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Broeders en zusters in Christus
Deze nieuwsbrief is een bijzondere, omdat we op 10 november 

aanstaande het tienjarig jubileum van SKIN zullen vieren. Reden tot 

dankbaarheid en bezinning.

Dankbaarheid omdat initiatieven die 
iets verder terug liggen, uiteindelijk 
hebben geleid tot de oprichting van 
SKIN. Dankbaarheid ook voor de 
trouw en toewijding van de bestuurs-
leden en adviseurs die in de afgelopen 
tien jaren leiding hebben gegeven aan 
onze vereniging. We danken onze 
medewerkers, die toegewijd veel werk 
hebben verzet. Veel zou niet mogelijk 
geweest zijn zonder de inzet van di-
verse vrijwilligers. Een bijzonder woord 
van dank gaat uit naar de PKN omdat 
zonder haar steun, SKIN niet zou heb-
ben kunnen functioneren.

We moeten ons wel afvragen of wij op 
alle onderdelen hebben beantwoord 
aan onze doelstelling. Bezinning is no-
dig! Zijn wij erin geslaagd die zo nood-
zakelijke brugfunctie naar de andere 
kerken in ons land te realiseren en zijn 
we ook werkelijk samen opgetrokken? 
Leeft bij ons wel voldoende het besef 
dat we ook de opdracht hebben een 
front te vormen? Iedere lidkerk moet 
in ons land de gelegenheid krijgen om 
zich overeenkomstig de rechten die de 
grondwet ons verschaft te ontplooien 
tot eer van God en tot heil van de 
mensen. 

Maar is ook aan de wens voldaan, 
elkaar tot hulp en steun te zijn? Ik 
ontkom niet aan de indruk dat wij nog 
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heel veel meer van elkaar kunnen leren 
en voor elkaar kunnen betekenen. 
Met grote bezorgdheid ervaar ik dat 
een echt SKIN-hart en SKIN-gevoel 
nog onvoldoende is ontwikkeld in de 
afgelopen tien jaar. SKIN is voor velen 
nog steeds een supermarkt waar men 

alleen naartoe gaat als men iets nodig 
heeft of als er iets in de aanbieding 
is. Het is bedroevend dat herhaalde 
oproepen niet ertoe hebben geleid 
dat de meerderheid der lidkerken zijn 
contributie voldoet. SKIN zal alleen 
dan recht van bestaan hebben, als 
de leden werkelijk naar vermogen de 
lasten van de organisatie zelf dragen 
en wij niet tot in lengte van dagen af-
hankelijk zullen moeten zijn van steun 
van buiten de eigen kring om SKIN te 
kunnen zijn.

Naast alle dankbaarheid bij dit jubile-
um is er ook intense bezorgdheid over 
de ontwikkelingen van de laatste jaren 
in ons land. De klachten over verschil-
lende vormen van discriminatie van 
buitenlanders zijn duidelijk toegeno-
men. Wij doen daarom een dringend 
beroep op u allen ons alle gevallen van 
discriminatie te melden.

Ik hoop van harte dat u zich in uw 
gemeenten zult blijven inspannen het 
goede nieuws van Gods redding van 
de mens in zijn Zoon, onze Heiland en 
Verlosser, Jezus Christus, met kracht 
te verkondigen in ons land als een 
bron van inspiratie om toch nieuwe 
mensen te zijn, die laten merken dat zij 
op weg zijn naar een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde.

Het is mijn oprechte wens dat we 
samen van de viering op 10 november 
tot een feest maken tot eer van de 
Heer.

Uw R.F. Polanen, Voorzitter
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Het ontstaan van SKIN
Op 13, 14 en 15 mei 1992 organiseerde het Moluks Theologisch 

Beraad in samenwerking met het Hendrik Kraemer Instituut een 

studiedag in het desbetreffende instituut in Oegstgeest. Dit Beraad 

was een initiatief van de toenmalige Commissie Contact Molukse 

en Nederlandse Kerken. 

Op deze studiedag werd ds. R.F 
Polanen uitgenodigd. Hij vertelde zijn 
bevindingen als Surinaams predikant 
in de Nederlandse ( kerkelijke) samen-
leving. Zijn verhaal werd zeer herkend. 
Er bleken veel raakvlakken te zijn. 

Mede hierdoor hebben de beide func-
tionarissen van de Commissie Contact 
Molukse en Nederlandse Kerken, ds. 
J.M. van ’t Kruis en ds. O.J. Ruff, het 
idee geopperd om te onderzoeken of 
er behoefte was aan een organisatie, 
die zich in zou zetten voor kerken die 
zich net in Nederland hebben geves-
tigd, de zgn. allochtone kerken. Wel 
met dien verstande dat de oude ‘al-
lochtone’ kerken, die de Nederlandse 
samenleving wat langer kenden, in 
deze een voortrekkersrol zouden ver-
vullen. Hun ervaring zou namelijk ten 
nutte gemaakt kunnen worden van de 
‘jonge’ allochtone kerken. 
Met het Hendrik Kraemer Instituut, 
in de persoon van haar toenmalige 
rector dr. H. Visser, werd een gesprek 
gearrangeerd. In dat gesprek kwam 
naar voren dat professor doctor J.A.B. 
Jongeneel van de Universiteit Utrecht 
van zins was om een handboek sa-
men te stellen over en met allochtone 

kerkleiders. Beide initiatieven werden 
bij elkaar gebracht. 

Op 20 en 21 november 1992 kwa-
men vertegenwoordigers bijeen van 
kerken en groepen van christenen 
die oorspronkelijk niet afkomstig zijn 
uit Nederland bijeen in het Hendrik 
Kraemer Instituut in Oegstgeest. Het 
ging hierbij om mensen, oorspronkelijk 
afkomstig uit 15 verschillende landen. 
De doelstelling van de bijeenkomst 
was tweeledig: Het samenstellen van 
een handboek over migrantenkerken 
in Nederland onder eindverantwoorde-
lijkheid van professor Jongeneel. Het 
peilen van de eventuele behoefte aan 
het regelmatig organiseren van derge-
lijk ontmoetingen.
De deelnemers spraken aan het 
eind van de bijeenkomst uit dat men 
positief stond tegenover het uit te 
geven boek. Professor Jongeneel zou 
verdere stappen nemen die nodig zijn 
om te komen tot uitgave van het boek. 
De deelnemers spraken zich verder 
uit voor een op te zetten ‘desk’ van 
oorspronkelijk niet uit Nederland af-
komstige kerken. De term die hiervoor 
gebruikt werd was: ‘niet-inheemse 
kerken.’ 
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Een voorlopige stuurgroep werd 
samengesteld teneinde aan de ‘desk’ 
verder invulling te geven. De voorlopi-
ge stuurgroep bestond uit: ds. Pola-
nen, dr. Budiman, dr. . Visser, drs. van 
’t Kruis, drs. Patty en ds. Ruff. Voor-
alsnog namen de Commissie Contact 
Molukse Nederlandse Kerken en het 
Hendrik Kraemer Instituut de organisa-
tie en secretariaat voor hun rekening. 
De bedoeling was dat dit in de toe-
komst in handen zou komen van het 
op te zetten bureau van niet-inheemse 
kerken. De stuurgroep hield zich bezig 
met het formuleren van doelstellingen 
voor een vorm van samenwerking van 
niet-inheemse kerken. Hiervoor heeft 
zij ter oriëntatie een bezoek gebracht 
aan ‘The Centre for Black and White 
Christian Partnership’ in Birmingham. 
Na verloop van tijd kwam de stuur-
groep met een voorlopige conclusie: 
Niet-inheemse kerken ( spoedig werd 
het migrantenkerken) leven in een 
vergelijkbare minderheidssituatie en 

kunnen van elkaars ervaringen leren. 
Voor de Nederlandse kerken is het van 
belang inzicht te hebben in de situatie 
en de worsteling van deze zusterker-
ken.

Ten dienste van deze doelstellingen is 
het van belang om te komen tot een 
verband van niet-inheemse kerken.
Onder niet-inheemse kerken bleken 
veel problemen te zijn. De problemen 
hadden niet alleen betrekking op de 
huisvesting van erediensten, maar ook 
op andere gebieden, zoals de Ne-
derlandse wetgeving, sociale voor-
zieningen, verblijfsstatus. Daarnaast 
waren de kerken vaak zo klein dat zij 
niet bij machte waren om zich goed 
met gemeenteopbouw en toerusting 
bezig te houden. In een samenwer-
kingsverband kon dit beter het hoofd 
worden geboden. Bovendien was de 
onbekendheid van deze kerken bij 
Nederlandse kerken groot. Dit kon 
tot onnodige vervelende ervaringen 
leiden. 
Met ondersteuning van de toenma-
lige “Samen op Weg” kerken werd 
het zgn. bureau voor niet-inheemse 
kerken, de latere SKIN, opgericht. 
Een secretaris in de persoon van drs. 
Kathleen Ferrier werd aangetrokken. 
Met voortvarendheid ging zij te werk 
om SKIN op de kerkelijke kaart te zet-
ten. De drie ‘oude’ migrantenkerken 
fungeerden als voortrekker. 

Het proces om te komen tot een 
officieel samenwerkingsverband van 
migrantenkerken is doorgegaan en op 
6 augustus 1997 is SKIN bij notariële 
acte van de grond gekomen. 

Otto Ruff
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Ervaringen van ‘Het eerste uur’
Voor mij kwam het allereerste SKIN uur in Brazilië. Mijn man en 

ik hadden samen tien jaar in Latijns Amerika gewoond en we 

stonden op het punt terug te keren naar Nederland. Ik zat tussen 

de verhuisdozen toen de telefoon ging. Het was Hans Visser, 

rector van het Hendrik Kraemer Instituut (HKI), die mij vroeg of ik 

er belangstelling voor had om betrokken te raken bij een nieuw 

opgericht Platform voor Niet Inheemse Kerken in Nederland. 

Ik weet nog hoe ik daar zat en zei: 
“Hans, ik kan mij helemaal niets 
voorstellen bij een Platform van Niet-
Inheemse Kerken Nederland”, maar 
als dat jou een goed idee lijkt, doe ik 
mee!” Wat ben ik blij en tot op de dag 
van vandaag dankbaar, dat de mensen 
van het eerste uur op dat moment aan 
mij gedacht hebben.
In totaal ben ik acht jaar coördinator 
geweest van SKIN, acht fantastische 
jaren. Ik herinner mij de eerste ge-
sprekken met de mensen die toen in 
het bestuur zaten. De mensen die de 
wijsheid en (toekomst)visie hadden 
om een samenwerkingsverband te 
beginnen van niet-inheemse kerken. 
Zo begon de samenwerking tussen 
historische migrantenkerken en nieuwe 
migrantenkerken. Iedere bijeenkomst 
en ieder gesprek werden we met zijn 
allen enthousiaster: dit samenwer-
kingsverband moest er komen! Ener-
zijds zouden de nieuwere migranten-
kerken niet opnieuw het wiel hoeven uit 
te vinden maar konden gebruik maken 
van de ervaring van historische migran-

tenkerken. Anderzijds beseften we, dat 
er heel veel uitdagingen voor allemaal 
golden, zowel voor historische als voor 
nieuwere migrantenkerken. Juist die 
tweeledige gedachte schiep meteen 
een band. Alleen die naam: platform 
van niet-inheemse kerken in Neder-
land, afgekort PNIK… daar moest iets 
opverzonnen worden. Inmiddels had-
den we al contacten met het Centre 
for Black and White partnership in 
Birmingham, Engeland. Iets van dat 
woord, partnership, wilden we ook in 
onze naam hebben. Zo kwamen we 
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op SKIN, Samen Kerk in Nederland. 
Dit acroniem verwijst naar de huid: ons 
grootste orgaan, waarmee we ademen 
én voelen. Daarbij speelt onmisken-
baar de kleur van dit vitale orgaan nog 
steeds een belangrijke rol bij de plek 
en positie die wij in onze samenleving 
kunnen innemen.
 
