen gevolgen voor de individuele 
gezondheid maar ook voor de 
publieke gezondheid. In dit alles 
zullen we in het oog moeten blijven 
houden dat SKIN het gezicht naar 
buiten van de migrantenkerken is. 
Beiden, de scheidende en de 
komende voorzitter, zien de 
toekomst met vertrouwen tegemoet. 
‘Wanneer je weet dat je je inzet in 
dienst van de levende Heer, mag 
je ervaren dat Gods Geest werkt,’ 
zegt Paul The. En dominee Rhoïnde 
stemt daar van harte mee in.  
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Het getuigenis van de 50-jarige 
Cora maakte op mij een diepe 
indruk. Cora, afkomstig uit de 
Filippijnen, werkte een aantal 
jaren als huishoudster voor de 
ambassadeur van Saoedi-Arabië. Ze 
werd slachtoffer van verkrachting. 
Bij aankomst in Den Haag in 2003 
moet zij haar paspoort inleveren. 
Zij mag het huis niet verlaten. 
Uiteindelijk weet ze in 2008 met 
zoon en dochter de ambassade te 
ontvluchten. 

Ik word vervuld van een gevoel 
van respect en bewondering, 
om de wijze waarop Cora deze 
periode wist door te komen. 
Respect om de manier waarop zij 
zich toch staande wist te houden. 
Bewondering voor de wijze waarop 
zij, dankzij haar wilskracht en 
doorzettingsvermogen, toch in staat 
is om een menswaardig bestaan 
op te bouwen. Cora vertelt haar 
verhaal steeds weer om mensen te 
stimuleren zich te verzetten tegen 
slavernij en misbruik. Want domestic 
workers (dienstbodes) ongeacht 
hun herkomst, verdienen net als 
andere mensen in de samenleving 

waardigheid en respect.

Een ander die indruk op me maakt, 
is Jack, eveneens afkomstig uit 
de Filippijnen. Hij vertelt wat zijn 
organisatie doet voor de veelal 
ongedocumenteerde domestic 
workers uit de Filippijnen. 
Doelstelling is te komen tot een 
menswaardige behandeling, en 
tot de acceptatie van domestic 
workers als gewone mensen, 
ongeacht of zij gedocumenteerd of 
ongedocumenteerd zijn. Mensen 
die uit de Filippijnen vertrekken 
naar het buitenland, doen dit om 
verschillende redenen en zelden 
uit vrije keuze. Ze werken in de 
eerste plaats om hun familie in hun 
SHUK�ÄUHUJPLLS�[L�VUKLYZ[L\ULU��
Zijn ze in het buitenland, dan vindt 
er veelal misbruik plaats door 
hun werkgevers. Er is sprake van 
misbruik in de vorm van verkrachting 
en uitbuiting.

Namens het Landelijk 
Ongedocumenteerden Steunpunt 
werd het woord gevoerd door Rian 
Ederveen. Stichting LOS helpt 
TLUZLU�KPL�aVUKLY�VMÄJPwSL�WHWPLYLU�

Grace Goei

Op zaterdag 22 oktober woonde ik de conferentie bij die SKIN heeft 
georganiseerd rond het thema ‘De positie en kwetsbaarheid van 
ongedocumenteerden in de Nederlandse samenleving.’ 

De kwetsbare positie van 
ongedocumenteerden: 
enkele impressies 

���c�:
2
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verblijven in Nederland. Hulp bieden 
blijkt steeds moeilijker te worden. 
Wanneer iemand bijvoorbeeld 
een ongedocumenteerde in huis 
neemt, leidt dat steeds vaker tot 
het intrekken van huursubsidie. 
.LTLLU[LU�RYPQNLU�OL[�ÄUHUJPLLS�
steeds moeilijker, en dat leidt 
tot bezuinigingen. Dikwijls wordt 
bezuinigd op de daklozenopvang. 

De angst om mensen te helpen 
neemt toe, maar ondertussen wordt 
steeds vaker de kerken om hulp 
gevraagd. 

Hoop geven
Het zonder verblijfsvergunning 
in Nederland verblijven, wordt 
wellicht strafbaar gesteld. Mensen 
die hiermee te maken hebben, 

���c�:
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worden heen en weer geslingerd 
tussen hoop en wanhoop. De 
ontwikkelingen zijn verre van positief. 
Je raakt langzaam maar zeker de 
hoop kwijt, terwijl hoop levend moet 
blijven. Want mensen verliezen hoe 
langer zij hier zijn steeds meer hoop. 
Maar niemand is erbij gediend, 
wanneer valse hoop wordt gegeven. 
Valse hoop kan leiden tot wanhoop, 
en uitzichtloosheid. 
Kerken kunnen hier bij uitstek een 
belangrijke rol spelen. Zowel bij het 
bieden van hoop, als bij het bieden 
van hulp. Kerken kunnen deze 
mensen hoop en houvast bieden 
door het samen zijn in Christus. 
Door in Christus te blijven geloven, 
en ook door gewoon naast mensen 
te staan, en letterlijk de hand 
vast te houden. Het omzien naar 
elkaar biedt deze mensen hoop 
op een betere toekomst. Kerken 
kunnen ook worden ingeschakeld 
bij het bieden van een plek om te 
slapen, te eten en te drinken. Ook 
kunnen ze helpen bij pogingen tot 
legalisering te komen. 

Misbruik en mensenhandel 
De heer Hauw Han, projectleider 
namens SKIN, vertelt over het 
project ‘Aanpak mensenhandel en 
mensensmokkel’. De organisaties 
die betrokken zijn bij dit project 
zijn Bonded Labour in The 
Netherlands (BLinN), Stichting 
Religieuzen Tegen Vrouwenhandel 
(SRTV), Internationale Organisatie 
voor Migratie (IOM), en 
Coördinatiecentrum Mensenhandel 
(CoMensHa). Het bewust misbruiken 
van personen is strafbaar. Daarom 

dient de politie ingeschakeld te 
worden. 
Ondanks dat allerlei instanties 
betrokken zijn bij deze problematiek, 
blijft aangifte en vervolging 
van daders een moeilijke 
aangelegenheid. Slachtoffers 
hebben te maken met angst, 
depressie, zware nachtmerries en 
Post Traumatisch Stress Syndroom.

Centraal tijdens de conferentie 
staat de vraag op welke wijze 
migrantenkerken hier hulp kunnen 
bieden. Voor de betrokkenen in 
migrantenkerken is daarom een 
ÅV^�JOHY[�ontwikkeld. Dat is een 
schema waarop staat aangegeven 
waar en bij wie migrantenkerken 
terecht kunnen, wanneer er sprake 
is van uitbuiting van leden van hun 
gemeenschap.
Het is maar de vraag of je nu 
mensen helpt door hen in aanraking 
te brengen met de politie. Juist 
deze mensen, die slachtoffer zijn, 
mijden contact met de politie. Zij zijn 
allang blij als zij een baan hebben 
en hebben angst om gearresteerd 
te worden. Een vertrouwenspersoon 
kan hierbij een belangrijke rol 
vervullen. Deze vertrouwenspersoon 
kan dan contactpersoon zijn voor de 
politie en het woord voeren voor het 
slachtoffer. 

