
Uitnodiging: SKIN-toerustingscursus voor leiders van migrantenkerken en internationale kerken 

 

Beste broeders en zusters, 

 

Dit jaar organiseert SKIN een toerustingscursus voor leiders van migrantenkerken en internationale 

kerken. Deze praktische cursus wordt ontwikkeld door christelijke experts met een rijke interculturele 

levens- en werkervaring in binnen- en buitenland.  

 

Met deze interactieve training willen wij pastors en oudsten toerusten om effectiever leiding te kunnen 

geven aan hun geloofsgemeenschappen in Nederland, met behoud van de eigen identiteit. Hiermee 

hopen wij dat zij een grotere constructieve impact hebben op het dagelijks leven en werk van de 

kerkleden, in de kleurrijke Nederlandse samenleving. Bovendien willen wij de relatie en uitwisseling 

tussen diverse kerken bevorderen om het Lichaam van Christus op te bouwen en te versterken in de 

eigen regionale context.  

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de data en onderwerpen.  

 

Datum (2016) Onderwerp / Module 

Zaterdag 16 april 1
ste

 dagdeel (Introductie): korte presentaties over het aanbod van de trainers en hun 

desbetreffende onderwijsinstituten en –initiatieven, kennismaking tussen de trainers en 

deelnemers onderling  

2
de

 dagdeel: De Bijbelse cultuur, (de cultuur van) Gods koninkrijk en de verhouding 

tussen Gods koninkrijkcultuur en menselijke culturen  

 

Zaterdag 30 april Preken en onderwijzen van Gods Woord 

     

Zaterdag 14 mei Discipelschap: hoe train je anderen tot geestelijk volwassen discipelen van Jezus Christus  

    

Zaterdag 4 juni  Integrale zending   

 

Zaterdag 18 juni Cross-culturele training – deel 1: In deze training leggen we de Bijbelse en de praktische 

basis van cultuur en cultuurverschillen. We willen daarmee de culturele aspecten in de 

Bijbel herkennen en een sterker intercultureel besef ontwikkelen in onze bedieningen en 

in de studie van de Bijbel.  

 

Zaterdag 3 september  Cross-culturele training – deel 2: In deze training gaan we verder met de culturele 

inzichten in deel 1. Hiermee willen we het interculturele besef gebruiken om anderen te 

begrijpen en impact te hebben op de Nederlandse samenleving. De onderwerpen zijn: 

cultuur en wereldbeelden, het islamitisch wereldbeeld en onze houding naar moslims en 

de islam, het geseculariseerd wereldbeeld en hoe om te gaan met secularisatie, 

contextualisatie en intercultureel kerk-zijn.  

 

Zaterdag 17 september   Bouwen aan sterke en gezonde gezinnen 

1
ste

 dagdeel: Huwelijkspastoraat 

2
de

 dagdeel: Het opvoeden van kinderen  

 

Zaterdag 1 oktober Bijbels en praktisch leiderschap (voor pastors en oudsten) 

 

Zaterdag 15 oktober Zorg voor de pastor 

 

Zaterdag 29 oktober Kerkgeschiedenis en kerkelijke tradities 

1
ste

 dagdeel: Wereldwijde kerkgeschiedenis 

2
de

 dagdeel: Kerkgeschiedenis en kerkelijke tradities in Nederland 

 



Zaterdag 12 november Jongerenwerk 

 

Zaterdag 26 november Eindpresentaties door deelnemers, uitreiking bewijzen van deelname 

 

 

Locatie: Jeruëlkapel (het gebouw van de Evangelische Broedergemeente Utrecht), Ivoordreef 2,  

3564 AK Utrecht 

 

Tijden: 10:00-17:00 (inclusief lunchuur en twee thee/koffiepauzes)  

 

Taal: Engels (zo nodig ook Nederlands) 

 

Kosten:  €120,- per deelnemer voor de hele cursus (twaalf cursusdagen, inclusief cursusmateriaal en 

catering)  

 

Aanmelden en contact: info@skinkerken.nl, 06 49 63 33 58.  
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