Leden
Al snel nadat de statuten bij de notaris 
ondertekend waren, meldden kerken 
zich aan om lid te worden. Het eerste 
lid was de Japanese Christian Fel-
lowship Church. Velen volgden, uit 
Azië, Latijns Amerika, Afrika… We 
organiseerden ledenvergaderingen en 
op basis van onderwerpen, die door 
de leden naar voren gebracht werden, 
organiseerden we bijeenkomsten rond 
speciale thema’s, zoals traumaver-
werking of toegang tot voorzieningen 
in Nederland. En ieder jaar was daar 
het korenfestival, een buitengewoon 
feestelijk gebeuren waarbij méér dan 
duidelijk werd dat juist in het samen 
vieren, het benadrukken van wat je 
bindt, zonder dat je de ogen sluit voor 
de verschillen, een grote kracht lag van 
SKIN. Want natuurlijk zijn er verschil-
len en verschillende inzichten, zowel 
tussen de leden van SKIN onderling als 
tussen de leden van SKIN en Neder-
landse samenleving. 

Discussies
De moeilijkste discussies waren die 
over homoseksualiteit en de interreligi-
euze dialoog. Over die twee onderwer-
pen liepen de meningen zeer drastisch 
uiteen. Toch betekende dit niet dat we 
de discussies niet aangingen. Dat de-
den we wel, met takt en beleid, maar 

het moest wel gebeuren want Neder-
land is een land waar het homohuwelijk 
een wettelijk recht is en waar mensen 
van verschillende religies samen leven. 
Juist op basis van deze maatschap-
pelijke debatten hebben we als SKIN 
besloten, in nauwe samenwerking met 
het HKI onze eigen inburgeringscur-
sus op te zetten omdat de bestaande 
cursussen geen antwoord gaven op de 
vragen, waar de voorgangers en leden 
van migrantenkerken mee zitten.

Huisvesting
Als ik terugkijk op die acht jaar komen 
vooral de vele bijzondere en goede 
momenten bij mij boven. Maar na-
tuurlijk ook de strijd en de pijn, die we 
soms deelden. Het vinden van ge-
schikte ruimten voor samenkomsten 
is de acht jaar dat ik coördinator was 
voortdurend mijn grootste uitdaging 
geweest. Hierbij werd steeds weer dui-
delijk dat men hier in Nederland (nog?) 
niet doordrongen was (en is?) van het 
feit dat migranten deel uit maken van 
de Nederlandse samenleving. Dat 
betekent dat we samen moeten delen, 
elkaar ruimte geven. Letterlijk: kerk-
ruimte delen en figuurlijk: macht willen 
delen. Een stapje opzij doen voor de 
ander blijkt heel moeilijk.
Nu, vanuit de politiek en met de SKIN 
ervaringen en dierbare contacten, zie 
ik scherp de rol die SKIN speelt en 
nog veel meer zal kunnen spelen. Als 
organisatie geeft SKIN een voorbeeld 
van werkelijk samenwerken in ver-
scheidenheid, ieder in zijn waarde laten 
en ondanks verschillen de kracht en 
de moed hebben om samen verder te 
komen.

Kathleen Ferrier
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Educatie voor het kader van 
migrantenkerken
In januari 1993 bracht de stuurgroep van het platform van de 

niet-inheemse kerken in Nederland - de voorloper van SKIN - een 

bezoek aan het Black and White Christian Centre in Selly Oak, een 

voorstad van Birmingham in Engeland.

Iedere maand 
kwam een 
groep van 
ongeveer 20 
mensen in 
het Centre bij 
elkaar voor 
interactieve 
lessen over 
het Oude en 
het Nieuwe 
Testament, 

de missionaire vragen en de moge-
lijkheden en vragen van de samenle-
ving. Tijdens zo’n weekend ging de 
groep ook naar één van de gevestigde 
kerken. Zo vonden ‘witten’ en ‘zwar-
ten’ elkaar inzake het geloof en het 
kerkzijn. ‘Dat moet ook in Nederland 
kunnen’, vonden wij als stuurgroep

In de volgende jaren spraken wij 
hier wel over, maar wij konden geen 
formule vinden voor een aantrekkelijke 
cursus De deelnemers waren ook zo 
verscheiden met zeer verschillende 
wensen. Voorgangers waren wel gein-
teresseerd in theologie en de gevestig-
de kerken. Anderen wilden meer over 
Nederland weten. Vanuit de Aziatische 
kerken melden zich vele vrouwen, ter-

wijl Afrikaanse kerken vooral mannen 
stuurden. Zou dat wel gaan? Belang-
stellende deelnemers spraken boven-
dien nog verschillende talen: Engels, 
Frans, Bahasa Indonesia. Zij hadden 
ook zeer verschillende geloofserva-
ringen en -expressies opgedaan in 
de landen van herkomst. Toch was er 
ook een diepe gemeenschappelijkheid 
en geestelijke verwantschap door het 
geloof in Christus. In de herfst van het 
jaar 2000 verzocht het SKIN aan het 
Hendrik Kraemer Instituut (HKI) een 
cursus op te zetten voor kader van de 
migrantenkerken en die in Utrecht te 
geven. 

De cursus van 2001 was voor de 20 
deelnemers een groots gebeuren. Vele 
vensters werden geopend: de wor-
dingsgeschiedenis en uitleg van de bij-
bel, de variëteit van kerken, het oplos-
sen van conflicten, de westerse manier 
van denken, de Nederlandse docenten 
met interactieve lesmethodes. Sterke 
verbondenheid werd door hen erva-
ren, terwijl zij zo verschillend waren als 
Indonesiërs, Afrikanen en Europeanen 
en ook als mannen en vrouwen. Met 
elkaar werden soms heftige discus-
sies gevoerd over de ‘godloosheid’ 
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van Nederland. Hoe moeten wij met 
die cultuur omgaan? Hoe ook met de 
praktische vragen als alcohol drinken, 
homoseksualiteit, de positie van de 
vrouw in de kerk en daarbuiten. De 
cursisten lieten elkaar in die verschei-
denheid niet los. In iedere bijeenkomst 
was er ook de gelegenheid om naar 
het Woord te luisteren en samen liede-
ren van lofprijzing te zingen. Gezellig-
heid en het delen van lekkere dingen 
ontbraken niet.

Leiding geven in de kerk, het jeugd-
werk en de zondagscholen riepen 
vele vragen op. Het was goed om met 
elkaar te leren conflicten te beheersen 
en in de praktijk ‘ het broeder van el-
kaar zijn’ gestalte te geven. Het maken 
van een beleidsplan voor het kerkelijk 
werk gaf velen een perspectief. De 
canons van de Nederlandse geschie-
denis en die van de kerken waren voor 
de meesten onbekende terreinen. 

Nu, in 2007, wordt de zevende cursus 
al gegeven aan twaalf mensen uit het 
hele land, van Groningen en Friesland 
tot Brabant. Ieder jaar hebben migran-
ten zich ingeschreven omdat zij zulke 
goede geruchten hoorden van de 
evaluaties van de HKI-SKIN cursus.
Voor de meesten gold dat de cursus 
hun verwachtingen had overtroffen. 
Een der deelnemers zei eens. ‘Per-
soonlijk heb ik drie dingen van deze 
cursus geleerd:

Verdieping van mijn kennis van 1. 
Gods woord. 
Door de visie van medecursisten 2. 
op het christelijk geloof en hun 
cultuur heb ik nuttige dingen op-
gestoken. 

De kennissen aan het begin van 3. 
deze cursus zijn nu vrienden van 
mij geworden’.  

Hij had geleerd te leven van de 
verwondering.

Echter er is nog meer. SKIN betekent 
Samen Kerk zijn in Nederland. De 
stuurgroep had in 1993 in Engeland 
gezien dat de integratie met de ge-
vestigde kerken gestimuleerd werd en 
dat zou ook in Nederland moeten en 
ook kunnen. Dat is nauwelijks van de 
grond gekomen ondanks de hoop die 
Dr. Plaisier in 2004 verwoordde ‘dat de 
westerse kerken de migrantenchris-
tenen zullen accepteren als een gift 
van God om onze eenzijdigheid te 
corrigeren en om ons te helpen bij het 
verstaan van onze missionaire taak 
in de wereld’. Het is dan uitermate 
bemoedigend dat enkele migranten-
kerken, waarvan leden de HKI-SKIN 
cursus volgden, nu als bruggenbou-
wers gesprekken begonnen zijn met 
de Protestantse Kerk in Nederland. 

Van de grote behoeften op het grond-
vlak van de migrantenkerken en van 
de effecten van deze cursus leren wij 
ook als bestuur van SKIN, zoals 
-  dat cursussen op de locatie gehou-

den moeten worden, te beginnen in 
de grote steden

-  dat wij met andere instanties overleg-
gen hoe deze cursus een basis kan 
leggen voor verdere studie 

-  de PKN gemeenten uitwisseling zou-
den kunnen bevorderen, niet alleen 
ver weg, maar juist dichtbij.

Hans Visser
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SKIN en de PKN
Op 1 mei 2004 ontstond de PKN uit de samenvoeging van de 

Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in 

Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 

Nederlanden.Voor de nieuw ontstane kerk werd ook een nieuwe 

kerkorde geschreven. 

In die kerkorde wordt veel aandacht 
gegeven aan de missionaire roeping 
van de kerk. Daarbij is samenwerking 
met migrantenkerken voor de plaat-
selijke gemeenten van groot belang. 
Daarom wordt ook in beleidsplannen 
van de Protestantse Kerk keer op 
keer uitgesproken, dat de banden met 
migrantenkerken zullen worden aange-
haald en dat de samenwerking met hen 
zal worden verdiept en verbreed. Dat is 
ook de reden, dat de Protestantse Kerk 
in Nederland SKIN al vanaf het begin 
financieel ondersteunt.
De relatie tussen de PKN, de migran-

tenkerken en SKIN is vanaf het eerste 
begin een hechte relatie. We spreken 
dan echter vooral over de Protestantse 
Kerk op landelijk niveau. In sommige 
plaatsen zijn goede relaties ontstaan 
tussen een gemeente van de Protes-
tantse Kerk en een migrantenkerk. In 
veel andere plaatsen is daar echter 
geen sprake van. Hoe komt dat? Ik 
probeer een aantal oorzaken op een 
rijtje te zetten. 