Zo wordt op een middag heel veel 
naar voren gebracht dat diepe 
indruk op me maakt. Met gebed en 
gezang komt een einde aan deze 
indrukwekkende bijeenkomst. Stil, 
nietig en onder de indruk van zoveel 
verborgen leed, ga ik huiswaarts.
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Op uitnodiging van de heer 
Hubert van Beek, de secretaris 
van het Global Christian Forum, 
hebben Rhoïnde Mijnals-Doth en 
ik namens SKIN geparticipeerd 
in de tweede mondiale 
bijeenkomst van het Global 
Christian Forum (GCF), van 4 
t/m 7 oktober 2011, in de stad 
Manado in het noorden van het 
Indonesische eiland Sulawesi. 
Omdat ik niet de ruimte heb 

om alle leermomenten en 
inspirerende ervaringen met 
u te delen, geef ik u hier mijn 
beknopte persoonlijke impressie 
en belangrijkste bevindingen.  

Onderweg naar de bijeenkomst 
maakt mijn vlucht op 1 oktober 
een tussenstop in Jakarta. Rhoïnde 
moet namelijk vanwege een aantal 
verplichtingen als dominee later 
vertrekken vanuit Nederland. Op 

Lessen en inspiratie uit Manado

Verslag en persoonlijke indrukken 
van het Global Christian Forum, 
Indonesië, oktober 2011 
Anmar Hayali
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de vluchthaven word ik hartelijk 
ontvangen door June Beckx en 
haar man Ronald. Na bijna twee 
jaar waarin we elkaar niet hebben 
gezien, mogen we elkaar weer 
ontmoeten en urenlang bijpraten. 
Het doet me goed om June en 
haar gezin te zien en hen beter te 
leren kennen en te luisteren naar 
de boeiende verhalen van June en 
haar rijke ervaringen bij SKIN. Die 
dag vertel ik June dat zij precies 
twee jaar geleden, namelijk op 1 
oktober 2009, de fakkel van het 
coördinatorschap van SKIN heeft 
overgedragen aan mij. June kijkt 
mij blij verrast aan en feliciteert mij 
van harte. Wie had het kunnen 
bedenken dat we juist op die dag 
elkaar weer ontmoeten! Ook na 
het GCF mag ik een aantal dagen 
logeren bij de familie Beckx die mij 
gastvrij en liefdevol heeft ontvangen.  

Hartelijke ontvangst in Manado
Aangekomen in Manado worden de 
deelnemers aan het GCF hartelijk 
verwelkomd door de vele vrijwilligers 
vanuit de Indonesische kerken die 
met elkaar en met de commissie 
van het GCF onvermoeid hebben 
samengewerkt om deze bijeenkomst 
tot in de kleinste details uitstekend 
te verzorgen. Ook voor de veiligheid 
van de deelnemers werd gezorgd. 
De gouverneur van Noord-Sulawesi 
en de burgemeester van Manado 
hebben ieder hun waardering aan 
de organisatoren en deelnemers 
laten zien door een grote receptie 
respectievelijk vooraf en aan het 
eind van de conferentie voor ons te 
houden. Kortom, de Indonesische 

gastvrijheid en warme ontvangst zijn  
overweldigend geweest! 

Hoewel de bijeenkomst plaatsvond 
in het land met de grootste 
moslimpopulatie in de wereld, 
heeft men bewust gekozen voor 
de voornamelijk christelijke stad 
Manado als locatie. Met haar 
vele diverse kerken, de warme 
harten van haar mensen en 
de adembenemende natuur is 

Aan het eind van de vorige 
eeuw werd in brede kringen 
de behoefte gevoeld te komen 
tot een ontmoetingsplek waar 
vertegenwoordigers van alle 
christelijke tradities met elkaar 
in gesprek konden komen. Zo 
kwam het tot de oprichting van 
een Global Christian Forum. 
Het Forum organiseerde in 
oktober van dit jaar een tweede 
wereldwijde ontmoeting, in 
Manado, Indonesië. Namens 
SKIN werd deelgenomen door 
dominee Rhoïnde Mijnals-Doth 
en Anmar Hayali. 

Andere Nederlandse deelnemers 
waren dr. Arjan Plaisier, scriba 
van de Protestantse Kerk in 
Nederland, aartsbisschop 
Joris Vercammen van de 
Oud-Katholieke Kerk, ds. 
Peter Sleebos, voorzitter van 
de Verenigde Pinkster- en 
Evangeliegemeenten, en ds. 
Niek Tramper, secretaris van de 
Europese Evangelische Alliantie.
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Manado een stad naar mijn hart! 
En niet te vergeten de schitterende 
bezienswaardigheden, de aan 
variatie rijke keuken en het 
hemelslekkere eten!

Thema, doelstelling en 
achtergrond  
Deze tweede mondiale bijeenkomst 
had als thema “Samen leven 
in Jezus Christus, uit de kracht 
van de Heilige Geest”. De 
bijeenkomst bracht 287 leiders 
en vertegenwoordigers van allerlei 
kerken, (inter)kerkelijke organisaties 
en twee internationale christelijke 
studentenverenigingen samen uit 
65 landen en alle werelddelen bij 
elkaar. Tijdens de bijeenkomst werd 
aangekondigd dat er nog nooit in 
de geschiedenis zoveel christelijke 
tradities vertegenwoordigd waren 
als tijdens deze bijeenkomst van het 
GCF. Wat ben ik God dankbaar dat 
ik het onverdiende voorrecht had om 
deel uit te maken van dit kleurrijke 
gezelschap van christenen, dat een 
weerspiegeling is van de rijkdom 
van christelijke tradities binnen het 
Lichaam van Jezus Christus, het 
Hoofd van de Kerk!

Volgens het Richtinggevende 
Functie Statement – dat richting 
heeft gegeven aan het Forum proces 
sinds de geboorte van dit initiatief in 
1998 en bevestigd was tijdens de 
eerste mondiale bijeenkomst van het 
GCF in Limuru, Kenia in november 
2007 –  streeft het GCF ernaar “om 
een open ruimte te creëren waarin 
vertegenwoordigers vanuit de 
breedte van de christelijke kerken en 

interkerkelijke organisaties, die de 
Drie-enige God en Jezus Christus 
als perfect in Zijn goddelijkheid 
en menselijkheid belijden, 
bij elkaar kunnen komen om 
wederzijds respect te bevorderen, 
gemeenschappelijke uitdagingen te 
verkennen en samen het hoofd te 
bieden hieraan”. 

Het doel van het GCF is dan ook 
om christenen en kerken uit allerlei 
tradities, die elkaar nauwelijks 
of nooit hebben gesproken, te 
verenigen om samen te luisteren 
naar wat Gods Geest tot de Kerk 
van Christus vandaag de dag 
zegt, en te luisteren naar elkaar. 
Het gaat om bruggen bouwen, 
het overwinnen van vooroordelen 
en het creëren en bevorderen van 
wederzijds begrip en hechte relaties 
tussen christenen onderling, die 
met en voor elkaar bidden, van 
elkaar leren en inzicht krijgen in de 
gemeenschappelijke uitdagingen en 
hoe we die effectief samen kunnen 
aangaan. 

