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Op 23 en 24 augustus j.l. vond de 
officiële inwijding en viering van het vijf-
jarig jubileum plaats van de 8e Kerk van 
CEPAC Philadelphia Swahili (blz. 11).

On August, 23rd and 24th  the 8th 
Church of CEPAC Philadelphia Swahili 
celebrated the official inauguration and 
five year jubilee (page 21).
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Van de redactie
In onze Nieuwsbrief kondigen we twee belangrijke SKIN-
bijeenkomsten aan, die vóór de kerstperiode van dit jaar zullen 
worden gehouden.
Op 22 november hopen we de SKIN-jongerendag in Amersfoort 
te houden. Als jongeren samen zingen, vieren, eten dan mag er 
wat verwacht worden! We rekenen daarom op veel aanwezigen 
met veel enthousiasme.

Op 29 november zal onze tweede ledenvergadering 2008 worden 
gehouden. Deze tweede bijeenkomst zal meer een viering zijn dan 
een vergadering. 

Wel zal in het eerste gedeelte van de vergadering een belangrijk 
thema aan de orde worden gesteld, namelijk ontwikkelingshulp. 
Het gaat dan vooral over de hulp die migrantenkerken geven aan 
projecten en kerken in hun land van herkomst.
De vergadering wordt gehouden in de kerk van pastor Ahadu 
Beza. We vinden het daarom leuk dat u nu al iets over hem en zijn 
kerk kunt lezen in dit nummer van onze Nieuwsbrief.

Nog een kerk heeft bijgedragen aan onze Nieuwsbrief. Pastor Bita 
Kasima vertelt hoe zijn kerk in Den Haag haar inwijding en vijfjarig 
bestaan heeft gevierd en de Heer uitbundig heeft gedankt.

Op 30 september jl. nam Joke Snijders afscheid van SKIN en 
SKIN nam afscheid van Joke. Bestuur en leden van SKIN zijn 
ontzettend dankbaar voor het vele werk, dat ze heeft gedaan, 
voor de plaats die ze bij SKIN innam, voor de manier waarop 
ze bezig was. In een gesprek kijkt ze terug op haar periode met 
SKIN. We wensen haar de zegen van onze goede God voor de 
toekomst. 

U kunt begrijpen dat we ook voor de Nieuwsbrief Joke erg zullen 
missen. Dat is al gebleken bij dit nummer. Toch hopen we dat ook 
deze Nieuwsbrief zal bijdragen tot versterking van de onderlinge 
band en betrokkenheid van de SKIN leden.

Teus Eikelboom
June Beckx
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Gesprek met Ahadu Beza
Teus Eikelboom

De heer Ahadu Beza is sinds 1993 in Nederland en is werkzaam in 
de ICT-sector. Daarnaast is hij voorganger van de Mahber Christian, 
de Ethiopische evangelische gemeente in Rotterdam. Mahber Chris-
tian is opgericht in 1991 met vijf mensen. De reden hiervoor was de 
eigen taal, het Amhaars. Nu zijn er in totaal 120 leden. De gemeente 
is een verzameling van mensen, afkomstig uit verschillende kerken 
en kan het best worden getypeerd als een evangelische gemeente. 
Behalve in Rotterdam zijn er ook kerken in Den Haag, Wageningen, 
Eindhoven en Amsterdam. Ahadu Beza is sinds december 2007 be-
stuurslid van SKIN.

Ethiopië staat vanouds bekend als 
een christelijk land. Vanaf de vierde 
eeuw is het christendom de staats-
godsdienst. De Ethiopisch Ortho-
doxe Kerk heeft een dominante 
plaats in de samenleving. In de 19e 
eeuw kwamen de eerste protestant-
se zendelingen naar Ethiopië. Na de 
val van keizer Haille Selassie in 1973 
kwamen veel Ethiopiërs naar Neder-
land. De oorlog tussen Ethiopië en 
Eritrea veroorzaakte twintig jaar later 
nogmaals een golf migranten.

Het aantal migranten uit Ethiopië en 
Eritrea samen taxeert hij voorzichtig 
op ongeveer 10.000. Meestal zijn ze 
hier gekomen om veiligheidsrede-
nen.

Ahadu Beza is afkomstig uit een 
gezin, dat behoorde tot de Ethio-
pisch Orthodoxe Kerk. In 1988 nam 

hij de belangrijke beslissing om deze 
kerk te verlaten. Door het getuige-
nis van enkele familieleden was hij 
wat kritischer gaan denken over de 
verering van heiligen en van Maria. 
De bekering van een vriend vormde 
het keerpunt, hij nam de stap. Dat 
gaf grote problemen met zijn familie 
en hij werd het huis uitgezet. De ver-
houding met thuis is nog steeds niet 
goed. Voor hen was hij een afvallige 
geworden. “Door de orthodoxen 
worden we ‘honden’ genoemd”, 
merkt hij verdrietig op.  