Overleven
In de eerste plaats wonen de meeste 
christenen die afkomstig zijn uit andere 
culturen, in onze grote steden: Amster-
dam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, 
Leiden. Ook zijn er veel migrantenchris-
tenen te vinden in de middelgrote 
plaatsen in Nederland: Zwolle, Almelo, 
Almere, etc. Over het algemeen is het 
zo dat het met de Nederlandse kerken 
in de grote en middelgrote steden niet 
goed gaat. De ontkerkelijking en de 
secularisatie lijken vooral op die plekken 
sterk aanwezig. Steeds meer kerkge-
bouwen worden verkocht, omgebouwd 
tot een andere bestemming, of ge-
sloopt. Het ledental van veel gemeen-
ten loopt sterk terug en het is voor deze 
steeds kleiner wordende gemeenten 
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niet meer mogelijk om een eigen predi-
kant te betalen of er een kerkgebouw 
op na te houden. Gemeenten zijn vaak 
druk bezig met reorganiseren, om te 
proberen nog iets van kerkelijk leven in 
hun wijk of hun buurt overeind te hou-
den. Er is geen of weinig tijd en energie 
om zich te richten op andere groepen 
christenen en kerken. Men heeft de 
handen vol aan zichzelf. In feite lijkt de 
situatie van deze gemeenten sterk op 
de situatie van migranten die nog maar 
korte tijd in Nederland zijn.

Verschillen in cultuur
In de tweede plaats zijn er de verschil-
len in cultuur, waar veel mensen moeilijk 
mee kunnen omgaan. Nog steeds 
vinden veel mensen het moeilijk om 
contacten te leggen met mensen die 
afkomstig zijn uit een andere cultuur. 
Maar misschien nog wel belangrijker is 
het verschil in kerkelijke cultuur. Hoe-
wel Nederland bekend staat om de 
vele verschillende kerken, is men hier 
veel minder gewend aan zogenaamde 
‘vrije’ of ‘onafhankelijk kerken’. Dat wil 
zeggen, kerken die gesticht zijn door 
een bepaalde voorganger en niet een 
bepaalde traditie vertegenwoordigen. 
Deze ‘vrij kerken’, die we vooral zien 
bij Afrikaanse migrantenkerken, zijn 
voor Nederland een relatief onbekend 
verschijnsel.

Minderheid
De derde reden is, dat een groot aantal 
migrantenkerken in de traditie staan 
van de ‘pinksterkerken’. Over het al-
gemeen is in Europa altijd een scherpe 
grens getrokken tussen zogenaamd 
‘mainline’ protestantisme en de pink-
sterkerken.

Het is de vraag of wij als kerken en 
christenen ons nog langer de ‘luxe’ 
kunnen veroorloven om langs elkaar 
heen te leven. Weliswaar gaat het niet 
om aantallen, maar het gaat wel om 
de vraag naar de invloed op de cultuur 
en de samenleving. Wat betekent het 
voor de buurt, voor de wijk als daar 
niet langer een gemeente is die het 
goede nieuws verkondigt van Jezus 
Christus? Wat betekent het voor de 
gehele samenleving als de christe-
lijke gemeente een gemarginaliseerd 
exotisch groepje is geworden? Waar 
zullen mensen dan woorden horen van 
hoop en van troost, waar zullen ze dan 
leren dromen van Gods Koninkrijk van 
vrede, recht en gerechtigheid?

Met elkaar
De landelijke Protestantse Kerk 
heeft zich in woord en daad keer op 
keer duidelijk uitgesproken over de 
noodzaak van samenwerking met de 
migrantenkerken. Maar het zal gestalte 
moeten krijgen op het plaatselijk vlak. 
Al zou er maar regelmatig contact zijn, 
of misschien zelfs het over en weer 
bezoeken van elkaars activiteiten of 
kerkdiensten. Juist die kleine, op het 
oog onbelangrijke stapjes, zouden 
al een wereld van verschil maken. 
Misschien zou er zelfs iets kunnen 
ontstaan van regelmatig contact, van 
beginnende vormen van gemeen-
schap. Want is dat niet waar het ons 
allemaal om zou moeten gaan? Met 
elkaar ontdekken dat we onderdeel, lid 
zijn van het ene lichaam van Christus? 
Die ontdekking zou al een geweldige 
stap vooruit zijn! 

Sjaak van ’t Kruis
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Samen op reis maar toch thuis
SKIN bestaat tien jaar! In deze periode hebben de 800 000 

migrantenchristenen door de vele activiteiten van SKIN een 

aanzienlijk duidelijker gezicht gekregen in kerkelijk Nederland en in 

de Nederlandse samenleving. Een feit om verheugd over te zijn! 

SKIN ziet de verspreiding van infor-
matie over de migrantenkerken als 
een van haar speerpunten voor de 
toekomst.

Zoals bekend is het doel van SKIN: De 
mogelijkheden scheppen en de 
migrantenkerken stimuleren en faci-
literen om hun geloof uit te kunnen 
dragen en te beoefenen op hun eigen 
manier. Deze kerken zijn bij uitstek 
geschikt om nieuwe migranten op te 
vangen, hen nestwarmte te bieden en 
hen wegwijs te maken in de Neder-
landse samenleving met een doolhof 
van vreemde gebruiken en complexe 
regelgeving. Voor SKIN blijft deze acti-
viteit een hoge prioriteit houden.

Succes is krijgen wat je wilt, 
geluk is willen wat je krijgt
De migrantenkerken zullen in de toe-
komst een onderdeel vormen van het 
kerkelijk leven in Nederland in al haar 
pluriformiteit en diversiteit. Immers de 
meeste van hen zijn hier om te blijven. 
SKIN ziet als haar taak om door het 
bieden van kennis en scholing over de 
aspecten van inburgering, het kerkelijk 
leven en de sociale kaart van Neder-
land, hen in staat te stellen om hun 
taak optimaal te kunnen uitoefenen en 
te kunnen participeren als volwaardige 

en actieve burgers. Wij zullen zeker 
doorgaan met het organiseren van 
cursussen en workshops.

Als je geen ster kunt zijn, 
wees dan een lampje
Belangenbehartiging:

Kerken hebben dringend behoefte • 
aan ruimte waar zij samen kunnen 
komen. Vaak moeten zij exorbitante 
bedragen aan huur betalen. SKIN 
probeert partijen bij elkaar te bren-
gen om dit mogelijk te maken. Soms 
met enig succes.
Een ander aspect is het verkrijgen • 
van de verblijfstitel van de voorgan-
gers van migrantenkerken. Samen 
met andere organisaties op religieus 
gebied heeft SKIN vooruitgang ge-
boekt. Ook in de toekomst zal SKIN 
zich blijven inzetten voor het verkrij-
gen van een permanente verblijfstitel 
voor de pastors. Voor een goede 
opbouw van de gemeente en om 
de herderlijke taken goed te kunnen 
uitoefenen hebben wij voorgangers 
nodig die niet alleen de gemeente 
goed kennen maar ook goed inzicht 
hebben in de Nederlandse samen-
leving en de taal goed beheersen. 
Hiervoor is een lang verblijf en inbur-
gering in de Nederlandse samenle-
ving noodzakelijk.
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Migrantenkerken worden nauwe-• 
lijks gehoord, in het bijzonder door 
de politiek. Zij zijn afwezig in het 
integratiedebat hoewel zij lokaal veel 
activiteiten ontplooien op sociaal 
maatschappelijk gebied. SKIN pro-
beert haar leden hiervoor te interes-
seren. Dit heeft echter bij de betrok-
kenen geen hoge prioriteit omdat 
de meesten hun handen vol hebben 
aan overleven.

Que Sera Sera, What will be will be
Een groot probleem van SKIN betreft 
de betrokkenheid van de leden. De 
bereidheid tot participatie laat soms 
te wensen over. De meeste leden zien 
SKIN als hun vertegenwoordiger bij 
de overheid of andere instanties. Het 
is “SKIN voor de leden” en niet zoals 
bij een vereniging betaamt “de leden 
voor SKIN”. Op verschillende manie-
ren probeert het bestuur de leden te 
motiveren, echter zonder veel resultaat. 

Gelukkig is een tiental lidkerken erg 
actief. Dit heeft geresulteerd tot de 
oprichting van SKIN Rotterdam en in 
de nabije toekomst SKIN Utrecht.
De bereidheid tot het betalen van 
de contributie is niet groot. Wij zijn 
dankbaar dat tot nu toe wij voldoende 
financieel ondersteund worden door 
de Protestantse Kerk Nederland en 
de sponsors. Ook de stichting Vrien-
den van Migrantenkerken zal in de 
toekomst een substantiële bijdrage 
leveren.

Het bestuur van SKIN probeert op 
deze ontwikkelingen op twee manieren 
in te spelen:

De netwerkfunctie te verbeteren 1. 
door de communicatie met de  
leden te verstevigen door de  
aanstelling van contactpersonen.
SKIN zal zich moeten beraden of 2. 
de verenigingsvorm wel de meest 
geschikte vorm is om haar taken uit 
te voeren. 

Samen de toekomst tegemoet
Migranten(christenen ) zijn niet meer 
weg te denken uit Europa en de Ne-
derlandse samenleving. Zij horen er bij, 
in het verleden, het heden en zeker in 
de toekomst. Migrantenkerken dragen 
door hun missie en geloofshouding 
bij aan de verrijking van het kerkelijk 
leven in Nederland. Verbonden door de 
Geest zijn wij samen onderweg om sa-
men te leven en samen te werken om 
een bijdrage te leveren voor een betere 
en gelukkigere wereld. De toekomst 
van de migrant is derhalve ook de toe-
komst van iedereen in Nederland.

Paul The Gwan Tjaij



(Advertentie)
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Met vreugde 
heb ik gezien 
hoe in de afge-
lopen tien jaar 
de relatie tus-
sen SKIN en 
de Raad van 
Kerken in Ne-
derland steeds 
intensiever is 
geworden. 

Raad en SKIN hebben verschillende 
gezamenlijke projecten gehad, zoals 
de Migrantenweek, Migratie en ontwik-
keling, en Integratie en de rol van de 
kerken. 

Het was goed om samen zoveel mo-
gelijk concreet aan het werk te gaan 
en elkaar al doende beter te leren 

kennen. Inmiddels is er een zodanig 
onderling vertrouwen gegroeid dat we 
van beide kanten toe zijn aan open-
hartige gesprekken, ook over heikele 
theologische vragen. Dat is een groot 
compliment, zeker ook voor de SKIN 
leden die immers te maken hebben 
met een voortdurende roulatie van 
mensen, grote onderlinge verschillen 
in taal en cultuur en het gegeven dat 
de meeste kerken hier nog pas kort 
zijn en gemeenteleden hun weg in de 
Nederlandse samenleving nog moeten 
vinden. Dat is een hartelijke felicitatie 
waard! Moge God het werk van SKIN 
ook in de komende jaren zegenen.

Ineke Bakker, directeur Stichting Oikos 
en voormalig algemeen secretaris 

Raad van Kerken

De aanwezigheid van de migrantenker-
ken biedt de gevestigde kerken unieke 
kansen om de wereldkerk op eigen 
bodem te ontmoeten. Onbekende 
uitdrukkingen van christelijk geloof 
vanuit de hele wereld verrijken onze 
samenleving. Nog steeds is het besef 
gering dat we in de ‘nieuwe’ kerken 
van het Zuiden niet te maken hebben 
met exotische resten uit de oude doos, 
maar met voorposten van de kerk van 
de toekomst. SKIN heeft de afgelopen 
jaren veel van deze kerken weten sa-
men te brengen en tegen vooroordelen 
in positieve bekendheid gegeven. 