De kracht van 
geloofsgesprekken 
Het hart en de kracht van het GCF is 
namelijk het delen van persoonlijke 
en gemeenschapgerelateerde 
geloofsverhalen. Wij hebben in 
groepen ieder onze eigen reis met 
Jezus met elkaar gedeeld en van 
hart tot hart gesproken over wat 
ons beweegt in het dagelijks leven 
en in het werk wat we doen. Tijdens 
deze groepsgesprekken ben ik meer 
gaan beseffen hoe effectief zo’n 
intiem geloofsgesprek is. Het doet 
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je herontdekken dat het dezelfde 
Jezus Christus is die met Zijn Geest 
aan het werk is in het leven van 
iedere gelovige en in het leven van 
alle christelijke gemeenschappen, 
maar ook over de grenzen en over 
de muren heen die wij mensen 
hebben gemaakt en die ons 
eeuwen- of decennialang van 
elkaar hebben gescheiden. Ik ben 
God nog meer dankbaar dat ik in 
deze tijd leef en dat ik dit krachtige 
verzoeningsproces mag meemaken. 

Naast de groepen met een 
diverse samenstelling, hadden we 
regionale groepen (per werelddeel) 
LU�[YHKP[PLZWLJPÄLRL�NYVLWLU��
^HHYIPQ�ZWLJPÄLRL�aHRLU�]VVY�
de eigen context aan de orde 
kwamen. Tijdens deze diverse 
groepsgesprekken hebben we ook 
samen gebeden, bijbelstudie gedaan 
en van gedachten gewisseld over 

de lezingen en presentaties die wij 
tijdens de plenaire sessies te horen 
kregen van deskundige sprekers 
over de trends en ontwikkelingen in 
het wereldwijde christendom en over 
de eenheid van de Kerk en zending. 
Onze eenheid in Christus en onze 
gezamenlijke grote opdracht in 
het vervullen van Gods missie 
onder de leiding van Zijn Geest zijn 
namelijk onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Bovendien heeft een 
aantal deelnemers getuigenissen 
gegeven over de Kerk in bepaalde 
delen van de wereld zoals China, 
Oost-Europa, het Midden-Oosten 
en Noord-Afrika, maar ook over de 
ontwikkelingen binnen een aantal 
christelijke tradities. Wij hebben 
ook de ontroerende en helende 
verzoening tussen de Lutheranen 
en Mennonieten mogen meemaken. 
Kortom, zoveel om God voor te 
bedanken. Een essentieel onderdeel 

Anmar en Rhoïnde met andere deelnemers van het GCF
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van de bijeenkomst was dan ook 
de plenaire lof en aanbidding, 
waarbij de diverse tradities van de 
deelnemers weerspiegeld waren.    

Een Nederlands Christelijk 
Forum? 
Tijdens, maar ook vlak na de 
bijeenkomst, ben ik gaan nadenken 
over de grote impact die deze 
bijeenkomst heeft op mij persoonlijk, 
maar ook op mijn werk bij SKIN. 
Belangrijker nog, over de impact 
die het GCF zou kunnen hebben op 
het verzoeningsproces tussen de 
vele diverse kerken in Nederland. 
Volgens de slotverklaring van 
het GCF, heeft het delen van 
geloofsverhalen weer bewezen 
een goed model te zijn voor het 
bouwen van authentieke christelijke 
relaties in elke plaats. De commissie 
en deelnemers van het GCF 
hebben dan ook aangemoedigd 
om regionale, nationale en lokale 
christelijke fora te houden. De 

Indonesische kerken hebben 
gediend als voorbeeld door tijdens 
de laatste plenaire sessie het 
Indonesische Christelijke Forum op 
te richten. 
In Nederland hebben we een 
aantal initiatieven om de eenheid 
van het Lichaam van Christus 
in ons land gestalte te geven. 
Echter, hoewel elk initiatief mooie 
elementen in zich heeft, heeft geen 
van deze initiatieven het concept 
van het delen van geloofsverhalen 
tussen christenen ongeacht hun 
achtergrond en/of kerkgenootschap. 
We moeten als christenen niet 
met etiketten of labels bij elkaar 
komen, maar als volgelingen van 
de ene gekruisigde en opgestane 
Heer Jezus Christus. Belangrijk 
om te vermelden is dat de term 
‘migrantenkerken’ tijdens de 
bijeenkomst werd uitgedaagd en 
als een ontoereikende term werd 
beschreven, wat ik ook onderschrijf. 
Wat zou het geweldig zijn om 
een Nederlands Christelijk Forum 
te hebben waar alle christenen 
welkom zijn! De gedachten hierover 
begonnen in mij te borrelen. 
Ik heb inmiddels tijdens en na 
de bijeenkomst met een aantal 
landgenoten hierover van gedachten 
gewisseld. Dit idee bestaat al, maar 
zo’n forum is nog niet van de grond 
gekomen.     

Voor meer info
Voor de slotverklaring, de verslagen 
van en overige documenten over de 
bijeenkomst, verwijs ik u graag naar 
de website van het GCF: 
www.globalchristianforum.org. 
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Wie een bezoek brengt aan de Exoduskerk in Den Haag, kan het 
moeilijk over het hoofd zien. In de  lichtrode binnenmuur van de kerk 
is een groot wandreliëf uitgehakt. Dit reliëf, dat zich ontrolt als een 
stripverhaal, beeldt de uittocht uit Egypte uit. De voorstelling begint 
bij de onderdrukking van het Joodse volk onder de farao en eindigt 
bij de vreugdevolle aankomst in het beloofde land.

Het is veelzeggend dat deze fraaie kerk nu onderdak biedt aan de 
Congolese ‘Église Évangélique de la Haye’. Met recht is deze Franstalige 
geloofsgemeenschap trots op de aankoop, die dit jaar plaatsvond. De 
Exoduskerk heeft weer een optimale kerkelijke functie in Den Haag 
zuidwest. 

Thuis
De kerk is een gastvrije plek, in de eerste plaats voor de leden van de 
‘Église Évangélique de la Haye’ zelf, en biedt een thuis, ook voor wie 
niet hier geboren of opgegroeid is - een plek, waar de HEER zonder 
terughoudendheid geprezen wordt, ook op vreemd grondgebied (Psalm 
137:4).

Vele eeuwen na de uittocht uit Egypte schrijft de profeet Jeremia een brief 
aan de ballingen in Babylonië. In zijn brief spoort Jeremia het Joodse volk 
aan om hun hoop op een spoedige terugkeer even te laten voor wat het is, 
en zich te vestigen in het vreemde land:

“Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst.

Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je 
zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie 

moeten in aantal toenemen, niet afnemen.

Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in 
voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.” 