Hoe is het verloop van de eredienst 
in de gemeente?
We beginnen met de “gebedstijd”, 
waarbij geknield wordt gebeden. 
Dan volgt de “tijd van aanbidding”, 
waarin vooral het zingen, de lof-
prijzing een plaats heeft. Tenslotte 
de preek, de verkondiging. Alles bij 
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elkaar duurt de dienst soms bijna 
drie uur. We hebben een zaal kun-
nen huren van de Katholieke kerk 
“De Steiger”. 

Zijn er ook andere activiteiten van 
de gemeente?
Door de gemeente wordt maat-

schappelijk werk verricht via 
EDCCC, Ethio-Dutch Cultural Com-
munity Centre. Het gaat hierbij om 
culturele en maatschappelijke activi-
teiten. We proberen de mensen de 
weg te wijzen naar de verschillende 
instanties, bieden hulp bij het leggen 
van contacten en het schrijven van 

,,Hoe vinden ze de weg terug als wij ze de weg niet wijzen?’’
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brieven. Ook het geven van les in de 
Nederlandse taal en in het omgaan 
met computers is in het programma 
opgenomen. Het is belangrijk om 
goed geïntegreerd te zijn, dat is ook 
in ons eigen belang.

Wat vindt u van de Nederlandse 
samenleving? En van de Neder-
landse kerken?
De Nederlandse samenleving zou 
anders moeten zijn; velen zijn 
vervreemd van Christus en het 
evangelie. De christenen zouden 
de maatschappij meer moeten 
beïnvloeden. Zoals vroeger mensen 
uit Nederland, uit Europa, in Afrika 
werkten, zo zouden ze nu hier moe-
ten werken.

We hebben contacten met andere 
kerken, o.a. met de PKN gemeente 
in Delftshaven.  Al negen jaar heb-
ben we maandelijks samen een bij-
belstudie. Eerst eten we samen, dat 
wordt echt gewaardeerd. Het is iets 
dat we wederzijds met vreugde be-
leven. De migrantenkerken moeten 
samenwerken met de Nederlandse 
kerken. Ieder heeft zijn eigen sterke 
en zwakke punten. Door samen op 
te trekken kunnen we elkaar verster-
ken en bemoedigen. Dat is toch de 
bedoeling van SKIN: Samen kerk in 
Nederland?

Hebt u zorgen voor de toekomst?
De migrantenkerken hebben 
diensten in hun eigen taal. Maar de 
volgende generaties worden hier 
in Nederland geboren. Ze spreken 
straks beter Nederlands dan hun 

ouders. Ze groeien daardoor op als 
vreemden in hun eigen kerk terwijl er 
ook geen band is gegroeid met de 
Nederlandse kerken. Ze kunnen dus 
niet weg en ze kunnen niet blijven. 
Daar ben ik bezorgd over. Echt, daar 
moet aan gewerkt worden, over en 
weer.

Ongetwijfeld hebt u ook wensen, 
verlangens en hoop voor de toe-
komst?
Mijn hoop, mijn verlangen is dat de 
christelijke kerk in Nederland weer 
gaat groeien! Niet nog meer kerkge-
bouwen leeg, niet nog meer kerken 
die moeten sluiten omdat er geen 
mensen meer komen. Jongeren 
raken de weg kwijt, raken God kwijt. 
Hoe vinden ze de weg terug als wij 
die weg niet wijzen?

Wat betekent dit voor SKIN?
SKIN moet die kant op in het beleid. 
Dat betekent allereerst elkaar be-
moedigen, zowel onderling als ook 
de Nederlandse kerken. Er moet 
een strategie ontwikkeld worden, 
die leidt tot kennismaking op het 
plaatselijk vlak, samen iets doen en 
acties ondernemen. Samen je afvra-
gen: hoe kunnen onze leden groeien 
in Christus, misschien samen een 
conferentie organiseren. 

Het werk in het Koninkrijk van 
God moet je samen doen. Hoewel 
cultuurverschillen doorwerken in de 
christelijke kerken, moeten we meer 
gaan beseffen dat de kerk niet van 
mensen is, maar van Christus. Het 
gaat erom dat we voor Hem werken.
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Basisrechten van mensen zonder 
verblijfsvergunning
June Beckx

Wij danken God dat vele ongedocumenteerde migranten, die geen 
enkele hoop meer hadden, na wijziging van het beleid van de regering 
en het generaal pardon in 2007, nu alsnog een verblijfsstatus hebben 
gekregen. Maar voor zeer veel migranten is dat helaas niet geval...

