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Postdoctorale ambtsopleiding van SKIN en VU voor leiders van internationale kerken van start gegaan 
Het vele werk heeft vruchten afgeworpen. In samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam werkt SKIN al 
een tijd aan een eigen ambtsopleiding voor pastors en leiders van internationale kerken. Op 8 september is de 
eenjarige postdoctorale ambtsopleiding (60 EC) officieel van start gegaan. De eerste colleges werden gegeven door 
dr. Simon Ririhena en dr. Samuel Lee, de coördinatoren van het ‘Center for Theology of Migration’, het 
samenwerkingsverband tussen SKIN en VU, en hiermee ook van de ambtsopleiding. SKIN-voorzitter Rhoïnde Mijnals-
Doth en de coördinator Anmar Hayali hebben deze feestelijke dag bijgewoond.  
Inmiddels participeren zes studenten uit diverse kerken in deze eerste editie van de opleiding. Maak hier kennis met 
de studenten die hun indrukken tot nu toe delen. 
In de afgelopen maanden hebben hoogleraren en andere deskundigen met diverse achtergronden (kerkelijke 
tradities, culturele achtergronden en onderwijsinstituten) op uitnodiging gastcolleges verzorgd.  
Voor meer informatie over de opleiding klik hier. 

  
Kick-off Kerkproeverij 
Op 1 september vond de kick-off viering plaats van de landelijke 
interkerkelijke campagne Kerkproeverij. Op uitnodiging participeerde 
de SKIN-coördinator in deze feestelijke bijeenkomst. Lees hier het 
verslag van het startschot van deze campagne. 
 
 
 
 
 
10-jarig jubileum SKIN-Rotterdam en afscheid directeur  
Op 16 september vierde onze dochterorganisatie SKIN-Rotterdam 
haar tienjarig bestaan. Allerlei relaties waren hierbij uitgenodigd 
(internationale en autochtone kerken, maatschappelijke organisaties, 
lokale politiek en de gemeente, fondsen en media). Op deze dag trad 
Madelon Grant af als directeur, die na zeven jaren bij SKIN-Rotterdam 
elders een nieuwe uitdaging aangaat. Op 19 november hield SKIN-
Rotterdam een speciale dankdienst ter afsluiting van het lustrumjaar.  
De fulltime directeur is opgevolgd door twee parttimers; onlangs 
heeft het bestuur van SKIN-Rotterdam Jane Martie-Chatlein benoemd 
als coördinator, en Karin de Schipper-Visser als directeur. Maak hier 
kennis met de nieuwe directeur van SKIN-Rotterdam. 
Wij feliciteren al onze collega’s van SKIN-Rotterdam en bidden hen 
Gods rijke zegen toe!  

http://skinkerken.wixsite.com/skin/nieuwsnajaar2017
https://www.youtube.com/channel/UCucNvRmMvbjKrfCjSizFgEg/featured
http://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/opleidingen/postacademische-opleidingen/postacademische-ambtsopleiding-migrantenpastor-kerkleider/postacademische-ambtsopleiding-migrantenpastor-kerkleider.aspx
https://portal.eo.nl/kerkproeverij/nieuws/2017/09/terugblik-kick-off-kerkproeverij/
http://www.skinrotterdam.nl/nieuwe-directeur-skin-rotterdam-stelt-zich-voor/
http://www.skinrotterdam.nl/nieuwe-directeur-skin-rotterdam-stelt-zich-voor/


SKIN-coördinator gastspreker bij Raad van Kerken Amsterdam  
Op uitnodiging van voorzitter Henk Meulink van de Raad van Kerken Amsterdam heeft de SKIN-coördinator op 21 
september gesproken tijdens de Algemene Vergadering van de Raad. Hij presenteerde een overzicht van de zeer 
diverse internationale kerken en migrantenkerken in Nederland, waarvan een groot deel is gevestigd in Amsterdam, 
en ging met de aanwezigen in gesprek over de mogelijkheden om de relaties te bevorderen tussen autochtone en 
internationale kerken. De SKIN-voorzitter Rhoïnde Mijnals-Doth en penningmeester Jan Scholten waren hierbij 
aanwezig. 