Op internationale conferenties komt 
nogal eens naar voren hoezeer SKIN 
een voortrekkersrol vervult in Europa. 
Ik verwacht van SKIN een bijdrage 
aan een oecumene nieuwe stijl: meer 
balans tussen hoofd en hart, theologi-
sche reflectie en geloofsgesprek, actie 
en viering. Ook zou SKIN ons wel eens 
kunnen verrassen door vanuit de ker-
ken van ons land wegen te wijzen rond 
de brandende vragen van identiteit en 
integratie. 

Wout van Laar, directeur 
Nederlandse Zendingsraad

Balans tussen hoofd en hart

SKIN en de Raad van Kerken: een 
steeds intensievere relatie
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SKIN, een mooie brug

Samen kerk in Nederland
SKIN viert haar tienjarig jubileum en daarmee willen we hen van harte feliciteren. 
De afgelopen jaren is het initiatief uitgegroeid tot een samenbindende bewe-
ging van migrantenkerken in Nederland. De samenwerking met het Nederlands 
Bijbelgenootschap is hartelijk en open. Vanuit SKIN wordt volop meegedacht 
in onze ledenraad. Wat ik hoop is dat SKIN mag uitgroeien tot een sterkere 
beweging waarbij we wederzijds van elkaar leren. Samen kerk in Nederland is 
niet alleen maar een beweging vanuit de gevestigde kerken en gemeenten naar 
de migrantenkerken. De roep om een tweerichtingsverkeer is belangrijk, want 
we kunnen veel leren van de vitaliteit en de spontaniteit die je bij migrantenker-
ken tegenkomt. De frisse en vrolijke geloofsbeleving is een verrijking. Ik hoop dat 
we de komende jaren meer activiteiten samen kunnen ontwikkelen en dat wij als 
bijbelorganisaties en kerken SKIN helpen en ondersteunen in de noodzakelijke 
verdere ontwikkeling van hun werk. Daarmee dienen we elkaar en bovenal het 
Koninkrijk van onze Heer.

Bert de Jong, Nederlands 
Bijbelgenootschap

Namens alle vrijwilligers en medewer-
kers van Youth for Christ Nederland 
willen we SKIN van harte feliciteren 
met haar tienjarig jubileum. Een feest 
waard!

SKIN heeft een prachtige brugfunctie. 
Een brug met tweerichtingsverkeer. 
Enerzijds met ‘verkeer’ vanuit SKIN. 
Ze bieden ons een helpende hand 
met o.a. kennis en creativiteit uit de 
migrantenkerken. Zij gaan met ons 
in gesprek rond het jongerenwerk 
in de bij SKIN aangesloten kerken. 
Anderzijds is er ‘verkeer’ vanuit YfC. 
Wij bieden hen kennis van de jonge-
rencultuur en beschikbare missionaire 
werkvormen voor jongeren in ons land. 
Wij zijn blij dat het ‘verkeer’ op deze 
brug met SKIN op gang is gekomen. 

Samen werken 
aan integratie. 
Jongeren die in 
elkaars activitei-
ten gaan deel-
nemen. Creatief 
talent dat een 
platform krijgt. 
Samen geloof 
handen en 
voeten geven, 
zodat steeds meer jongeren in ons 
land bekend en vertrouwd worden 
gemaakt met Jezus Christus en naar 
Zijn bedoelingen gaan leven. Daar 
willen we graag samen met SKIN aan 
meebouwen.

Edward de Kam, Directeur Youth for 
Christ Nederland
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Samen leven

De volgende tien jaar van SKIN
Het onderzoek van Oikos naar het 
Maatschappelijk Rendement van 
migrantenkerken in Den Haag leverde 
enkele verbluffende uitkomsten op. 
Het werk dat kerkleden doen, voor-
namelijk op basis van vrijwilligerswerk, 
bespaart de samenleving ruim 17,5 
miljoen euro. SKIN maakte als me-
deopdrachtgever voor dit onderzoek 
daarmee de migrantenkerken opnieuw 
zichtbaar. De schellen vielen de men-
sen buiten de kerken van de ogen. 
En het onderzoek zorgde voor een 
groeiend zelfvertrouwen bij de migran-
tenkerken en hun leden.
Dat zelfvertrouwen zullen we ook de 
komende tien jaar nodig hebben. De 
taak om de eigen geloofsgemeen-

schap op te bouwen krijgt er een 
nieuwe dimensie bij: meedoen aan de 
opbouw van de samenleving als ge-
heel. De horizon verbreedt, het nieuwe 
daagt uit. 
Luiken moeten open zodat iedereen 
van SKIN en de migrantenkerken kan 
leren. Dat lukt alleen als de verwach-
ting van een betere wereld ook nu 
al leidt tot een actieve participatie in 
het integratiedebat. Dat zou wel eens 
onvermoede bondgenoten kunnen 
opleveren, zowel binnen als buiten de 
kerken.

Jaap van der Sar, Coördinator 
Vakgroep Educatie bij de 

Stichting Oikos

SAMEN leven valt niet mee. We erva-
ren dat dagelijks in de controverses 
over de Islam en in de strijd over de 
Nederlandse identiteit. Ook de chris-
telijke kerken hebben vaak moeite om 
elkaar te accepteren. 

Toch valt onze samenleving uiteen als 
we niet steeds blijven proberen om el-
kaar te accepteren, als mens te blijven 
zien en naar elkaar om te zien. Wan-
neer we accepteren dat medemensen 
anders behandeld worden, is dat 
het begin van de afbraak van sociale 
verhoudingen en sociale rechten voor 
iedereen. 
SAMEN Kerk In Nederland, SKIN, 
werkt al tien jaar aan de acceptatie 
van migrantenkerken in Nederland. 

Dagelijks moet ze tegenstellingen 
overbruggen: tussen diverse kerkge-
meenschappen, taalgroepen, culturele 
achtergronden en huidskleuren. Het 
is roeien tegen de stroom in. Ze krijgt 
daarmee ook steeds te maken met 
discriminatie op grond van verblijfs-
recht: stichting LOS heeft dan ook 
dankbaar gebruik gemaakt van de net-
werken van SKIN leden om informatie 
over de rechten van ongedocumen-
teerden te kunnen verspreiden.

De stichting LOS wenst de SKIN leden 
daarom nog veel creativiteit en uithou-
dingsvermogen toe.

Rian Ederveen, Landelijk 
Ongedocumenteerden Steunpunt, LOS.
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    Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Amersfoort, november 2007 

In 10 jaar tijd is SKIN geworden tot de spreekbuis van 800.000 
medechristenen. Het heeft zijn waarde als platform ruimschoots bewezen. 
Maar meer nog dan een platform voor uitwisseling, biedt SKIN ons, kerk van 
Nederlandse origine, de uitnodiging om verder te kijken dan “onze polder” 
en open te staan voor een wereld, die hunkert naar het evangelie en daarom 
uitkijkt naar onze solidariteit. Dank daarvoor. Gezegend zij de Eeuwige om al 
het goede dat SKIN ons gegeven heeft.

Joris Vercammen
Aartsbisschop van Utrecht

Wij wensen onze ‘zusters van de gang’ geluk met het tienjarig bestaan van 
SKIN. Zo nu en dan is het schuiven met de kantoren, maar de prettige  
samenwerking op het kerkelijk erf blijft onveranderd.

Emile Verhey
Bisschoppelijk Bureau

Oikos feliciteert SKIN met 10-jarig bestaan

SKIN en Oikos: Wij horen bij elkaar!

Al 10 jaar komt SKIN op voor de belangen van migrantenkerken in Nederland. Oikos heeft in de afgelopen 
jaren succesvol samengewerkt met SKIN. Zo deden Oikos en SKIN samen met de Raad van Kerken in 
Nederland onderzoek naar integratie en de rol van religie. De uitkomsten zijn te lezen in de brochure 
Wij horen bij elkaar. Mede in opdracht van SKIN heeft Oikos ook een onderzoek uitgevoerd naar het 
maatschappelijk rendement van migrantenkerken. Oikos wenst SKIN alle goeds en hoopt op tien nieuwe 
jaren van vruchtbare samenwerking!

(Felicitaties)
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IKON feliciteert SKIN

SKIN 
Jubileum-dvd
Op verzoek van SKIN heeft de 
IKON een dvd gemaakt met 
fragmenten uit televisiediensten 
van SKIN-kerken. In deze kleur-
rijke en gevarieerde compilatie van 
vijftien minuten zijn fragmenten te 
zien uit diensten van onder meer 
de Molukse Evangelische Kerk, de 
Acts Revival Church International 
in Den Haag, de Kerk van Jezus 
Christus op Aarde (Kimbanguisten) 
in Utrecht en de True Teachings of 
Christ Temple in Amsterdam. 

U kunt deze dvd bestellen door 
€ 10,- (incl. verzendkosten) over 
te maken op giro 606.000 t.n.v. 
IKON, Hilversum o.v.v. ‘SKIN 
Jubileum-dvd’. U krijgt de dvd ná 
10 november toegezonden. Bel 
voor meer informatie met IKON 
Communicatie, tel. (035) 6727101.

Tien jaar Samen Kerk in Nederland, dat 
is een felicitatie waard! De IKON voelt 
zich verbonden met SKIN en is dan 
ook bijzonder blij met de vertegenwoor-
diging van SKIN in het IKON-bestuur. 
‘SKIN geeft ons inzicht in wat er leeft 
bij de migrantenkerken’, zegt IKON-
directeur Martin Fröberg. ‘Omgekeerd 
besteedt de IKON als geen andere 
publieke omroep aandacht aan de cul-
turele en religieuze diversiteit in Neder-
land. Want we hebben elkaar meer dan 
ooit nodig.’ Er is in onze samenleving 
moed voor nodig om een gelovig mens 
te zijn en om daar voor uit te komen. 
In het publieke debat vormen geloofs-
kwesties niet zelden een splijtzwam. 
Wat SKIN en IKON met elkaar gemeen 
hebben is de wetenschap, dat samen 
geloven en samen kerk zijn juist een 
krachtig bindmiddel kan zijn. 
Met die gedachte wensen bestuur, 
directie en medewerkers van de IKON 
SKIN een goed vervolg op de samen-
werking en een mooie toekomst toe.

Mirjam Nieboer, 
IKON Communicatie
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SKIN ter sprake gebracht
Citaten uit interviews

Uit onze nieuwsbrieven van de laatste vier jaren heeft de redactie 

enige gedeelten geselecteerd waarin SKIN ter sprake gebracht 

werd. Ieder deed dat op zijn eigen manier met eigen accenten. 

Toch werden wens en nut tot het gemeenschappelijke erdoor 

onderstreept.

Respect 
God schiep ons allen. Daarom is 
respect voor onze medemensen nodig 
en moet iedereen correct behandeld 
worden ongeacht ras en huidskleur. 
Dat God Zijn kinderen heeft onder alle 
volken is een bijzondere vreugde bij 
het werken voor SKIN. Daar ontmoet 
je elkaar en kun je je samen inzetten. 
Ik ben dankbaar dat ik daarbij kon zijn 
en mee kon doen. 

Dhr. C. Tutupary, 
december 2003.

