
Amersfoort, 5 juni 2020

Als bestuur van Samen Kerk in Nederland – SKIN, een overkoepelende stichting van meer 
dan 80 migrantenkerken – voelen wij ons in deze dagen geroepen om ons krachtig uit te 
spreken tegen iedere vorm van racisme in onze samenleving. Het is verdrietig, dat meer dan
anderhalve eeuw na de afschaffing van de slavernij nog steeds sprake is van openlijk of 
subtiel racisme waarbij mensen worden genegeerd, uitgesloten, geintimideerd of zelfs 
gedood, zoals in het geval van George Floyd in Minnesota of Mitch Henriquez in ons eigen 
land. 

Als christenen uit meer dan 100 verschillende landen en culturele achtergronden zijn we ons
bewust van de grote verschillen die er bestaan tussen mensen, volken en landen. Die 
verschillen zijn voor ons echter niet bepalend voor onze relaties onderling en de manier 
waarop we ons gedragen. Belangrijk is de eenheid die wij met elkaar ervaren, dwars door de
verschillen heen.  Wij weten ons innig met elkaar verbonden in en door Jezus Christus. Hij 
verbindt ons  over de muren heen van taalverschillen, van sociale en economische 
verschillen, van verschillen in cultuur en van huidskleur. We doen daarbij met elkaar de 
ontdekking dat die soms grote verschillen geen bedreiging zijn voor onze eenheid. We zien 
die verschillen, ook de verschillen in huidskleur (SKIN!) niet als bedreigend of als aanleiding 
om tegenover elkaar te staan, maar als waardevolle verrijking. 

Deze verklaring is een uitnodiging aan iedereen in ons land om meer dan ooit met elkaar op 
weg  te gaan, ons samen te weer te stellen tegen iedere poging om een wig te drijven 
tussen mensen. Laten we met elkaar gestalte geven aan een wereld waarin plek is voor 
iedereen, waar iedere stem telt, waar mensen kunnen zijn wie ze willen zijn. 
Het leven, het sterven en de opstanding van Jezus Christus geven ons de moed om met 
open oog voor elkaar en de wereld waarin wij leven, samen met elkaar op weg te gaan. Op 
weg, met al onze verschillen, maar gedragen door de hoop en de verwachting dat de 
toekomst die ons is beloofd, die is van de eenheid van heel deze wereld. 

Wilt u reageren? Mail dan naar: info@skinkerken.nl.
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