
Toerusting van leiders van internationale kerken in Nederland 

  

In 2015 organiseerde de vereniging Samen Kerk in Nederland (SKIN) haar nieuwe toerustingscursus 

voor leiders van migrantenkerken en internationale kerken. Deze praktische cursus werd ontwikkeld 

door (zowel interne als externe) christelijke experts met een rijke interculturele levens- en 

werkervaring in binnen- en buitenland.  

 

Het doel van deze interactieve training is om pastors en oudsten toe te rusten om effectiever leiding te 

kunnen geven aan hun geloofsgemeenschappen in Nederland, met behoud van de eigen identiteit, en 

hen te ondersteunen in het vervullen van de gezamenlijke missionaire roeping. Bovendien wil SKIN 

de relatie en uitwisseling tussen diverse kerken bevorderen om het Lichaam van Christus op te 

bouwen en te versterken in de eigen regionale context.  

 

Inmiddels hebben zo’n 15 leiders van diverse internationale kerken geparticipeerd in deze Engelstalige 

toerustingscursus in Amsterdam. De deelnemende kerkleiders komen oorspronkelijk uit landen als 

China, Myanmar (Burma), Congo, Nigeria, Lebanon en Suriname. Uit de getuigenissen blijkt dat de 

cursus enorm verrijkend is voor zowel de trainers als voor de deelnemers, die niet alleen worden 

toegerust om hun geloofsgemeenschap beter te kunnen leiden in de Nederlandse context, maar ook 

naar elkaar toe groeien en hun inzichten, ervaringen  en uitdagingen met elkaar delen en elkaar 

hierdoor bemoedigen en versterken. 

 

Tijdens de cursus in 2015 kwamen de volgende onderwerpen aan bod: Nederlandse cultuur en 

samenleving, kerkopbouw en (kerk)organisatorische zaken, kerkgeschiedenis en kerkelijke tradities in 

Nederland, Gods koninkrijkcultuur en menselijke culturen, de culturele achtergronden van de Bijbel, 

wereldbeelden en contextualisatie, cross-culturele training en intercultureel kerk-zijn, discipelschap, 

Bijbels leiderschap, preken en onderwijzen van Gods Woord, huwelijkspastoraat, het opvoeden van 

kinderen en tienerwerk.  

 

Voor de meeste deelnemers is het een uitdaging om de bescheiden deelnamekosten te betalen. De 

pastors en leiders van de internationale kerken hebben meestal gebrek aan tijd en financiën om, naast 

hun taken als kerkleiders en andersoortige banen en allerlei andere verplichtingen, in Nederland 

algemeen erkende of geaccrediteerde opleidingen te volgen. SKIN wil daarom deze leidinggevenden 

graag steunen en de weg wijzen naar een geschikte en zo veel mogelijk op maat gesneden traject voor 

(verdere) theologische en aanvullende studie.  

 

SKIN hoopt ook in de komende jaren dit initiatief te kunnen voortzetten, elders in het land. Bovendien 

wil zij haar aanbod aan cursussen en trainingen uitbreiden, in samenwerking met relevante 

partnerorganisaties. 

 

Uw gebed voor en bijdrage aan dit werk worden dan ook zeer op prijs gesteld.  

 

Enkele getuigenissen over de SKIN-cursus (beknopt): 

 

“Het is een geweldige tijd geweest van persoonlijke groei en vriendschap” 

Pastor dr. Moses Alagbe, voorzitter Pentecostal Council of Churches in Amsterdam en president  

Amsterdam Bible Academy 

 

“Het onderwijs dat ik krijg van deze cursus is als een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad 

(zie Psalmen 119:105)” 

E. I. Kanu,  pastor Good News Ministries International  

 



“Dit is de eerste cursus van SKIN die ik meemaak. De onderwerpen zijn interessant en praktisch. Ik 

vind de colleges behulpzaam en het materiaal nuttig. De interacties en discussies tussen de deelnemers 

met diverse achtergronden zijn stimulerend en verfrissend.” 

Desmond Heng  

Chinese kerk CAMA Het Licht Almere  

 

“De cursus voelde voor mij als thuiskomen, om zoveel andere pastors en kerkleiders met een 

migratieachtergrond te ontmoeten. Ik was weer verrast om te ervaren hoeveel we met elkaar gemeen 

hebben om te reflecteren op hoe we impact in Nederland kunnen hebben in de verkondiging van 

Christus en het Evangelie. Ik heb geen woorden om mijn dankbaarheid uit te drukken. Dank dat ik in 

deze cursus mocht participeren.”     

Peter Roelofsma 

(Campus)pastor en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam 

 

“Ik heb ontzettend genoten van mijn participatie in de toerustingscursus van SKIN. Bovendien heb ik 

veel gehad aan de kennis en expertise van de docenten en aan de bijdragen en vragen van de andere 

deelnemers. Het is mij een voorrecht om samen met pastors met verschillende culturele achtergronden 

deel te nemen. Dit programma is mijns inziens geschikt en rijk aan hulpbronnen. Het voorziet in 

kennis en kwaliteiten die pastors en leiders van internationale kerken nodig hebben om bepaalde 

uitdagingen te kunnen overwinnen, m.b.t. zowel leiderschap als culturele moeilijkheden.” 

Elias Kwabena Agyemang  

Pastor van Christian Mission Amsterdam 

 

“Ik behoor tot het Karenvolk uit Burma. Sinds we in 2009 een geloofsgemeenschap in Nederland 

hebben opgericht, hebben we veel uitdagingen het hoofd moeten bieden vanwege gebrek aan begrip 

van de Nederlandse cultuur, normen en waarden. Dankzij God en SKIN die deze toerustingscursus 

heeft aangeboden voor leiders van migrantenkerken en internationale kerken, gaf de training mij een 

kans om kennis te verwerven van deze normen en waarden en om vaardigheden te ontwikkelen 

dankzij docenten met verschillende achtergronden en expertises. De deelnemers behoren tot 

verschillende internationale kerken en dit hielp mij om hun kijk op de Nederlandse samenleving te 

begrijpen. De verzorgde trainingen en de discussies tussen de deelnemers betekenen veel voor mij. Ik 

hoop dat SKIN ook in de toekomst meer trainingen verzorgt voor migrantenkerken in Nederland.  

Lah Doh Clo 

Karenkerkgemeenschap in Nederland  

 