Welke missie hebben 
migrantenkerken?
SKIN brengt migrantenkerken in 
contact met elkaar, waardoor ze som-
mige dingen met elkaar kunnen delen. 
De sociale samenhang kan versterkt 
worden. De migrantenkerken kunnen 
in de samenleving worden gepre-
senteerd, ook aan de Nederlandse 
kerken. De vragen van de samenleving 
(inburgering, politiek) kunnen benoemd 
worden. De migrantenkerken zijn er 
en ze mogen er zijn. Dat mag en moet 
gezien worden. Belangrijk is de vraag 

naar de missie van de migrantenker-
ken hier. Ze voelen zich bezwaard bij 
het zien van onze samenleving. De 
zending plant kerken in Afrika. Nu wor-

den hier (weer) kerken geplant. Dat is 
een reden voor dankbaarheid. Beleef 
dat gemeenschappelijk. Bespreek het 
werk overzee met de kerken die hier 
zijn gekomen. 

Dr. Hans Visser, 
september 2004.

Niet alle migranten zijn moslim
Een onderzoek naar de migrantenker-
ken in Rotterdam (minstens 100!) is 
gestart. Ze hebben geweldige verhalen 
te vertellen. De kranten wekken de 
indruk dat alle migranten moslim zijn. 
Maar dat is niet waar. Velen van hen 
zijn christen. Ik wil aantonen en be-

Omgekeerd beziet de samenleving de 
mensen aan de rand nogal eens 

wat hautain. 
Ds. Nieke Atmadja
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wijzen dat deze kerken goed zijn voor 
Rotterdam. De protestantse kerken 
hier zijn tamelijk blank. De ontmoeting 
met christenen uit andere werelddelen 
kan een sleutel voor vernieuwing zijn. 
Een internationale kerk kan in dit op-
zicht een belangrijke functie vervullen. 
De wereld passeert hier in Rotterdam 
en daardoor wordt je blik geopend 
voor de moeiten en de mogelijkhe-
den. Er is veel nood, maar er is Goed 
Nieuws voor de stad! 

Rev. Robert Calvert, 
december 2004

Echte ontmoeting
SKIN heeft momenteel ruim zestig 
lidkerken. We zijn dankbaar voor de 
groei van de migrantenkerken hier. We 
zijn als broeders en zusters in Christus 
Jezus met elkaar verbonden. Mis-

schien zijn we als gevestigde kerken 
wel eens een beetje jaloers op hun 
enorme groei en hun levendigheid. Ik 
vind dat we de stap moeten maken 
van het met verbazing en verwon-
dering kijken naar hun ‘exotische’ 
kleding, liturgie, eetgewoonten, enz. 

naar een echte ontmoeting, een echte 
dialoog met onze migranten christe-
nen. (..) Vanaf de rand kijkt men soms 
naar de anderen met gevoelens van 
jaloersheid en angst. Omgekeerd 
beziet de samenleving de mensen aan 
de rand nogal eens wat hautain, met 
enig wantrouwen en niet zelden ook 

De deelname van de Nederlandse 
kerken moet meer en breder zijn dan 

de subsidie van de PKN
Dhr. Robbin Louz
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met angst. De vraag is: Welke bijdrage 
leveren we aan elkaar? Vreemdeling 
zijn we als christenen allemaal en niet 
alleen als migranten. 

Ds. Nieke Atmadja, juni 2005

Daarom is SKIN zo belangrijk
Het gebed is voor mij erg belangrijk. 
In de moeilijke perioden van mijn leven 
heb ik geleerd dat naast persoonlijk 
gebed ook het gemeenschappelijk ge-
bed met anderen erg waardevol is. Je 
kunt niet buiten de gemeenschap. (..)
Het krijgen van contact met Neder-
landers is niet altijd gemakkelijk. In het 
begin ben ik erg eenzaam geweest, nu 
niet meer. Er zijn veel aardige mensen, 
die me willen helpen. Daar dank ik 
God voor. Apart blijven in Nederland is 
eigenlijk niet goed. Het kan vaak niet 
anders, maar toch moeten we zoeken 
naar contacten met elkaar als migran-
ten en met Nederlandse gelovigen. 
Daarom is SKIN zo belangrijk.

Mevr. KouNehway Gbokolo, 
oktober 2005

Sponsoring is een aanvulling
Het spreekt vanzelf dat SKIN ter 
sprake komt. “Het is belangrijk om 
er te zijn als platform van en voor de 
migrantenkerken. Ze hebben een luis-
terend oor nodig, een ‘postbus’ voor 
hun vragen, problemen en ervaringen. 
Concrete hulp is niet altijd mogelijk, 
maar we proberen de weg te wijzen en 
drempels te verlagen. Heel belangrijk 
is het ook om van elkaar te leren.” En 
de Nederlandse kerken dan? Staan 
die daar buiten? “Nee, zeker niet. Die 
horen er ook bij, anders dekt de vlag 

van SKIN, Samen Kerk in Nederland, 
de lading niet. De deelname van de 
Nederlandse kerken moet meer en 
breder zijn dan de subsidie van de 
PKN.” (..) Wel heeft hij als penning-
meester nog een opmerking voor de 
leden van SKIN. “In de eerste plaats 
heb ik begrip voor de moeilijke positie 
van veel leden van SKIN. Ze kunnen 
soms echt geen bijdrage geven. Toch 
wil ik er op wijzen dat niet alleen grote 

bijdragen nodig en welkom zijn. Ook 
de kleine, zelfs de minimale. Het gaat 
niet uitsluitend om een zo groot moge-
lijk bedrag per jaar. Maar we moeten 
toch ook met een opgeheven hoofd 
bij onze sponsors kunnen aankomen? 
Dat kan alleen als we kunnen zeggen: 
“Kijk eens, dit bedrag hebben we dan 
toch maar zelf bij elkaar gebracht! 
Uw hulp als sponsor is niet het begin, 
maar het is de aanvulling op wat we 
zelf doen.”

Dhr. Robbin Louz, 
december 2005

Wie groot en wie is klein?
“Voor de opbouw van de samenleving 
hebben migranten en Nederlanders 
elkaar nodig. Dat geldt zeker ook voor 
de geestelijke kant hiervan.” Proble-
men kent men uiteraard ook. Neem 
bijvoorbeeld de verwachtingen voor 

De leden zien SKIN als een soort we-
genwacht. Je belt bij pech onderweg 

om hulp te krijgen. 
Mevr. June Beckx
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financiële steun. “De Nederlanders 
verwachten dat de migranten zullen 
proberen zo snel mogelijk financieel 
zelfstandig te zijn. Maar hoe snel is 
dat? De migranten hebben hulp nodig 
en ze verwachten dat die hulp ook 
gegeven wordt zo lang dat nodig is. 
Maar hoe lang is dat?” Via SKIN zijn 
er contacten met andere migranten-
kerken. In Rotterdam met de Church 
of Scotland, in Amsterdam met de 
Evangelische Broedergemeente. (..) 
“Misschien kunnen we in de toekomst 
meer doen aan verkondiging van het 
Evangelie.

Hiervoor zal samenwerking noodzake-
lijk zijn. Grote kerken zullen kleine ker-
ken moeten ondersteunen. Maar wie is 
groot en wie is klein? Naar welke kant 
zullen de zendelingen gaan?” 

Ds. Eric Sarwar, juni 2006.

Verbondenheid
SKIN is steeds meer bekend in bin-
nen- en buitenland. De migrantenker-
ken hebben in SKIN een gezicht en 
aanspreekpunt gekregen, nationaal en 
internationaal. (..)

Meer Samen Kerk In Nederland? Wel 
hebben de migrantenkerken elkaar 
meer ontdekt en ook de Nederlandse 
kerken. Maar ook de verschillen zijn 
opgemerkt! (..)

Alles heeft wel wat met elkaar te 
maken. Intern: de leden zien SKIN 
als een soort wegenwacht. Je belt bij 
pech onderweg om hulp te krijgen. 
Daar gaat het om. Maar een echte ver-
eniging wordt gevormd door leden die 

zich samen inzetten voor een gemeen-
schappelijk doel. (..)

Mijn ideaal is dat SKIN een vereniging 
wordt met leden, die zich weer net zo 
verbonden voelen met elkaar en met 
de doelstelling als bij de oprichting. (..)
Ze ontdekten dat ze als christelijke 
kerken samen sterker stonden in de 
Nederlandse samenleving en dat ze 
samen de roeping tot de taken van de 
kerk beter konden volgen. 

Mevr. June Beckx, 
mei 2007.

Impact
SKIN betekent veel voor mij Daardoor 
heb ik contacten gekregen en ont-
vang ik informatie. Door de contacten 
worden we bemoedigd en wordt het 
gevoel van eenzaamheid en isolement 
doorbroken. De mensen begrijpen 
vaak het nut van SKIN niet. Voor velen 
is SKIN nog onbekend, ook bij de 
migrantenkerken. Ik ken SKIN vanaf 
2004 en vind het werk belangrijk. Ik 
houd van eenheid, van het samen-
brengen van kerken. Het gaat om 
de opbouw van het ene lichaam van 
Christus. We zien mensen in hun eigen 
hoekje zitten. Ze hebben hun eigen 
winkels, hun eigen bedrijven. Maar 
dat is in de kerk van Christus anders. 
Eén Geest, één Heer! SKIN is als een 
boot, die christenen uit verschillende 
landen samenbrengt. Daardoor krijgen 
we als migranten kerken een gezicht, 
een stem. SKIN heeft impact bij de 
regering, bij kerken en organisaties.

Pastor Jean C. Mbonimpa, 
september 2007



Skin Magazine26

Content
Page  Content
27................................................................................. Foreword / Rev. Polanen
28 ...........................................................................The birth of SKIN / Otto Ruff 
29 ...................................Experiences from the very beginning / Kathleen Ferrier
32 ........................... Education for the leaders of migrantchurches / Hans Visser
34 ............................................................SKIN and the PKN / Sjaak van ‘t Kruis
36......................... Together on the move, but still at home / Paul The Gwan Tjaij 
38 ................ SKIN and the Council of Churches / Ineke Bakker, RvK / St. Oikos 
38 ..............................A balance between head and heart / Wout van Laar, NZR 
39 .....................................................SKIN, a nice bridge / Edward de Kam, YfC 
39 ............................... Together church in the Netherlands / Bert de Jong, NBG 
40 ............................................................. Living together / Rian Ederveen, LOS 
40 ...........................................Active expectations / Jaap van der Sar, St. Oikos 
41 .......................................... IKON congratulates SKIN / Mirjam Nieboer, IKON 
42 ............................................................... SKIN introduced / The editorial staff



27Skin Magazine

Gratefulness, because the initiative 
of years ago let to the foundation of 
SKIN. Gratefulness also for the loyalty 
and devotion of the board members 
and advisors who guided our orga-
nisation over the past ten years. We 
thank our co-workers for their com-
mitment in all the work they have 
done. A lot of things would not have 
been possible without our volunteers. 
A special word of thanks goes to the 
PKN, because without her support 
SKIN could not have functioned.

However, we do need to ask ourselves 
the question whether we have reached 
our goals. Reflection is necessary! 
Did we succeed in building the bridge 
between ourselves and the other 
churches in this country? Did we really 
pull together? Are we well aware of the 
fact that we have the order to form a 
front?

In this country, every member church 
should get the opportunity to develop 
itself to the honour of God and the 
welfare of the people, in accordance 
with the constitutional rights given to 
everyone.