...zij blijven nog steeds zonder ver-
blijfsvergunning achter. Dit geldt ook 
voor een aantal gemeenteleden van 
migrantenkerken.
Voor deze groepen willen PHAROS 
(kennis- en adviescentrum vluchte-
lingen, nieuwkomers en gezondheid) 
en LOS (Stichting Landelijk Onge-
documenteerden Steunpunt) bezien 
wat voor hen gedaan kan worden en 
hebben aan SKIN gevraagd daarin 
mee te denken. 

In de eerste plaats vinden wij het be-
langrijk dat zij beter bekend moeten 
zijn met de rechten die zij hebben 
en ze moeten ook in staat zijn om 
daar gebruik van te maken. Het is 
gebleken dat vele migranten, zowel 
gedocumenteerd als ongedocumen-
teerd, denken dat ongedocumen-
teerden geen enkel wettelijk basis-
recht hebben. Dat is niet juist. Ook 
zij hebben rechten zoals het recht op 
juridische bijstand, medische zorg en 
onderwijs.

PHAROS en LOS gaan nu voorlich-
tingsbijeenkomsten organiseren. 
Natuurlijk willen ze ook de migran-

tenkerken hierbij betrekken. SKIN 
is daarom in de voorbereidingen 
geconsulteerd en nauw betrokken bij 
de opzet en de inhoud van de work-
shop. De doelstelling van de work-
shop is allereerst het vergroten van 
kennis over rechten van mensen zon-
der verblijfsvergunning. Daarnaast, 
en niet minder belangrijk, wordt 
getraind in vaardigheid om relevante 
voorzieningen en hulp doelmatig te 
gebruiken, het netwerken dus. Om-
dat het programma interactief is qua 
opzet, zal er ook gelegenheid zijn 
om eigen informatie uit de groep met 
elkaar uit te wisselen. Dus behalve 
formele informatie, ook het delen van 
informele informatie. Dit draagt weer 
bij  tot het ontdekken van de eigen 
kracht (awareness). 
Ook zeer belangrijk is te weten dat 
er ruimte is om de workshop in eigen 
taal te houden. De voertalen zijn 
Nederlands en Engels. Indien een 
andere taal echter beter aansluit bij 
de groep kan dat ook, mits voor een 
eigen tolk kan worden gezorgd.
De flyer en uitgebreide informatie 
over duur, data en kosten is te vinden 
op onze website www.skinkerken.nl.
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Gesprek met Joke Snijders
Teus Eikelboom

Joke Snijders gaat SKIN verlaten! Vanaf 1999 heeft ze op haar 
centrale positie het SKIN-gebeuren meegemaakt. Temidden van alle 
ontwikkelingen en drukte was Joke een stabiele factor. Joke was er, 
Joke wist het, Joke deed het. Nu ze gaat vertrekken hadden we een 
gesprek met haar. Wie is ze eigenlijk, hoe zijn haar ervaringen en 
hoe beleefde zij de veranderingen in die bijna tien jaar?

“Van huis uit ben ik verpleegkun-
dige, hoofdzakelijk in de psychiatrie. 
Naast de HBO-V opleiding heb ik 
ook de docentenopleiding gevolgd”, 
vertelt ze.
Hoe komt een verpleegkundige te-
recht bij een vereniging van migran-
tenkerken? Door de werkkring van 
haar echtgenoot moesten ze nogal 
eens verhuizen. Zo kwamen ze in 
Doorn terecht, waar hun buurman 
ds. Sjaak van ’t Kruis bleek te zijn. In 
de beginfase van SKIN was ds. Van 
’t Kruis bestuurslid van SKIN. Hij kon 
af en toe een helpende hand goed 
gebruiken. Dit leidde er toe dat Joke 
in 1999 in dienst kwam van SKIN.” 

Begin
De eerste coördinator van SKIN, 
Kathleen Ferrier, werkte vanuit het 
dienstencentrum van de Gerefor-
meerde Kerken in Leusden. In 2000 
verhuisde dit dienstencentrum naar 
Utrecht. SKIN ging naar Amersfoort. 
“Uit de overgebleven spullen van 
Leusden werd het inventaris voor 
SKIN bij elkaar gezocht. Een klein 
kamertje was ons kantoor. Er was 

nog niets en ik wist nog niets. En 
van migrantenkerken wist ik echt 
helemaal niets. Dat was het begin. Ik 
kon alles dus een beetje naar eigen 
inzicht ordenen en structureren. Zo 
ben ik er ingegroeid en heb me in de 
loop van de jaren dus heel wat eigen 
moeten maken.”