(Jeremia 29:5-7)

Bloei
Francisca Folkertsma
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Zo moedigt Jeremia de ballingen aan om een 
actief geestelijk en maatschappelijk leven te 
leiden op vreemde grond. Het volk zal 70 
jaar verblijven in Babylonië, wat betekent 
dat daar kinderen en kleinkinderen geboren 
zullen worden. Maar ook ver weg van huis 
is het mogelijk om een leven te leiden dat 
de HEER welgevallig is en dat door Hem 
gezegend wordt. 

Duurzame vestiging op vreemd 
grondgebied
Ja, de ballingen zijn kwetsbaar; zij moesten 
het bekende achterlaten. Toch mogen 
zij erop vertrouwen dat de HEER regeert 
en hen zegent – huizen mogen worden 
gebouwd en bewoond, kinderen geboren 
en grootgebracht, de vrucht van het land 
gesmaakt. Een kort onzeker verblijf maakt in 
veel gevallen plaats voor duurzame vestiging. 
Bij dit alles neemt het gebed een cruciale 
plek in.

Dit laatste merken we ook op bij de 
migrantengeloofsgemeenschappen in 
Nederland. Er wordt wat afgebeden 
voor Utrecht, voor Amsterdam, voor Den 
Haag. De komst van onze broeders en 
zusters in Christus vanuit andere delen 
van de wereld betekent verandering van 
geloofsgemeenschappen, wijken en steden. 
Moge de bloei van de vele internationale 
kerken in ons land ons inspireren en 
bemoedigen. 
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Het boekje See You in the Bible 
is een leerzaam en praktisch 
verslag van Bijbelleesgroepen uit 
verschillende culturen in Amsterdam. 
Dit is niet zomaar ontstaan, maar 
is het gevolg van een project van 
mensen die gegrepen zijn door het 
feit dat christenen uit allerlei culturen 
bij ons en met ons zijn.  

In een drietal Bijbelstudies (Genesis 
16, Lukas 10, Genesis 18) komen 
verrassende ervaringen en 
ontdekkingen naar boven. De andere 
mens komt naar boven in de Bijbel 
in de verhalen van gastvrijheid, van 
respect, van gemeenschappelijkheid. 
Het unieke van See You in the Bible 
is dat niet óver de ander gesproken 
wordt, maar mét anderen uit 
Ghana, Nigeria, Egypte, Indonesië, 
Suriname, het Caribische gebied, 
en ook Nederland. Het blijkt dat 
mensen uit Afrika boodschappen 
zien die de Nederlander nooit gezien 
heeft en andersom. 

De Bijbelstudie van Genesis 18 gaat 
ook over het omgaan van Abraham 
met vreemdelingen. Gastvrijheid 
omvat het delen van de maaltijd. Het 
offer verwijst naar de maaltijd van 

Christus.   
Een apart hoofdstuk 
gaat in op de vraag 
wat samen Bijbellezen 
met je doet. Het is de 
ervaring van een andere 
taal, van een andere 
christelijke traditie, van 
een andere benadering. 
In dit anders-zijn is de 
ervaring dat wij allen gelijk zijn voor 
de kerk, voor God en voor Christus. 

Praktische bijlagen
In een drietal bijlagen wordt ook 
praktisch ingegaan op het beginnen 
van intercultureel Bijbellezen: een 
stappenplan, werkvormen voor 
kennismaking en Bijbelstudie. Er 
is grondig nagedacht over deze 
nieuwe vorm van Bijbellezen die 
voor mensen zeer verrijkend kan 
zijn. Samen Kerk in Nederland 
(SKIN) wordt juist dieper beleefd 
door samen de Bijbel te lezen en te 
verstaan.    

Bertie Boersma, Erika Feenstra & Wilbert van 
Saane, See You in the Bible. Intercultureel 
Bijbellezen in de praktijk. Zoetermeer: 
Boekencentrum 2011, 142 bladzijden,  
¤ 14,90. ISBN 90-239-2032-5.

Boekbespreking

Intercultureel Bijbellezen in de praktijk
Hans Visser

Wat een prachtige omslag en welke mooie tekeningen heeft dat 
boekje, is de eerste reactie van mensen die het zien. Op de omslag 
buigen verschillend gekleurde en geklede mensen zich reikhalzend 
over een opengeslagen Bijbel. 
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Editorial
 
@V\�HYL�YLHKPUN�[OL�ÄUHS�:205�THNHaPUL�VM�������*OYPZ[THZ�PZ�
approaching, the celebration of the birth of our Lord Jesus Christ. 
As Messiah He was destined to reign on the throne of his forefather 
David. His reign will be everlasting (Rev. 7,15). 

His kingdom knows no distinction between citizen or undocumented 
(migrant), Jew or gentile. Forgiveness is distributed freely and generously to 
all. All who belong to Christ are members of the family of God (Gal. 3,26-
4:7). Eagerly we await the day we will stand together as one before the 
throne of God. 

As SKIN we sometimes have the privilege to foretaste this coming unity. 
Sometimes in intimate settings – when brothers and sisters engage in 
community within their own churches, sometimes on a larger scale, as seen 
in our last General Members Meeting. Sometimes even globally, as you will 
read in our impression of the Global Christian Forum, which was held in 
Indonesia.

Our God is just, one day justice will be done to all. Until that day, we – with 
or without passport – may take comfort in knowing that we are safe in Gods 
hands.  

Our God is righteous. The Levite Ethan sings:

‘Righteousness and justice are the foundation of your throne;
love and faithfulness go before you.

Blessed are those who have learned to acclaim you,
who walk in the light of your presence, O LORD.

They rejoice in your name all day long;
they exult in your righteousness.’

(Psalm 89,14-16)

On behalf of the board of Together Church in The Netherlands (SKIN) we 
wish you a blessed 2012. 

The editorial staff
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It was possible to convene these 
meetings in The Hague, thanks 
to the hospitality of the Eglise 
Evangélique de la Haye. This 
migrant church put its Church 
building at the disposal of SKIN 
and offered the guests an excellent 
meal. In his word of welcome, the 
coordinator of SKIN, Anmar Hayali, 
thanked the Rev. J.M. Luemba, the 
pastor of this church, heartily for 
his excellent cooperation. The Rev. 
Luemba himself, as a good host, 
conducted the opening service with 
meditation and prayer.

During the Assembly the Chairman 
of SKIN, Drs. Paul The Gwan Tjaij 
handed the Chairman’s gavel over 

to the Rev. Rhoïnde Mijnals-Doth, 
who has been chosen the new 
Chairperson of SKIN. In his farewell 
speech Drs The mentioned some 
highlights from his twelve year’s 
activities in the service of SKIN. The 
Rev. Rhoinde looked to the future 
and expressed her hope for a good 
JVVWLYH[PVU�^P[O�[OL�VMÄJL�Z[HMM�
(Francisca Folkertsma and Anmar 
Hayali), for a step forward in the 
relationships between the churches 
of SKIN and established churches, 
and for an ever more meaningful role 
for the migrant churches in Dutch 
society. 

SKIN General Assembly and handing 
over of Chairman’s gavel
 
On 22 October 2011, the General Assembly of SKIN was held. 
This meeting was followed by a conference, for a broader public, 
focusing on the vulnerable position of undocumented people in the 
Netherlands. 