But did we also answer the wish to be 
of help and comfort to each other? I 
think that we can still learn a lot more 
from each other and mean more to 

each other. It fills me with great con-
cern when I see that the true SKIN- 
hart and feeling has not developed 
itself the way we thought it would ten 
years ago. For most people, SKIN is 
like a supermarket: you only go there 
when you need something or when 
there’s a bargain. It is sorrowful that, 
after many requests, most member 
churches still do not pay their contri-
bution. SKIN only then has a right to 
exists, when her members take the 
costs of the organisation, preventing 
us to stay depending on the support 
from others outside our churches.
Beside all the gratefulness for our 
jubilee there is also great concern 
regarding the developments in this 
country over the last years. Complains 
about discrimination have increased. 
We therefore urge you to let us know 
when you experience any form of 
discrimination. 

I sincerely hope that, within your com-
munity, you will keep on making an 
effort in bringing the good news in our 
country about Gods saviour of man-
kind through his Son, our Lord and 
Saviour. As a source of inspiration to 
be new people showing that they are 
on their way to a new heaven and a 
new earth.

Yours,
R.F. Polanen, chairmen.

Brothers and sisters in Christ
This newsletter is a special one, because we are celebrating our 

10th anniversary on November 10th. A reason for gratefulness and 

reflection.
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The birth of SKIN
On May 13, 14 and 15 1992 the Moluccan Theological Consulta-

tion together with the Hendrik Kraemer Institute organised a study 

day at the for called institute in Oegstgeest. The Consultation was 

an initiative by the former Commissie Contact Molukse en Neder-

landse Kerken. For this study day, rev. Polanen was invited. He told 

about his experiences being a reverent from Surinam in the Dutch 

society. His story was very identifiable, there where many common 

grounds.

This let the two officials of the Com-
missie Contact Molukse en Nederland-
se kerken to the idea to investigate 
whether there might be a need for an 
organisation that would care about the 
churches who had just arrived in the 
Netherlands. The older non- indige-
nous churches, who knew the Dutch 
society a bit longer, could function as 
pioneers. Their experiences could be 
of use for the younger non- indigenous 
churches.

A meeting was arranged with the 
former rector of the Hendrik Krae-
mer Institute, Dr. Hans Visser. In this 
meeting it became clear that professor 
doctor Jongeneel, who worked for the 
University of Utrecht had plans to write 
a book for and about migrant church 
leaders. Both initiatives where brought 
together.
On November 20 and 21 1992, repre-
sentatives from indigenous churches 
came together at the Hendrik Kraemer 

Institute in Oegstgeest. They represen-
ted 15 different countries.
This meeting had a double purpose:

Putting together a book about • 
migrant churches in the Nether-
lands, with prof. Jongeneel as the 
chief editor
Gauge whether there was a need • 
for organising these meetings on a 
regular base. 

At the end of the meeting, the partici-
pants where positive about the book 
and prof. Jongeneel would take the 
steps necessary to publish it.
The participants also expressed 
the wish to set up a ‘desk’ for non-
indigenous churches. A primarily 
steering group was formed to set up 
this ‘desk’. Members of this group 
where rev. Polanen, rev. Budiman, 
dr. Visser, drs, van ’t Kruis, drs. Patty 
and rev. Ruff. For the time being, the 
organisation and office where let by 
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the Commissie Contact Molukse en 
Nederlandse Kerken. The intention 
was that in the future this would be 
taken over by the bureau of non-indi-
genous churches. The steering group 
put down the goals for a co-operation 
of non-indigenous churches. To do so, 
they made an inventory visit to ‘The 
Centre for Black and White Christian 
Partnership’ in Birmingham.

After a while, the steering group came 
up with a primary conclusion:

Non-indigenous churches ( soon • 
to be called migrant churches) live 
in a comparable minority situation 
and can learn from each others 
experiences
It is important that the Dutch chur-• 
ches are aware of this situation 
and the struggle of her sister-
churches
To meet these purposes it is • 
important to set up an union of 
non-indigenous churches

It turned out that the non-indigenous 
churches knew a lot of problems. Not 
only with finding a building for their 
services, they also had problems with 
the Dutch law, the social securities 
and residence permits. Beside that, 
the churches where to small to be 
busy with building up their ministry 
and educate the members. It would 
be easier to face these problems when 
working together in a joint venture. The 
Dutch churches knew little to nothing 
about the non-indigenous churches 
and that let to unpleasant experiences.

Supported by the former “Samen op 
Weg” kerken the bureau for non-indi-
genous churches, later on SKIN, was 
set up. Drs. Kathleen Ferrier became 
the first co-ordinator and with a lot of 
energy she put SKIN on the ecclesial 
map. The three ‘older’ migrant chur-
ches functioned as pioneers.

This process went on, and on August 
6th 1997 by notarial act, SKIN got off 
at a good start.

Otto Ruff



Skin Magazine30

Experiences from the very beginning
For me, my first hour with SKIN started in Brazil. My husband and I 

had lived in Latin America for 10 years and we were about to return 

to the Netherlands. I was sitting amongst the removal boxes when 

the phone rang. Hans Visser, rector of the Hendrik Kraemer Insti-

tute asked me whether I would be interested in getting involved in 

a Platform for Non Indigenous Churches in the Netherlands. I told 

him that I had no conception of that idea, but that I would gladly 

join if he thought it was a good idea. I am pleased and up until 

today grateful that the people in that first hour thought of me.

In total I was co-ordinator for SKIN for 
eight years, eight fantastic years. 
I remember my first conversations with 
the people forming the Board at that 
time. Those people with the wisdom 
and vision to start a joint venture for 
non indigenous churches. This is how 
the cooperation between the historical 
migrant churches and the younger 
migrant churches began. With every 
meeting and conversation we became 
more enthusiastic: this joint venture 
was meant to be! On one hand the 
younger migrant churches would not 
have to reinvent everything; they could 
use the experiences of the historical 
migrant churches. On the other hand 
we realised that there where a lot of 
challenges for all of us, both historical 
and newer migrant churches. This 
dual thought created a bond. But the 
name: Platform for Non Indigenous 

Churches in the Netherlands, in short 
PNIC…. wasn’t such a good idea. 
Meanwhile we had contacts with the 
Centre for Black and White partner-
ship in Birmingham, England. Some-
thing like ‘partnership’ should also be 
in our name. That is why we came up 
with SKIN, Samen Kerk in Nederland, 
Together Church in the Netherlands. 
This acronym refers to our skin, our 
largest organ with which we breathe 
and feel. And it is unquestionable that 
the colour of our skin plays a big part 
in the place and role we can take in 
our society.

Members
Shortly after signing the regulations 
the first churches enrolled to be-
come member. The first member was 
the Japanese Christian Fellowship 
Church. Many followed, from Asia, 
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Latin America, Africa… We orga-
nised members meetings and based 
on subjects brought forward by the 
members we organised meetings with 
special themes, like coming to terms 
with trauma, or access to facilities in 
The Netherlands. And every year we 
had a choir festival, a festive event that 
showed that the power of SKIN lays 
on emphasising those things that bind 
us, without closing our eyes to our dif-
ferences. Because of course there are 
differences and alternative opinions, 
between SKIN members as well as 
between the SKIN members and the 
Dutch society.

Discussions
The hardest discussions were about 
homosexuality and inter-religious dialo-
gue. Opinions differed a great deal on 
these two subjects. But that did not 
mean that we avoided the discussi-
ons. We did have them, with tact and 
discression, but they had to take place 
because The Netherlands is a country 
where a gay marriage is a lawful right 
and where people live with different 
beliefs.
Based on these discussions we deci-
ded as SKIN to create our own inte-
gration course, together with the HKI. 
The existing courses did not have the 
answers to the questions that occur-
red among the leaders and members 
of the migrant churches.

Housing
Looking back at the eight years a lot 
of special and good moments come 
to mind. But also the struggle and 
the pain we sometimes shared. In all 
those years, finding suitable housing 

for our churches has been my greatest 
challenge. Again and again it became 
clear that in the Netherlands there are 
those still not convinced by the fact 
that migrants are part of this society. 
The implication is that we must share, 
give each other room. Literally: share 
church buildings and figuratively share 
power. Making a way for the other 
turns out to be very hard to do.

Now, seen from politics, with SKIN 
experiences and beloved contacts I 
have a clear vision on the role SKIN is 
playing and can play even more. 
As organisation, SKIN gives an 
example of truly working together in 
diversity, appreciating everyone as 
they are and despite the differences 
having the power and courage to go 
on together.

Kathleen Ferrier
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Education for the leaders of 
migrantchurchues
In January 1993 the steering group of the Platform for non Indi-

genous Churches in the Netherlands – the predecessor of SKIN- 

visited the Black and White Christian Centre in Selly Oak, near 

Birmingham, England. Every month a group of about 20 persons 

came to this centre for interactive lessons on the Old and New Tes-

tament, missionary questions and questions concerning society.

During these weekends, the group 
also visited one of the established 
churches. In this way, ‘white’ and 
‘black’ came together around the 
subjects of religion and church being. 
‘This should also be possible in the 
Netherlands’, we thought as steering 

group.
In the years that followed, we talked 
about it, but could not find the right 
formula for an attractive course. Par-

ticipants were very varied with differing 
wishes. Pastors were interested in 
theology and the established church-
es. Others wanted to learn more 
about the Netherlands. From the Asian 
churches mostly women came for-
ward; from the African churches men 
were in the majority. Could that be a 
workable situation? On top of that, the 
interested participants spoke differ-
ent languages; English, French, Basa 
Indonesian. They also had different 
experiences of religion and religious 
expressions in their home countries. 
But still, there was a deep fellowship 
and spiritual community through the 
faith in Christ. In the autumn of 2000, 
SKIN asked the HKI to set up a course 
for leaders of migrant churches. The 
course was to take place in Utrecht.

The course of 2001 had 20 partici-
pants; a great event. Lots of windows 
were opened: the origin and under-
standing of the bible, the variety of 
churches, solutions to pastoral and 
congregational problems, the western 
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way of thinking, the Dutch teachers 
with there interactive lessons. Strong 
bonds were forged although the 
participants where very different from 
each other, coming from Indonesia, 
Africa and Europe, and being man and 
women. Sometimes there were heated 
discussions about the ‘godlessness’ 
of the Netherlands. How should we 
handle this culture; drinking alcohol, 
homosexuality, the position of the 
women inside and outside the church? 
The participants remained together as 
a group, despite the differences. Every 
meeting also gave the opportunity to 
listen to the Gospel and sing together. 
Of course sharing food and having a 
good time together was also impor-
tant.

Leading a church, the youth work 
and Sunday schools raised a lot of 
questions. It was good to learn with 
each other how to handle conflicts 
and practise ‘being brothers to one 
and other’. Making a policy plan gave 
perspective to many. The canon of the 
Dutch history and church history were 
for many unknown subjects.
Now, in 2007, the course is be-
ing given for the 7th time, to twelve 
people from all over the country, from 
Groningen and Friesland to Brabant. 
Every year, migrants enrolled because 
they had heard good things about the 
course. For most of them, the course 
outlived their expectations. One of the 
participants once said:
‘Personally I have learned three things 
from this course:

deepening of my knowledge of 1. 
God’s word
through the vision of my fellow 2. 

students on Christian faith and 
their culture I have learned useful 
things
The acquaintances at the begin-3. 
ning of this course have now 
become my friends’.