  
 
 
Symposium ‘God blijft in Nederland!’ en presentatie 
database Rooms-Katholieke migrantenparochies  
Op 6 oktober organiseerde het Nijmeegs Instituut voor 
Missiewetenschappen (NIM) het symposium ‘God blijft in 
Nederland! Rooms katholieke migranten in kerk en 
samenleving’, ter gelegenheid van de presentatie van een 
online database van Rooms-Katholieke 
geloofsgemeenschappen van migranten in Nederland. 
Sprekers waren dr. Jorge Castillo Guerra, dr. Erik Sengers, 
en SKIN-coördinator ir. Anmar Hayali. Hierna was er 
ruimte voor vragen en discussie met de deelnemers.  
Aan het nieuwe online overzicht hebben de meeste 
Rooms-Katholieke migrantengemeenschappen in ons 
land hun medewerking verleend door het leveren van 
eigen geactualiseerde gegevens. De database is te 
raadplegen op de NIM-website. 
 
 
 
Arabische gemeente onderdeel van Protestantse Kerk in Nederland (PKN) 
Op 19 oktober sloot een Arabische kerk in Amsterdam zich aan bij de PKN. Op uitnodiging was de voorzitter van SKIN 
hierbij aanwezig. Zie hier online hoe dit tot stand is gekomen:  Artikel RD   PKN Amsterdam  Eltheto Kerk Amsterdam. 
 
 
 
SKIN-cursus zorgt voor verbinding  
Al een lange tijd constateren wij dat één van de vruchten, tevens een bewust doel, van de toerustingscursus van 
SKIN is dat er verbindingen ontstaan. Niet zelden worden trainers door sommige cursisten uitgenodigd om te 
(s)preken of een training te verzorgen in de eigen kerkgemeenschap. Zo heeft cursus-deelnemer Paul Mutama op 21 
oktober dr. Daniel Ahn uitgenodigd als gastspreker bij een conferentie in Dordrecht met als thema ‘Missionaire 
migrantenkerk zijn in Nederland. De rol van de christelijke kerk in een verscheurde wereld’. 
 
 
 

http://www.ru.nl/nim/database-catholic-migrants/zoeken-naar-parochie/
https://www.rd.nl/kerk-religie/arabische-gemeente-in-amsterdam-van-start-1.1438857
https://protestants.amsterdam/nieuwspagina/3221-officiele-start-van-de-arabische-kerk-in-amsterdam.html
http://www.elthetokerkamsterdam.nl/over-ons/gemeente/8-nieuws/113-start-arabische-kerk-in-amsterdam


 
Nationale Viering 500 jaar Reformatie 
In de Domkerk in Utrecht vond op 31 oktober de Nationale 
Viering 500 jaar Reformatie plaats. Tijdens de viering stond 
de Protestantse Kerk in Nederland, samen met 
vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk en andere 
kerkgenootschappen en religies, stil bij de betekenis van de 
reformatie en het protestantisme voor Nederland. Koning 
Willem-Alexander was aanwezig bij de viering. Op uitnodiging 
hebben vanuit SKIN onder meer voorzitter Rhoïnde Mijnals-
Doth, bestuurslid Johannes Linandi en coördinator Anmar 
Hayali deelgenomen aan deze historische en oecumenische 
herdenking.  
 
 
Zendingserfgoedkalender 2018 in het teken van de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland 
De Stichting Zendingserfgoed wijdt haar kalender voor volgend jaar aan de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in ons land. 
Iconen en miniaturen die in deze Nederlandse kerken te vinden zijn, sieren deze kalender. Bovendien geeft de 
kalender informatie over deze kerken en hun geschiedenissen, die vaak met vervolging en vluchten naar andere 
landen zijn doortrokken. Verder gaat de kalender in op de kerken in de Nederlandse situatie, wordt nader op de 
iconografie ingegaan en wordt het werk van het Zendingserfgoedhuis voorgesteld. Inmiddels heeft voorzitter drs. 
Huub Lems van de Stichting Zendingserfgoed de kalender overhandigd aan paus Tawadros II van de Koptisch-
Orthodoxe Kerk, aartsbisschop Polycarpus van de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland en priester Mashtots van de 
Armeens-Apostolische Kerk in Almelo.  
Bij de kalender 2018 is op verzoek een boekje verschenen met toelichtingen. Op 4 november overhandigde drs. 
Lems het eerste exemplaar van het boekje aan de coördinator van SKIN, die zijn waardering uitsprak voor dit 
initiatief.   Voor meer informatie en bestelling, klik hier. 
 