Photo below: Pastor Luemba, The Hague
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From the beginning Dr. Paul The 
brought the conversation round 
to his predecessor as chairman, 
the Rev. Rudy Polanen. The 
Rev. Polanen was minister of the 
Parish of the Moravian Brethren in 
Amsterdam. He died in January 
2008, shortly after he had handed 
over the general chairmanship to 
Dr. The, who had been chairman of 
internal affairs with SKIN for some 
time. Paul The remembers the Rev. 
Polanen as the person who hugely 
determined the policies of SKIN, 
which under the Rev. Otto Ruff’s 
chairmanship had developed from 
a platform of migrant churches to 
an association of migrant churches. 
The new chairwoman, the Rev. 
Rhoïnde Mijnals-Doth, too, feels she 
is following in the footsteps of the 
Rev. Polanen; in several respects. 
In 2008 she succeeded the Rev. 
Polanen as a member of the Board 
of SKIN, and since 2004 she has 
been a minister of the Parish of the 
Moravian Brethren in Amsterdam, 
and also in that function a successor 
of the Rev. Polanen, whom she also 
knew very well personally.

The appointment of the Rev. 
Rhoïnde Mijnals-Doth as successor 
of Paul The can therefore be seen 
as a guarantee of continuity of the 
policy of SKIN. After all both feel 
inspired by this pioneer of SKIN.

To my question which policies 
the Rev. Polanen instigated, Paul 
The answers very decidedly. As 
a consequence of the forming of 
an association the Board became 
much more dynamic. The member 
churches began to be part of the 
Board. “When we began, it was 
pioneering. We didn’t know how 
things would develop, but gradually 
it became clear.” For instance, 
the targets were formulated in the 
articles of association. Important 
elements in them are: giving a voice 
to the migrant churches in society, 
and seeking co-operation with 
the established churches in the 
Netherlands. 
Looking back on previous years 
we can say that of those targets 
many have been realized. Of the 
presumably more than 1,200 
migrant churches in our country 

With Small Steps Forward 
A conversation with the retiring chairman and 
the new chairwoman
Gerard van ’t Spijker

During the general members meeting of 22 October 2011 Paul 
The Gwan Tjaij M.D. handed the chairman’s gavel of SKIN over to 
the Rev. Rhoïnde Mijnals-Doth. A few weeks before this I had a 
conversation with both.
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76 are at present members of 
SKIN. That is substantial. Out 
of presumably 800,000 migrant 
Christians there are about 350,000 
who are non-Catholics. “I often say: 
with more than 70,000 parishioners 
we are worth at least one seat in the 
Dutch Parliament. If not more.”

SKIN gives migrant churches an 
identity in society
Paul The looks back gratefully to 
the period during which he was 
allowed to lead the association. 
“We have really gained a visible 
face in society. That appears, for 
example, from the report Gratis en 
waardevol (Free and Valuable) on 
[OL�ZPNUPÄJHUJL�VM�TPNYHU[�JO\YJOLZ�
in The Hague. It was published by 
the organization OIKOS, also on 
behalf of the direction of SKIN. In 
this report the positive meaning 
of migrant churches for the Dutch 
society is proved on the basis of 
learned research. Dr. The looks back 
on the realization of this report with 
satisfaction. During his chairmanship 
he has experienced more things that 
OL�^HU[Z�[V�TLU[PVU�ZWLJPÄJHSS �̀�0[�
is gratifying to see a high degree of 
good fellowship growing among the 
churches. “You see real friendships 
arise between the ministers of very 
different churches.”

Migrant churches ask to be 
respected
There are also things which haven’t 
been successful (yet), and which 
should be addressed in the future. 
It is clear that the migrant churches 
have been put on the map and 

are visible as a group. But being 
respected as a group does not imply 
being respected as Christians. “They 
perceive us as birds of paradise.” As 
regards this, the new chairwoman, 
the Rev. Rhoïnde, heartily agrees 
with Paul The.

Important aspects of migrant 
churches, says Paul The, are 
usually not seen at all. Here he is 
very explicit: “The meaning and the 
power of the word that has been 
passed down, something obvious 
in the migrant churches, is not 
seen.” At the same time there are 
misunderstandings about the role of 
[OL�TPUPZ[LY�HZ�[OL�RL`�ÄN\YL�VM�[OL�
parish. He is expected to take the 
decisions, and that is what he does. 
But it should not be forgotten that 
he does not do this until he has lent 
an ear to all the people concerned. 
“A good minister is not a dictator.”
And then: many migrant churches 
are looking for accommodation. 
In short: there is still a lot to be 
done. It was not always easy. As 
chairman you must radiate authority, 
but you shouldn’t be authoritarian. 
But having to weigh these sorts 
of things again and again made it 
fascinating too. As a result Paul The 
looks back gratefully and with a lot 
of satisfaction on the time that he 
could contribute to SKIN.

Small steps, not at home yet
From the points her predecessor 
has raised the Rev. Rhoïnde eagerly 
underlines that she wants to see to it 
that the established churches really 
recognize the migrant churches 
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as churches. Migrant churches are 
still seen as more or less exotic. As 
migrant churches we have a feeling 
that the established churches do not 
need us. Migrant and established 
churches have images of each 
other that need to be corrected. 
Migrant churches are sometimes 
[`WPÄLK�HZ�JO\YJOLZ�[OH[�¸THRL�[VV�
much noise”. That is also caused by 
some ignorance. “Sometimes we 
are allowed to provide a beautiful 
choir for a church service, but there 
it ends.” Going about something 

together is still far away for the 
established churches. You sense 
some indifference from it, she says. 
However, we can overcome it if we 
seriously engage in conversation 
with each other. And from those 
conversations it will appear that 
doing things together is important. 
“Moreover,” the Rev. Rhoïnde says, 
“migrant churches do not know 
each other either.” Nevertheless, 
she is not pessimistic. Not long 
ago there were in Amsterdam 87 
churches that organized something 

Rhoïnde Mijnals-Doth receives the gavel from Paul The
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together. It was a joint prayer 
meeting, coordinated by Youth 
with a Mission. First there was an 
opportunity to make each other’s 
acquaintance and to build networks. 
After that we had dinner together 
and next we prayed together for the 
city of Amsterdam. Such meetings 
lead to an exchange of thoughts and 
experiences, and in this way you 
learn to take each other seriously. 

Co-operation at a local level
The organisation of such meetings 
does not always have to be the 
direct responsibility of SKIN. 
Fortunately there are various 
initiatives to co-operate at local 
levels: in Amsterdam, in The 
Hague, in Utrecht. The Rev. 
Rhoïnde is eager to promote this 
regionalisation. With that the motto 
can certainly be: ’Small steps, not 
at home yet’, that is to say we 
shouldn’t expect it will all turn out all 
right soon. And every town has its 
own forms and its own speed. But 
important steps are being taken. 