He had learned to live by the wonder 
of a broader Christianity.
But there is more. SKIN means 
Together Church in the Netherlands, 
Samen Kerk in Nederland. Back in 
1993, the steering group saw the 
stimulation of the integration with the 
established churches. That should 
and could be possible in the Nether-
lands. But, that has hardly happened, 
despite the hope Rev. Plaisier put 
into words in 2004: ‘that the western 
churches accept the migrant churches 
as a gift from God to correct our one-
sidedness and help us understand our 
missionary task in the world’.
Therefore, it is very encouraging 
that some of the migrant churches, 
members of which took the SKIN-HKI 
course, are now building bridges by 
imitating conversations with the PKN, 
the United Church in the Netherlands.

From the great fundamental needs 
of migrant churches and the effects 
of this course we, as board of SKIN, 
learned that

these courses must be given on • 
locations, starting in the big cities
we must consult with other insti-• 
tutes as to how this course can be 
a base for further study
The PKN communities could en-• 
courage exchange, not far away, 
but nearby.

Hans Visser
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SKIN and the PKN
On the 1st of May 2004, the Protestant church of the Netherlands 

consisted of the joining together of the Dutch Reformed Church, 

the Reformed Churches in the Netherlands and the Evangelical-

Lutheran Church in the kingdom of the Netherlands. A new church 

order was written for the newly existing church.

Much attention is given to the mission-
ary calling of the church in this order, 
and working together with migrant 
churches is therefore of great impor-
tance to the local councils. This is why 
the policy of the Protestant Church 
talks time and time again of tightening 
the bonds with migrant churches, and 
that society will hereby be deepened 
and widened. This is also the reason 

that the Protestant Church in the 
Netherlands has financially supported 
SKIN from the start.
The relationship between PKN, the 
migrant churches and SKIN has been 
closely knit from the beginning, in 
which we mainly discuss the Prot-
estant Church on a national level. In 
some places good relations have aris-
en between a council of the Protestant 
Church and a migrant church, in many 
others places there is no sign of this. 
Why is this? I will try to set down a 
number of the causes of this.

Survival
First, most Christians from other cul-
tures live in the big cities like Amster-
dam, Rotterdam, the Hague, Utrecht, 
Leiden. A lot of migrant Christians are 
also found in the medium sized cities 
like Zwolle, Almelo and Almere. Gener-
ally, it is a fact that the Dutch churches 
in these cities are not doing well. 
Secularization seems present espe-
cially in these places. More and more, 
church buildings are sold, rebuilt for 
other purposes or even demolished. 
The membership of these ministries 
is declining and for these smaller 
communities it becomes impossible 
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to pay their own reverent or church 
building. Local authorities are busy 
reorganizing, trying to maintain some 
form of ecclesial live in their district 
or neighbourhood. There is little time 
and energy to focus on other groups 
of Christians and churches. They have 
their hands full with themselves. In 
fact, this situation is very similar to the 
situation of migrants who just arrived 
in this country.

Differences in culture
Secondly, there are differences in 
culture making it difficult for people 
to handle. For a lot of people it is still 
difficult to make contact with people 
from other cultures. But maybe more 
important is the difference in ecclesial 
cultures. Although the Netherlands is 
known for it’s variety of churches, one 
is not used to the so-called ‘free’ or 
‘independent churches’.
That is, churches founded by a certain 
pastor, nor representing a specific 
tradition. This tradition, which we see 
within the African migrant churches, 
is in the Netherlands a fairly unknown 
phenomenon.

Minority
Third, a lot of migrant churches stand 
in the tradition of the ‘Pentecostal 
churches’. Generally, there has always 
been a sharp line in Europe between 
the so called mainline Protestantism 
and the Pentecostal churches.
We should ask ourselves the ques-
tion whether we can continue to allow 
ourselves the luxury of living separate 
lives. It is not about numbers; it is 
about the question of the influence 
on culture and society. What does it 

mean for a neighbourhood, a district 
when there is no longer a community 
spreading the good news of Jesus 
Christ? What does it mean for the 
society in a whole when the Christian 
community becomes a marginalized 
exotic group? Where than will people 
hear the words of hope and comfort, 
where shall they learn to dream about 
Gods kingdom of peace, right and 
justice?

Together
The Protestant Church in the Nether-
lands again and again, in words and 
deeds, expressed the necessity to 
co-operate with the migrant churches. 
But that has to take shape in a local 
sphere. Be it contact on a regular 
base, or maybe even visit each others 
activities or celebrations. It’s these 
small, outwardly unimportant, steps 
that make the difference. Maybe some 
form of regularly contact will develop a 
starting form of community. Because, 
isn’t that what it is all about? Discover-
ing together that we are all part of the 
one body of Christ?
That discovery would mean a big step 
forwards!

Sjaak van ’t Kruis
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Together on the move, 
but still at home
SKIN has existed ten years. During this period, the 800.000 mi-

grant Christians have become more visible to both the Dutch 

churches as well as the Dutch society, due to the activities of SKIN. 

A fact one can be pleased about. SKIN sees the spreading of 

information about migrant churches as one of her spearheads for 

the future.

As we know, the purpose of SKIN is to 
create possibilities, stimulating migrant 
churches, facilitating them to practice 
their faith in their own way. These 
churches are by far the most suitable 
to take care of new migrants, being a 
save haven and guiding them around 
the labyrinth of habits and the com-
plexity of our society.

Success is getting what you want; 
happiness is willing what you get.

In the future, migrant churches shall 
be part of the ecclesiastical life in the 
Netherlands, with all its diversity and 
multiformity. For most of them are 
here to stay. SKIN sees it as its task to 
offer knowledge and education about 
integration, church life and the social 
map of the Netherlands to enable 
them to do their jobs as best they can 
and participate as full citizens. We will 
surely continue to organise courses 
and workshops.
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If you cannot be a star, be a lamp
Promotion of interests.

Churches urgently need hous-• 
ing. Very often, they have to pay 
huge amounts of rent. SKIN tries 
to bring parties together in order 
to find suitable accommodation. 
Sometimes with success.
Another aspect has to do with • 
residence permits for leaders of 
migrant churches. Together with 
other religious organisations, 
SKIN has made progress. In the 
future, SKIN will continue making 
an effort for permanent residence 
permission for migrant pastors. 
To build a church community and 
be a good pastor it is necessary 
that there are pastors who not 
only know the community, but 
who also speak the language and 
know the Dutch society. Therefore 
it is necessary they stay longer 
and integrate into the Dutch 
society.
Migrant churches are hardly ever • 
heard, especially in politics. They 
are absent in the national inte-
gration debates although they 
develop a lot of activities, locally, 
dealing with social matters. SKIN 
tries to interests its members in 
these matters, but mostly this is 
not a priority because the church-
es are trying to survive first. 

Que sera sera, What will be will be
A big problem for SKIN is the in-
volvement of members. They are not 
always willing to participate. Most 
members see SKIN as their represent-
ative on matters with the government 
or other institutes. It is ‘Skin for the 

members’, and not, as it should be, 
‘the members for SKIN’. The Board 
has tried several ways to motivate the 
members, but with very little result. 
We are however grateful for the 10 per 
cent of churches that are very active. 
This has resulted in SKIN Rotterdam, 
and soon in SKIN Utrecht. Members 
are not very willing to pay their contri-
bution. We are grateful that up till now 
the PKN has supported us financially, 
in addition to our sponsors. We expect 
that the organisation Vrienden van Mi-
grantenkerken in the future will deliver 
substantial support.

The Board of SKIN tries to deal with 
these developments in two ways:

We have appointed contact per-1. 
sons to consolidate the commu-
nication with our members. In this 
way we also try to strengthen our 
network function.
We must consider whether SKIN 2. 
should move on in the form of an 
association.

Facing the future together
It is hard to imagine Europe and Dutch 
society without migrant Christians. 
They are part of it, in the past, the 
present and definitely in the future. 
By their mission and faith they are an 
enrichment to the ecclesiastical life in 
The Netherlands. United by the Spirit 
we are on our way together, to live and 
work together, contributing to a better 
and happier world. The future of the 
migrant is therefore the future of all of 
us in the Netherlands.

Paul The Gwan Tjaij
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SKIN and the Council of Churches in 
the Netherlands
It was a pleasure to see the relation 
between SKIN and the Council of 
Churches growing over the last ten 
years. Council and SKIN liaised on 
several projects, such as the Migrant 
week, Migration and Development and 
Integration and the role of churches.
It was good to just start working 
together on concrete questions and 
projects, getting to know each other 
better on the way. In the mean while, 
mutual confidence has grown to the 
point where we dare to have open 
discussions, even on risky theologi-

cal matters. That is a big compliment, 
especially for the SKIN churches that 
are dealing with an ongoing turn over 
of people, large variation in language 
and culture, and the fact that most of 
them just got here and are still trying 
to find their way in Dutch society. That 
is worth a warm congratulation! May 
God bless the work of SKIN in the 
years to come. 

Ineke Bakker, director St. Oikos and 
former secretary to the Council 

of Churches.

A balance between head and heart

The presence of the migrant church 
offers the situated churches unique 
opportunities to meet the worldwide 
church on their own doorstep. Unfa-
miliar expressions of Christian belief 
from throughout the world enrich our 
society. Yet there is still little awareness 
that we in the ‘new’ churches of the 
South are not focused on the exotic 

remains from the old chest, but with 
the pillars of the church of the future. 
SKIN has done much in the last few 
years towards bringing these churches 
together, and highlight a positive rec-
ognition over and against prejudice. At 
international conferences it becomes 
apparent once again how much of a 
leading role SKIN provides in Europe. 
I anticipate that SKIN will contribute to 
a new ecumenical style: more balance 
between head and heart, theological 
reflection and discussion of faith, ac-
tion and celebration. SKIN could well 
surprise us by using the churches of 
our country to guide the way around 
the burning questions of identity and 
integration.

Wout van Laar, director 
Netherlands Mission Council
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SKIN a nice bridge
On behalf of all the volunteers and 
colleagues of Youth for Christ in the 
Netherlands we would like to con-
gratulate SKIN on its 10th anniver-
sary. That’s well worth a party! SKIN 
is good at building bridges. A bridge 
with two way traffic. On the one hand, 
with ‘traffic’ from SKIN. They offer 
us a helping hand with, among other 
things, knowledge and creativity from 
the migrant churches. 

On the other hand, there is ‘traffic’ 
from YfC. We offer them knowledge 
of the youth culture and the available 

mission work for young people in our 
country. We are happy that the ‘traffic’ 
on this bridge with SKIN has come to 
pass. Working together on integration. 
Young people who are taking part in 
each other’s activities. Creative talent 
that has been given a platform. Giving 
belief hands and feet, so that more 
and more young people in our country 
can come to know and trust Jesus 
Christ and live in his ways. This is what 
we want to help SKIN build on. 

 
Edward de Kam, Director of 

Youth for Christ Holland

Together church in the Netherlands
SKIN is celebrating its 10th anniver-
sary and we would like to congratu-
late them on this. In the past year, 
the initiative has grown into a binding 
movement of migrant churches in the 
Netherlands. The work with the Dutch 
Bible society is warm and open. At 
SKIN we always think of our members 
council. What I hope is that SKIN will 
expand to a stronger movement that 
will enable us to learn from each other. 
SKIN is not only a movement from the 
established churches and communi-
ties towards the mirgant churches. 
The call for a two way exchange is 
important, because we can learn 
much from the vitality and spontinaety 
that is found in migrant churches. The 
enriching and joyful religious belief is 
refreshing. I hope that in the coming 
years we can develop more activities 
together and that as bible societies 

and churches we help and support 
SKIN in the necessary development of 
their work. Through this we can serve 
each other and above all the kingdom 
of our Lord.