 
Presentatie gids ‘Interculturele kerken in Utrecht’ 
Op 7 november presenteerde de werkgroep 030-gids van de PKN een overzicht van ruim 50 migrantenkerken en 
internationale kerken in het 030-telefoongebied, tijdens een bijeenkomst in de Jeruëlkapel te Utrecht. Burgemeester 
van Utrecht, de heer Jan van Zanen, ontving het eerste exemplaar van de gids. De werkgroep heeft dankbaar gebruik 
gemaakt van het eerste overzicht van SKIN-adviseur dr. Hans Visser, die jaren geleden een gedetailleerd overzicht 
publiceerde van de internationale kerken in de stad Utrecht. Dr. Visser heeft de presentatie bijgewoond, samen met 
vertegenwoordigers van internationale en autochtone kerken en andere betrokkenen.  
Al een aantal jaren is er een netwerk in ontwikkeling van autochtone en internationale kerken in Utrecht. Op 28 
november kwamen vertegenwoordigers van diverse kerken weer bij elkaar voor gebed, uitwisseling en overleg.  
 

 
Jongerenontmoeting Oosterse en Westerse Kerken in 
Breda 
Jongeren en geestelijke leiders van verscheidene oosterse 
en westerse kerken kwamen op 11 november bij elkaar in 
Breda, tijdens de Jongerenontmoeting Oosterse en 
Westerse Kerken met als thema ‘Christus de Wijnstok, wij 
de ranken’ (zie Johannes 15). Het idee van een Iraaks-
Nederlandse christenvrouw om jongeren van allerlei 
kerken bij elkaar te brengen, kreeg steun van de Rooms-
Katholieke bisschop van Breda, mgr. Liesen, en andere 
leiders van diverse kerken. De deelnemende jongeren en 
kerkleiders hebben hun eigen gemeenschappen en 
kerkelijke tradities gepresenteerd. Op uitnodiging van mgr. 
Liesen heeft de coördinator van SKIN de aanwezigen kort 
toegesproken. Er werd samen gebeden en de eenheid in 
Christus werd benadrukt. Lees hier het artikel van het 
Katholiek Nieuwsblad over deze ontmoetingsdag. 

http://www.zendingserfgoed.nl/zendingserfgoedkalender-2018/
https://www.pressreader.com/netherlands/katholiek-nieuwsblad/20171117/281809989189449


50 jaar EO en workshop over de positie van migrantenkerken in 
Europa 
De Evangelische Omroep (EO) vierde op 13 november haar 50-
jarig bestaan in Hilversum met een inspiratie-event. De volle zaal, 
bestaande onder meer uit vertegenwoordigers van kerken, 
christelijke organisaties, media, politiek en onderwijsinstituten, 
luisterde naar toespraken en maakte de presentatie van een 
nieuw onderzoek over het geloof van (protestantse) jongeren 
mee. De SKIN-coördinator was hierbij aanwezig en nam deel aan 
een workshop over de toekomst van het christendom in Europa 
en de positie van de migrantenkerken in de samenleving.  
 
Derde editie SKIN-toerustingscursus: weer een gezegende en verrijkende ervaring 
Na de nieuwe SKIN-toerustingscursus voor leiders van internationale kerken en migrantenkerken verzorgd te hebben 
in Amsterdam (2015) en Utrecht (2016), viel de keuze dit jaar op Almere. Op 18 november werd de derde jaarlijkse 
editie van de SKIN-toerustingscursus feestelijk afgesloten met eindpresentaties door de deelnemers, uitreiking 
bewijzen van deelname door SKIN-voorzitter ds. Rhoïnde Mijnals-Doth en getuigenissen van zowel de trainers als de 
deelnemers.  
Het aanbod is dit jaar gegroeid; met meer cursusdagen en enkele nieuwe modules. De SKIN-cursus vond namelijk 
plaats op 15 zaterdagen in de perioden april-juli en september-november. Zo’n 30 leiders van diverse internationale 
kerken participeerden in deze Engelstalige toerustingscursus. Deze kerkleiders komen oorspronkelijk uit landen als 
Congo, Eritrea, India, Indonesië, Myanmar, Nederland, Suriname en Syrië, en behoren tot diverse kerkelijke tradities 
(Oriëntaals-Orthodox, Rooms-Katholiek, Protestants, Evangelisch en Pinkster). Tijdens de cursus komen de volgende 
onderwerpen aan bod: Gods koninkrijkcultuur en menselijke culturen, de culturele achtergronden van de Bijbel, 
wereldbeelden en contextualisatie, integrale zending, de missionaire migrantenkerk, cross-culturele training en 
intercultureel kerk-zijn, zorg voor de pastor, cross-culturele pastorale zorg, discipelschap, Bijbels leiderschap, 
kerkmanagement, wereldwijde kerkgeschiedenis en kerkelijke tradities in Nederland, preken en onderwijzen van 
Gods Woord, het christelijk huwelijk, het opvoeden van kinderen, jeugdwerk en fondsenwerving voor kerken. 
SKIN hoopt ook in de komende jaren deze toerustingscursus te blijven ontwikkelen en verzorgen, elders in het land.  
Klik hier voor een foto impressie van de tweede periode van de SKIN-cursus 2017. 