Going forward with small steps 
holds for all tasks SKIN will have 
to deal with in the near future. 
The three spearheads, which 
have been important for years, 
continue to demand attention: How 
KV�TPNYHU[�JO\YJOLZ�ÄUK�NVVK�
accommodation? What attitude do 
the migrant churches adopt towards 
a new generation in their ranks, who 
have grown up in the Netherlands? 
How do we organise education and 
training for leaders in the migrant 
churches? 

In the meantime SKIN must be 
attentive to various issues it has 
taken up in the last few years, such 
as recruiting and equipping persons 
who help debtors to tackle their 
burden of debt, the commitment to 
the pastoral care towards prisoners, 
and consciousness-raising in the 
ÄLSK�VM�[YHMÄJRPUN��

In addition to all this we have to deal 
with the hardening in society, as a 
result of which migrants realize that 
they are increasingly less welcome in 
our country. All who are involved in 
the migrant churches feel that. That 
underlines again the importance 
of all matters SKIN has concerned 
itself with in the last few years. A 
matter which should be emphasized 
in this respect is the expected 
legislation on the penalization of 
undocumented persons, the people 
without papers. This also requires, 
for example, a consultation of 
different relief organizations, since 
the danger of exclusion from health 
care is imminent. Many people 
concerned are afraid of this, with 
all its consequences for individual 
health, but also for public health. In 
all this we should keep in mind that 
SKIN is what the public sees of the 
migrant churches.

Both, the retiring chairman and the 
new chairwoman, are facing the 
M\[\YL�^P[O�JVUÄKLUJL��¸>OLU�`V\�
know that you are devoting yourself 
to the service of the Living Lord you 
may experience that God’s Spirit 
works,” says Paul The. And the Rev. 
Rhoïnde heartily agrees.   
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Cora, a woman of Philippine origin, 
has worked during a number of 
years as a house keeper in the 
embassy of the Kingdom of Saudi 
Arabia. She became a victim of 
sexual violation. Eventually, she 
found a way to escape the embassy, 
with her son and daughter. 

0�HT�ÄSSLK�^P[O�MLLSPUNZ�VM�YLZWLJ[�
and admiration, when I consider 
the way in which she managed to 
go through this period. Respect 
for the way she could hold herself 
up. Admiration for the way she 
succeeded, thanks to her strong will 
and her perseverance, in building 
again a decent existence. 

She tells her story again and again 
in order to stimulate people to resist 
slavery and exploitation. Because 
domestic workers deserve, just like 
other people, dignity and respect in 
society irrespective of their origin. 

Another story that impressed me 
was told by Jack, also of Philippine 
origin. He spoke about the activities 
of his organization, which gives 
support to domestic workers from 

the Philippines. 
Its objective is to obtain decent 
treatment towards them, and the 
acceptance of domestic workers  
as ordinary people, irrespective 
of the fact whether they are in 
the possession of the proper 
documents or not. 

People, who leave for abroad from 
the Philippines, do this for several 
reasons and seldom from free 
JOVPJL��;OL`�^VYR�PU�[OL�ÄYZ[�WSHJL�
[V�ÄUHUJPHSS`�Z\WWVY[�[OLPY�MHTPS`�
in their home country. Once they 
have arrived somewhere abroad, 
they are very often exploited by 
their employers. Consistently they 
are victims of violation, slavery, 
exploitation and sexual abuse.

Rian Ederveen spoke on behalf 
of the organisation Landelijk 
Ongedocumenteerden Steunpunt 
(LOS: National Support Group 
of Undocumented People). This 
organisation helps those people 
who do not succeed in developing 
a decent living standard in the 
Netherlands, and are in search of 
help. It appears to be increasingly 

The vulnerability of 
undocumented people
Some impressions
Grace Goei

In the afternoon meeting the vulnerable position of undocumented 
people in the Dutch society was brought up by several agencies. The 
presentation of Cora made a deep impression on me. 
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TVYL�KPMÄJ\S[�[V�VMMLY�HPK��0M�MVY�
instance someone takes in some 
undocumented person to lodge, 
the result is most often that his 
rent subsidy is withdrawn. Local 
authorities see themselves more 
HUK�TVYL�JOHSSLUNLK�I`�ÄUHUJPHS�
KPMÄJ\S[PLZ�HUK�[OPZ�YLZ\S[Z�PU�
cutbacks in expenditure. Often 
the care for homeless people is 
therefore diminished. 
Individuals are more and more 
fearful to help the victims of ill-
treatment, whereas churches are 
increasingly asked for assistance. 

Raising hope
Staying illegally in the Netherlands, 
that is to say without a residence 
permit, will probably be considered 
punishable by law in the near future. 
Those, to whom this may probably 
apply, are swinging between hope 
and despair.
These developments in our country 
are far from being positive. People 
run the risk of losing slowly but 
steadily their hope, whereas hope 
must remain alive. However nobody 
will be served when false hope 
is given. False hope may lead to 
despair, sadness and depression. 
Precisely this is where churches 
may play an outstanding role; both 
by offering hope and by offering 
aid. Churches are able to offer hope 
and a grip on life by communion in 
Christ. By continuing to believe in 
Christ! Also by simply being close 
to people, and literally holding their 
hand. Looking out for each other 
offers hope of a better future for 
these people.

Churches may be also be involved 
in making available a free place to 
sleep and offering food and drink. 
Also they may reach out to help 
some to obtain legal status. 

(I\ZL�HUK�[YHɉJRPUN�PU�O\THU�
beings 
Mr Hauw Han, the leader in the 
name of SKIN of the project of 
;HJRSPUN�;YHMÄJRPUN�VM�/\THU�
Beings, gave information about 
this project. The organisations that 
are involved in these matters are 
Bounded Labor in the Netherlands 
(BLinN), the Foundation of Sisters 
against Women-Trade (SRTV), 
The International Organisation 
for Migration (IOM), and the 
Coordination Centre of Human 
Trade (CoMensha). Consciously 
exploiting people is illegal. In these 
cases the police should be brought 
in. 

Despite targeting these questions 
of these agencies, it remains 
KPMÄJ\S[�[V�HYYP]L�H[�VMÄJPHS�YLWVY[PUN�
and prosecution of the criminals. 
Victims therefore often lapse into a 
state of fear, depression, desperate 
nightmares and Post Traumatic 
Stress Syndrome.

The central question of the meeting 
was in which way migrant churches 
may offer aid in these matters. 
-VY�[OPZ�YLHZVU�H�ÅV^�JOHY[�OHZ�
been developed for the migrant 
churches concerned. This is a list 
that indicates where the migrant 
church may ask for assistance, and 
whom they may contact in cases of 
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exploitation of any members of their 
community. 

It remains questionable whether 
people are really served by bringing 
in the police. Exactly those people, 
who are victims, steer clear of the 
police. They are already pleased 
to having some employment 
and fear being arrested. In these 
circumstances a trusted person may 
play an important role. He may be 

an intermediary in contacts with the 
police and speak on behalf of the 
victim. 