Bert de Jong, Nederlands 
Bijbelgenootschap.
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Living together is not easy. We experi-
ence that daily in the controversies 
concerning Islam, and in the battle of 
Dutch identity. Even Christian church-
es often have difficulty accepting each 
other.
And yet our society would fall part if 
we were not to keep trying to accept 
each other, remain viewing each other 
as human beings, and looking out for 
each other. When we accept that our 
fellow man is treated differently, it is 
the beginning of the break-up of social 
responsibility and the social rights 
available to all.
Churches together in the Nether-
lands (SKIN) has worked in the past 

10 years for migrant churches to be 
accepted in the Netherlands. There 
are setbacks to be faced every day; 
between diverse church communities, 
dialect groups, cultural backgrounds 
and skin colour. Very much a case of 
rowing upstream, and are constantly 
involved with discrimination on the 
grounds of residence rights. The char-
ity LOS has therefore gratefully made 
use of the network of SKIN churches 
to spread information on the rights of 
the undocumented. The LOS charity 
therefore wishes SKIN churches even 
more creativity and endurance.

Rian Ederveen, LOS

Living together

The research carried out by Oikos 
into the social output of migrant 
churches in The Hague had several 
baffling results. The work that church 
members do, mainly in the form of 
volunteer work, saves the church 
community over 17,5 million euros. 
Due to the fact that SKIN was jointly 
involved in carrying out the survey, it 
has raised the profile of the migrant 
churches again. The survey ensured 
a growing confidence with the mi-
grant churches and their members.

We will need that confidence in the 
next 10 years. Integration is not just 
a menial task, but a question of hard 
work. It will only be possible if many 
new groups are participating actively. 

SKIN in the next 10 years
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IKON feliciteert SKIN

Jubilee dvd
On the request of SKIN, IKON has 
made up a dvd of clips from vari-
ous televised SKIN church services. 
In these colourful and varied fifteen 
minute compilations, clips can be 
seen from, among others, the Moluc-
can Evangelical Church, the Acts 
Revival Church International in the 
Hague, the Church of Jesus Christ on 
Earth in Utrecht, and the True Teach-
ings of Christ Temple in Amsterdam. 
You can order this dvd by donating 
€ 10,- (including postage) to giro 
606.000 by name of IKON, ‘SKIN 
Jubilee-dvd’. The dvd will be sent 
after the 10th of November. 

Call IKON communication for more 
information, tel: (035) 6727101.

That means that the task of building 
upon the faith community has a new 
dimension: building the faith commu-
nity as a whole. The horizon broadens, 
the future challenges us. 

SKIN and the migrant churches are 
not alone in this matter. Doors need 
to open so that everyone at SKIN can 
learn. That will only be possible if the 
expectations for a better world even 
now lead to an active participation 
in the integration debate. That may 
create unsuspected allies, both within 
and without the church.

Jaap van der Sar, Coordinator of the 
Education Steering group at Oikos

‘SKIN gives us insight into what is 
alive in the migrant churches’, says 
IKON director Martin Fröberg, ‘and in 
reverse, IKON has given attention as 
no other has towards the public issue 
of the cultural and religious diversity in 
the Netherlands. We need other more 
than ever.’ Courage is needed to be 
a believer in our society, and to come 
forward as one. Questions of belief in 
the public debate are rarely cohesive. 

What SKIN and IKON have in common 
with one another is the knowledge 
that a community of faith and church 
can actually provide a strong binding 
agent. With these thoughts in mind, 
we wish the committee, directors and 
colleagues of IKON and SKIN con-
tinual cooperation and a bright future 
ahead.

Mirjam Nieboer, IKON Communicatie

Ten years of SKIN, that is certainly worth celebrating! IKON feels 

connected to SKIN and is especially pleased with the representa-

tion of SKIN in the IKON committee. 
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SKIN introduced
Quotations from interviews

The editorial staff selected quotations from the newsletters over 

the past four years in which SKIN was introduced. Everyone did so 

in their own way, with their own accents. But the wish for and the 

benefit of community was underlined.

Repect
God created us all. That is why we 
have to respect our fellow men and 
treat everyone correctly despite their 
race or colour. Knowing that God has 
His children among all peoples is an 
enormous joy when working for SKIN. 
You meet each other and make an 
effort together. I am grateful that I have 
been a part of that.

Mr. C. Tutupary, December 2003.

The mission of the migrant 
churches is an important question
SKIN brings migrant churches in 
touch with each other, making it pos-
sible for them to share certain things. 
Social cohesion can be strengthened. 
Migrant churches can be presented to 
society, including the Dutch churches. 
Questions of society (naturalisation/
politics) can be named. Migrantch-
urches are here, and they have every 
right to be here. There should be no 
question about that.

The mission of the migrant churches 
here is an important question. They 
feel embarrassed looking at our  
society.

Mission churches were planted in Afri-
ca. Now, churches are planted, again, 
here. We have reason to be grateful. 
Make it a mutual subject. Discuss the 
work overseas with the churches that 
have come to be with us.

Dr. Hans Visser, September 2004.

Not all migrants are Islamic
A research project of migrant churches 
in Rotterdam (at least 100!) is started. 
They have great stories to tell. The 
newspapers give the impression that 
all migrants are Islamic. But that is 
not true. Many of them are Christian. I 
want to show and to prove that these 
churches are good for Rotterdam. 

The reformed churches here are quite 
white. The meeting with Christians 
from other continents can be a key 
to renewal. An international church 
can have an important function in this 

As Christians we are all aliens, 
not only as migrants.

Ds. Nieke Atmadja
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respect. The world is passing here in 
Rotterdam and that opens your mind 
for the pains and the possibilities. 
There are many needs, but there is 
Good News for the city!

Rev. Robert Calvert, December 2004.

Real meeting
SKIN (Together Church in the Nether-
lands) no has more then 60 members. 
We are grateful for the growth of the 
migrant churches in this country. As 
brothers and sisters in Jesus Christ we 
are bound to each other. Perhaps, as 
established churches, we feel some 
jealousy for their growth and liveli-
ness. I think we should take the step 
from looking at them with surprise and 
astonishment to a real meeting, a true 
dialogue with our migrant Christians. 
(..) Being marginalized, they look at 
other with jealousy and fear. But on 
the other hand, society looks at mar-
ginalised people with distrust and fear. 
Question is: What can we contribute 

to each other? As Christians we are all 
aliens, not only as migrants.

Ds. Nieke Atmadja, June 2005.

That is why SKIN is so important
Prayer is very important for me. In 
the difficult periods of my life I have 
learned that, besides personal prayer, 
also praying together with others has 
a great value. You cannot do without 
the community. (..) Gaining contact 
with Dutch people is not always easy. 
During the beginning here I was very 
lonely, now not anymore. There are 
many kind people who want to help 
me. I thank God for that. It is not good 
to remain isolated in the Netherlands. 

Often there is no other possibility, but 
we have to look for contacts with each 
other as migrants and with Dutch 
believers. That is why SKIN is so 
important.

Mrs. KouNehway Gbokolo, 
October 2005.
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Sponsorship
Then we come to talk about SKIN. “It 
is important to be there as a platform 
of and for migrant churches. They 
need someone to listen to them, a 
post office for their questions, experi-
ences and problems. It is not always 
possible to give concrete help, but we 
do try to show the way, improving ac-
cessibility. It is also important to learn 
from each other.”

And how about the Dutch churches? 
Are they outsiders? “No, certainly 
not. They are part of it, because if 
they where not, you couldn’t call us 
Together Church in the Netherlands. 
This participation should contain more 
then the subsidy from the PKN.” (..) 
However, being the treasurer of SKIN, 
he has one remark for the members.
“First, I do understand the difficult fi-
nancial position for many of our mem-
bers. Sometimes it is really impossible 
to donate some money. But I do want 
to point out that we do not only need 
and appreciate high donations. We 
also appreciate small, even minimal 
amounts.
It is not about the largest amount of 
money in a year.

But it must be possible to face our 
sponsors with an uplifted head. And 
that is only possible when we can 
show them how much money our 

members themselves have contributed 
to SKIN. Your help as our sponsor is 
not the beginning; it is complementary 
to what we do ourselves.” 

Mr. Robbin Louz,
 December 2005.

Who is big?
“The Dutch and the migrants need 
each other in building up the society. 
That also goes for the spiritual side of 
this society.”

Off course there are problems. For 
example the expectations concerning 
the financial contribution. “Dutch ex-
pect the migrants to become financial 
self-supporting as soon as possible. 
But how soon is that? The migrants 
need help and they expect that help to 
be given as long as possible. But how 
long is that?”

Through SKIN, there are contacts with 
other migrantchurches, such as in 
Rotterdam with the Scots International 
Church and in Amsterdam with the 
Evangelische Broedergemeente. (..)
“The culture of the Bible must stay. 
Not our cultures. Maybe we can do 
more in the future. When we speak 
more languages, we can spread the 
gospel at more places. Therefore it 
will be necessary to co-operate. Big-
ger churches will have to support the 

Your help as our sponsor is not the 
beginning; it is complementary to what 

we do ourselves.
Mr. Robbin Louz

But a true association is formed by its 
members who work together to reach 

mutual goals.
Mrs. June Beckx
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smaller ones. But who is big and who 
is little. Which way will the missionaries 
go?” 

Rev, Eric Sarwar, June 2006.

Attached with each other
SKIN becomes more and more known 
in both the Netherlands and abroad. 
Migrantchurches have become a face 
through SKIN, national and interna-
tional. (..) More Together Church in 
the Netherlands? Yes, when you look 
at the fact that migrantchurches have 
discovered one and other and also the 
Dutch churches. But the differences 
have also been discovered! (..)

It is difficult to see these things sepa-
rately. Internal: members see SKIN 
as a sort of Automobile Association. 
When your car breaks down you give 
them a call. That’s what it’s about. 
But a true association is formed by its 
members who work together to reach 
mutual goals. (..) My ideal is SKIN 
becoming an association with mem-
bers that feel as attached with each 
other as they did when SKIN started.
(..) Being both Christian churches, the 
discovered that together they stood 
stronger in Dutch society and that 
it was easier to follow the call of the 
church in society working together.

Mrs. June Beckx, May 2007.

One Spirit, one Lord!
SKIN means a lot to me. They have 
given me information and by that I now 
have a lot of contacts. These contacts 
are encouraging and stop the feeling 
of loneliness and isolation. Very often, 
people do not understand the purpose 
of SKIN. They don’t know SKIN, even 
migrant churches do not know SKIN. 
I have known SKIN since 2004 and 
find their work important. It is all about 
the one body of Christ. We see people 
staying in their own corner, with their 
own shops and companies. But that 
is different in the church of Christ. 
One Spirit, one Lord! SKIN is like a 
boat, bringing Christians from different 
countries together. That is what gives 
us a face, a name, a voice. SKIN can 
influence politics, other churches and 
organisations.

Pastor Jean Mbonimpa, 
September 2007.

SKIN is like a boat, bringing Christians 
from different countries together. 

Pastor Jean Mbonimpa