 
SKIN-coördinator gastspreker bij nieuw platform van internationale kerken in Hamburg 
Op 25 november organiseerde de Evangelisch-Lutherse Kerk in Noord-Duitsland in samenwerking met internationale 
kerken in Hamburg een speciale interkerkelijke ontmoetingsdag in de stad. De initiatiefnemers oriënteren zich sinds 
kort op de mogelijkheden om een platform van internationale en autochtone kerken in de regio op te richten. Zij 
hadden al drie bijeenkomsten met de doelgroep belegd en wilden deze keer zich bezinnen op de jarenlange 
ervaringen vanuit Nederland op dit gebied. De organisatie nodigde coördinator Anmar Hayali van SKIN uit om de 
aanwezigen bij te praten over het werk van SKIN. De coördinator schetste de Nederlandse context, presenteerde 
allerlei ontwikkelingen in het veld, en ging daarna in op de vragen en opmerkingen van de deelnemers. De 
organisatie sprak waardering uit voor deze bijdrage met praktische inzichten, de hoop om hiermee aan de slag te 
gaan en de intentie om SKIN over enige tijd weer uit te nodigen. 
     
 
 
 
 
 
 

http://skinkerken.wixsite.com/skin/foto


Rubriek ‘Wereldkerk in eigen land’ afgerond 
Op verzoek van de redactie van het maandelijkse blad 
Woord & Dienst schrijft SKIN-coördinator Anmar Hayali 
sinds september 2016 artikelen over verscheidene 
internationale kerken en migrantenkerken in ons land. 
Dit najaar presenteerde hij portretten van de 
Engelssprekende internationale Rooms-Katholieke 
Church of Our Saviour (augustus), Presbyterian Church 
of Ghana (september), Keluarga Katolik Indonesia 
(oktober) en de Anglicaanse Kerk in Nederland 
(november). Hiermee telt de rubriek één inleidend 
artikel en 12 portretten van zeer diverse kerken, en dit 
leek de redactie en de SKIN-coördinator een mooie 
afsluiting.   
 