At the end of the afternoon, I am 
deeply moved by much of what 
has been presented. This most 
impressive meeting ends with 
singing and prayer. Returning home, 
I am mute and I feel powerless, 
being deeply touched by so much 
hidden sorrow. 
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On the way to the conference, my 
ÅPNO[�OHZ�H�Z[VWV]LY�PU�1HRHY[H�VU�
the 1st of October. Rhoïnde has to 
leave The Netherlands later because 
of a number of obligations as a 
pastor. At the airport I am warmly 
received by June Beckx and her 
husband Ronald. After about two 
years in which we have not seen 
LHJO�V[OLY��^L�ÄUHSS`�OH]L�[OL�
opportunity to meet each other and 
catch up for hours. It is so good 
to see June and her family and get 
to know them better and to listen 
to the exciting stories of June and 
her rich experiences at SKIN! On 
that day I tell June that exactly two 
years ago, that is on the 1st of 
October 2009, she handed over 
the coordinatorship of SKIN to me. 
Happily surprised, June looks at 
me and congratulates me effusively. 
Who would have thought that we 
would meet each other on that 

ZWLJPÄJ�KH`��(M[LY�[OL�.*-�0�HT�HSZV�
able to spend a couple of days with 
the Beckx family, who have been 
very hospitable and caring. 

Warm-hearted reception in 
Manado
On arrival in Manado the participants 
of the GCF were warmly received 
by the many volunteers from the 
Indonesian churches who have 
worked tirelessly together and with 
the GCF committee to make sure 
that the gathering was excellently 
HUK�LMÄJPLU[S`�VYNHUPZLK��;OL�
security of the participants was 
also taken care of. The governor 
of North Sulawesi and the mayor 
of Manado have both shown their 
appreciation for the organisers and 
participants by organising a large 
reception before and at the close of 
the gathering, respectively. In short, 
Indonesian hospitality and warm 

Lessons and inspiration from Manado
Report and personal impressions 
of the Global Christian Forum, 
Indonesia, October 2011 
Anmar Hayali

Responding to the invitation of Mr. Hubert van Beek, the secretary of 
the Global Christian Forum, Rhoïnde Mijnals-Doth and I participated 
on behalf of SKIN in the second global gathering of the Global 
Christian Forum (GCF), 4-7 October 2011, which took place in the 
city of Manado, North Sulawesi, Indonesia. Since I do not have 
enough space to share all the lessons and inspiring experiences 
^P[O�`V\��0�^PSS�NP]L�`V\�IYPLÅ`�OLYL��T`�WLYZVUHS�PTWYLZZPVU�HUK�
TVZ[�PTWVY[HU[�ÄUKPUNZ�VM�[OL�NH[OLYPUN��
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reception has been overwhelming!
Although the gathering took place 
in the country with the largest 
Muslim population in the world, the 
mainly Christian city of Manado was 
chosen as the location. With its 
many diverse churches, the warm 
hearts of its people and breathtaking 
nature, Manado is truly a city after 
my own heart! Not forgetting the 
wonderful sights, the rich variety 
within its cuisine and the heavenly 
delicious food!

Theme, goal and background
The theme of this second global 
gathering was “Life Together in 
Jesus Christ: Empowered by 
the Holy Spirit”. The gathering 
brought together 287 leaders and 
representatives of diverse churches, 
(inter-)church organisations and 
two international Christian student 
associations from 65 countries and 
all continents. During the gathering 
it was announced that never in 
history has there been so many 
Christian traditions represented as 
during this gathering of the GCF. I 
am so grateful to God that I had the 
unearned privilege to be part of this 
colourful group of Christians, which 
PZ�H�YLÅLJ[PVU�VM�[OL�YPJOULZZ�VM�
Christian traditions within the Body 
of Jesus Christ, the Head of the 
Church!

According to the Guiding Purpose 
Statement – which has directed the 
Forum process from the time it was 
PUP[PH[LK�PU��  ��HUK�^HZ�HMÄYTLK�
K\YPUN�[OL�ÄYZ[�NSVIHS�NH[OLYPUN�
of the GCF in Limuru, Kenya in 

November 2007 – the GCF aims 
“to create an open space wherein 
representatives from a broad range 
of Christian churches and inter-
church organisations, which confess 
the triune God and Jesus Christ as 
perfect in His divinity and humanity, 
can gather to foster mutual respect, 
to explore and address together 
common challenges”. 

The goal of the GCF is thus to bring 
together Christians and churches 

At the end of the 20th century 
the need was felt to create 
a worldwide platform where 
representatives of all Christian 
traditions could meet each 
other. The Global Christian 
Forum was raised. In October 
2011 the Forum organized 
a second global meeting, in 
Manado, Indonesia. On behalf 
of SKIN the Rev. Mijnals-Doth 
and coordinator Anmar Hayali 
participated. 

The Dutch delegation also 
included Arjan Plaisier, the 
General Secretary of the 
Protestant Church in The 
Netherlands, Archbishop Joris 
Vercammen, of the Old Catholic 
Church, Rev. Peter Sleebos, 
general superintendent of the 
Assemblies of God in The 
Netherlands, and Rev. Niek 
Tramper, the General Secretary 
of the European Evangelical 
Alliance. 
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from various traditions, who have 
rarely or never spoken to each 
other, to listen together to what 
the Spirit of God is saying today to 
the Church of Christ, and to listen 
to each other. It is about building 
bridges, overcoming prejudices 
and creating and promoting 
mutual understanding and strong 
relationships between Christians, 
who pray with and for one another, 
learn from each other and gain 
insight into the common challenges 
and how we can face them 
effectively together.       

The power of sharing faith 
journeys
The heart and power of the GCF is 
namely the sharing of personal and 
community-related faith journeys. 
We have each shared in groups 
with each other our own journey 
with Jesus and have spoken from 
heart to heart about what activates 
us in daily life and in the work we 
do. During these group meetings, 
I realised how effective such an 
intimate conversation on faith really 
is. It helps you rediscover that it 

is the same Jesus Christ who is 
working through His Spirit in the life 
of every believer and in the life of 
all Christian communities, but also 
through the borders and across 
the walls that we as humans have 
made and which have separated 
us from each other for centuries or 
decades. I am even more grateful to 
God that I live in this time and that I 
am allowed to witness this incredibly 
powerful reconciliation process.          
Besides the groups with a diverse 
composition, we had regional 
groups (per continent) and tradition-
ZWLJPÄJ�NYV\WZ��^OLYL�TH[[LYZ�
concerning the own context were 
discussed. During these diverse 
group meetings we prayed together, 
did Bible study and exchanged 
our impressions of the lectures 
and presentations given during the 
plenary sessions by expert speakers 
on the trends and developments in 
world Christianity and on the unity 
of the Church and mission. Our 
unity in Christ and our common 
.YLH[�*VTTPZZPVU�PU�M\SÄSSPUN�
God’s mission led by His Spirit are 
namely inseparably interconnected. 
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Moreover, a number of the 
participants gave testimonies about 
the Church in certain parts of the 
world such as China, Albania, the 
Middle East and North Africa, but 
also about the developments within 
a number of Christian traditions. 
We have also witnessed the moving 
and healing reconciliation between 
the Lutherans and the Mennonites. 
In short, we have so much to 
thank God for. An essential part 
of the gathering was therefore the 
plenary praise and worship, which 
YLÅLJ[LK�[OL�KP]LYZL�[YHKP[PVUZ�VM�[OL�
participants.           