Ontmoeting Duitse en Nederlandse kerken   
Wat is de visie van ‘gevestigde kerken’ op kerken afkomstig uit een ander land of met een andere culturele 
achtergrond? En wat betekent het voor deze kerken om kerk ‘in den vreemde’ te zijn? Over deze en vergelijkbare 
vragen ging het op 30 november en 1 december tijdens een overleg tussen vertegenwoordigers van de PKN, de 
Evangelische Kerk in Duitsland (EKD), Nederlandse kerken in Duitsland en Duitse kerken in Nederland. Op uitnodiging 
van dr. Sjaak van ’t Kruis hebben ds. Marla Winckler-Huliselan van SKIN-lidkerk Gereja Kristen Indonesia Nederland 
(GKIN, Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk) en de SKIN-coördinator ir. Anmar Hayali het selecte gezelschap 
toegesproken vanuit het perspectief van de kerken ‘in den vreemde’, tijdens de avondsessie op 30 november in 
Nieuw Hydepark te Doorn. Tot de aanwezigen behoorden PKN-preses ds. Karin van den Broeke en scriba dr. René de 
Reuver van de PKN. Op 1 december werden Duitse kerken in Nederland uitgenodigd om het woord te voeren, 
waaronder SKIN-lidkerk Deutsche Evangelische Gemeinde in Den Haag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Verkenning van het veld voortgezet en geïntensiveerd 
In de afgelopen maanden heeft de coördinator van SKIN zijn bezoeken aan allerlei migrantenkerken en 
internationale kerken in verschillende delen van het land geïntensiveerd. Dit najaar bracht hij bezoeken aan onder 
meer de Vietnamese Protestantse Kerk, Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk, Urdu (Speaking) Congregation 
(Pakistaanse kerk), (Spaanssprekende) La Sagrada Familia, Korean Presbyterian Church, Missione Cattolica Italiana, 
International Christian Fellowship (ICF)-Delft, (Portugeessprekende) Paróquia Nossa Senhora da Paz, (Indonesische) 
Full-gospel Mission Church, ICF-Utrecht en Filipino Catholic Chaplaincy.   
Deze bezoeken vormen voor hem een onschatbare bron van inzichten in het kleurrijke kerkelijke landschap in ons 
land en helpen hem om de vele internationale kerken die Nederland rijk is verder in kaart te brengen. Hiermee doet 
hij ook inspiratie op en deelt hij graag zijn ervaringen door middel van presentaties en artikelen. 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook studenten kloppen bij SKIN aan 
Aan de hand van vragen vanuit allerlei sectoren van onze samenleving constateren wij dat het fenomeen 
migrantenkerken steeds beter in beeld komt. Zo trekt het ook de aandacht van sommige studenten die ervoor 
kiezen om hun (afstudeer)opdrachten hieraan te wijden. Recentelijk heeft SKIN op verzoek van enkele studenten 
hen geholpen door het geven van praktische informatie, advies en interviews. Eén hiervan, een studente aan de 
School voor Journalistiek te Utrecht, heeft hier haar afstudeerproductie toegankelijk gemaakt. Een andere studente 
heeft SKIN laten weten dat haar artikel uitgekozen werd om gepubliceerd te worden in de christelijke glossy Nieuw 
Heilig die begin volgend jaar verschijnt. 
 
SKIN participeert in 10-daagse gebedsbeweging ‘Uw Koninkrijk kome’ 
Op initiatief van de IZB, een missionaire organisatie binnen de PKN, komt er volgend jaar een Nederlandse variant 
van ‘Thy Kingdom come’, de internationale beweging die begonnen is met een oproep van de aartsbisschop van 
Canterbury, Justin Welby. In mei 2016 nodigde hij christenen uit om in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren 
te bidden om de kracht van de Heilige Geest, om te getuigen van Jezus Christus. De IZB nodigde partnerorganisaties, 
waaronder SKIN, uit om mee te werken aan de organisatie van de landelijke interkerkelijke gebedsbeweging ‘Uw 
Koninkrijk kome’, van 10 tot 20 mei 2018.    
 
70 jaar Wereldraad en jongerenconferentie  
Op 23 augustus 2018 viert de Wereldraad van Kerken zijn 70ste verjaardag met een symposium, pelgrimage door de 
hoofdstad en een officiële viering in zijn geboorteplaats: de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Vertegenwoordigers van de 
Wereldraad van Kerken, Raad van Kerken in Nederland, Kerk in Actie en Protestantse Theologische Universiteit 
nemen zitting in de initiatiefgroep die eindverantwoordelijk is voor dit jubileumfeest. Ter gelegenheid van deze 
historische viering is een werkgroep samengeroepen die van 19 t/m 23 augustus 2018 een jongerenconferentie wil 
vormgeven rond het thema van de viering en het symposium: ‘Together we move – pilgrimage of justice and peace’. 
Op uitnodiging participeert coördinator Anmar Hayali namens SKIN in deze werkgroep.     
 
Steun ons werk: word vriend van SKIN 
Om ons werk te kunnen voortzetten, zijn de besturen van de vereniging SKIN en van de stichting Vrienden van SKIN 
op zoek naar nieuwe donateurs. Steun ons door vriend te worden. Bekijk de mogelijkheden op onze website. Klik 
hier. 
 

Gezegende feestdagen toegewenst       
      Het bestuur en de staf van SKIN wensen u prettige kerstdagen en een gezegend 2018 toe!     
   Aan Jezus Christus onze Heer alle dank en eer! 

 
 

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

 

CONTACT:              FOLLOW US: 
 

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

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

https://twitter.com/samenkerkinnl
https://nl-nl.facebook.com/Samen-Kerk-in-Nederland-SKIN-1713671075544193/
https://spark.adobe.com/page/Pl5EX9oRmtRcM/
http://skinkerken.wix.com/skin#!vrienden/c1ggo
http://skinkerken.wix.com/skin#!vrienden/c1ggo
http://www.joshivanveen.com/
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