A Dutch Christian Forum? 
During as well as shortly after the 
NH[OLYPUN�0�ILNHU�YLÅLJ[PUN�VU�[OL�
huge impact this gathering has 
had not only on me personally, but 
also on my work at SKIN. More 
importantly, I thought about the 
impact that the GCF can have on 
the reconciliation process between 
the many diverse churches in The 
5L[OLYSHUKZ��(JJVYKPUN�[V�[OL�ÄUHS�
message of the GCF, the sharing of 
faith journeys has again proven to be 
a good model for building authentic 
Christian relationships in every place. 
The committee and the participants 
of the GCF have thus encouraged 
having regional, national and local 
Christian forums. The Indonesian 
churches have set an example by 
establishing the Indonesian Christian 
Forum during the last plenary 
session.    

In The Netherlands we have several 
initiatives that aim to serve the unity 

of the Body of Christ in our country. 
However, although each initiative 
contains beautiful elements, none 
of them has the concept of sharing 
faith journeys among Christians, 
regardless of their background and/
or tradition. We as Christians should 
not come together with tags or 
labels, but as followers of the one 
JY\JPÄLK�HUK�YLZ\YYLJ[LK�3VYK�1LZ\Z�
Christ. It’s important to mention that 
the term ‘migrant churches’ was 
challenged during the gathering 
and described as an inadequate 
term. I personally support this 
statement. How great it would be 
to have a Dutch Christian Forum 
where all Christians are welcome! I 
started thinking a lot about this and 
I have already shared my thoughts 
during and after the gathering with 
a number of fellow Dutchmen. The 
idea is already in existence, but it 
has not yet been realised.      

For more information
;V�YLHK�[OL�ÄUHS�TLZZHNL��[OL�
reports of and other documents 
about the conference, please visit 
the website of the GCF: 
www.globalchristianforum.org. 

Anmar with Hubert van Beek
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When entering the Exoduskerk (Church of the Exodus) in The 
Hague, the eye is immediately drawn to the relief which covers the 
red-coloured brick walls. This relief depicts the story of the exodus 
from Egypt, beginning with the oppression of the Jews in Egypt and 
ÄUPZOPUN�^P[O�[OL�QV`M\S�HYYP]HS�PU�[OL�7YVTPZLK�3HUK���

It is striking that this beautiful building now houses the Congolese ‘Eglise 
Evangélique de la Haye’. The French-speaking immigrant church is rightly 
proud to have accomplished the purchase of the church this year. This 
allows the Exodus Church to resume its spiritual function as a centre for 
Christian activity in The Hague. 

At home
The church offers a welcoming place for the members of the ‘Eglise 
Evangélique de la Haye’ and provides a home for those that were not born 
here - a place where the Lord is being praised without restraint, even on 
foreign soil (Psalm 137:4).

Many centuries after the Exodus from Egypt, the prophet Jeremiah writes 
a letter to the exiles in Babylon. In his letter Jeremiah advises the Jewish 
people to stop focussing blindly on the return to their homeland and to 
settle in the foreign country:

“Settle there and build houses. Plant gardens and eat 
what you grow in them. 

.L[�THYYPLK�HUK�OH]L�JOPSKYLU��[OLU�OLSW�`V\Y�ZVUZ�ÄUK�^P]LZ�HUK�OLSW�`V\Y�
KH\NO[LYZ�ÄUK�O\ZIHUKZ��ZV�[OL`�JHU�OH]L�JOPSKYLU�HZ�^LSS��0�^HU[�`V\Y�

numbers to grow, not to get smaller. 

Pray for peace in Babylonia and work hard to make it prosperous. The more 
successful that nation is, the better off you will be.”  

(Jeremiah 29,5-7)

Flowering
Francisca Folkertsma
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Thus Jeremiah encourages the exiles 
to live an active spiritual and social life 
on foreign soil. The people will stay 
in Babylon for seventy years, which 
means that children and grandchildren 
will be born there. They are encouraged 
that it is possible to live a blessed life 
that is pleasing to the Lord far away 
from their homeland. 

Sustainable settlement
The exiles are vulnerable; they had to 
leave the familiar. Yet they may trust 
that the Lord reigns and blesses them - 
houses can be built, children born and 
raised, the fruit of the country enjoyed. 
A short uncertain stay is replaced by 
sustainable settlement. In all this, prayer 
is essential. 

Something similar is seen among many 
immigrant churches in the Netherlands. 
Migrant churches abound in prayer 
for the cities in which they live. The 
arrival of our brothers and sisters in 
Christ from other parts of the world 
means change of faith communities, 
neighbourhoods and cities. May the 
prosperity of the many international 
churches in our country inspire and 
encourage us. 
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The booklet See You in the Bible is 
an instructive and practical report on 
Bible groups from different cultures 
in Amsterdam. This did not arise 
without any reason, but it is the 
consequence of a project of people 
who are affected by the fact that 
Christians from all kinds of cultures 
are with us.

In a trio of Bible studies (Genesis 
16, Saint Luke 10, Genesis 
18) surprising experiences and 
discoveries emerge. The other 
human being emerges in the 
stories of hospitality, of respect, of 
mutuality. The unique thing of See 
You in the Bible is that the other 
human being from Ghana, Nigeria, 
Egypt, Indonesia, Surinam, the 
Caribbean and also the Netherlands 
is not spoken about but spoken 
with. It appears that people from 
Africa see messages the Dutchman 
has never seen and the other way 
round. 
The Bible study of Genesis 18 
is also about Abraham’s dealing 
with strangers. Hospitality involves 
ZOHYPUN�TLHSZ��;OL�ZHJYPÄJL�YLMLYZ�[V�
Christ’s Supper.
A separate chapter goes into what 
Bible reading does to you. It is the 

experience of a different 
language, of a different 
Christian tradition, of a 
different approach. In 
this being different there 
is the experience that 
we all are equal before 
the Church, before 
God and before Christ.

Practical 
appendices
In a trio of appendices the practice 
of starting intercultural Bible classes 
is examined: a step-by-step 
instruction, ways to get acquainted 
with each other and Bible study. 
This new kind of Bible classes, 
which can highly enrich people, has 
been given considerable thought. 
Samen Kerk in Nederland (SKIN: 
Together Church in the Netherlands) 
is really experienced more deeply by 
reading together and understanding 
the Bible.

Bertie Boersma, Erik Feenstra & Wilbert van 
Saane, See You in the Bible. Intercultureel 
bijbellezen in de praktijk. Zoetermeer: 
Boekencentrum 2011, 142 pages, ¤ 14,90,  
ISBN 90-239-2032-5.

Book review
Intercultural Bible classes in practice
Hans Visser

What a beautiful cover and what beautiful drawings this booklet 
OHZ��PZ�WLVWSL»Z�ÄYZ[�YLHJ[PVU�^OLU�ZLLPUN�P[��6U�[OL�JV]LY�KPɈLYLU[S`�
colored and dressed people are eagerly bending over an opened 
Bible. 
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