Veranderingen
“SKIN was in het begin meer een 
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vriendengroep, de onderlinge band 
was hechter dan nu. De basis werd 
gevormd door de min of meer 
gevestigde kerken. Doordat nieuwe 
kerken de gelederen van SKIN 
kwamen versterken, groeide ook de 
diversiteit van de problemen. Ik zat 
daar tussen, ik zag het gebeuren en 
ondervond de gevolgen voor mijn 
werk. Velen ken ik niet eens. De 
financiële zaken vroegen aandacht. 
Bij een gesprek met de PKN zouden 
de voorzitter, de penningmeester 
en de coördinator en ik present zijn. 
Doordat iedereen behalve ik het 
vergeten was, zat ik daar alleen. Het 
gesprek moest toch doorgaan, want 
we dreigden klem te komen.

In deze jaren heb ik twee coördi-
natoren meegemaakt, afkomstig 
uit verschillende continenten. Ieder 
met een eigen karakter, een eigen 
manier van werken. De handhaving 
en uitvoering van bestuursbesluiten 
vroegen om flexibiliteit en incas-
seringsvermogen. De taal is binnen 
SKIN een lastig item gebleven. Het 
Engels is dominant aanwezig, dus 
waarom zou je Nederlands leren? 
Tijdens mijn werkperiode is SKIN 
meer als gesprekspartner voor de 
overheid op de kaart gezet. Het 
werk is breder geworden, dat bete-
kent dat er dus ook meer informatie 
naar de bestuursleden moet.

Ik heb wel ondervonden dat de 
dingen altijd anders komen dan ver-
wacht, soms negatief, vaak positief.”

Ervaringen
“Het kennisnemen van het nieuwe, 

de opbouwfase met alles wat daar 
bij hoort, heeft praktisch veel voor 
me betekend. Tegelijk is inhoudelijk 
mijn denkwereld veel groter gewor-
den. Verder leren kijken dan het 
benauwde van het eigen bekende 
patroon. Leren zien wat het bete-
kent voor mensen om alles achter 
te laten en te vertrekken naar het 
nieuwe, onbekende land. En dat 
toch met een rotsvast vertrouwen. 
Ik heb daar bewondering voor. Ik 
ben erg dankbaar voor de kleine 
blijken van zorg en meeleven, die 
we bij bepaalde gelegenheden 
ontvingen.

Een dieptepunt vormde het overlij-
den van ds. Polanen, de voorzitter 
van SKIN. Hij straalde iets uit en 
ik heb veel van hem geleerd. We 
missen hem nog elke dag. Hoogte-
punten waren er ook. Het korenfes-
tival in Houten. Geweldig leuk! De 
viering van het jubileum van SKIN. 
Prachtig!”

Dubbele gevoelens
“Het afscheid geeft wat dubbele 
gevoelens. Het is nu genoeg. De 
routine gaat groeien, de uitda-
ging wordt minder, het wordt een 
kantoorbaan. Vaak was het toch 
wat eenzaam en ik houd van het 
contact met mensen. 

Ik heb zin in mijn nieuwe baan als 
beheerder van het ontmoetingscen-
trum De Koningshof in Doorn. Als 
voorzitter van de diakonie was ik 
hier al bij betrokken. Maar de jaren 
bij SKIN zijn een kostbare, dierbare 
periode in mijn leven geweest.”



Skin Magazine 11

Inwijding van de 8e Kerk van 
CEPAC Philadelphia Swahili
Leonard Bita Kasima Uhuru, Predikant en Missionaris

Op 23 en 24 augustus j.l. vond in Den Haag de officiële inwijding 
en viering van het vijfjarig jubileum plaats van de 8e Kerk van 
CEPAC Philadelphia Swahili. Deze kerk is in januari 2003 in Zwolle 
ontstaan. De eerste eredienst werd gehouden in de garage van het 
huis  van Pasteur. Leonard Bita Kasima Uhuru. Deze predikant is 
tot nu toe de verantwoordelijke voorganger van deze gemeente. 
Gedurende de eerste zes maanden bleef deze gemeente in wording 
als huisgemeente gevestigd in bovengenoemde woning. (Filemon 
1:1-3) Daarna volgde vestiging in Den Haag. In het begin bestond de 
gemeente uit negen personen, nu zijn er meer dan dertig leden.

De viering werd geleid door mevr. 
Victorine Kahindo, echtgenote 
van de predikant. Zijn kinderen 
gaven uitdrukking aan verwonder-
ing en lofprijzing. De predikant zelf 
verkondigde het Woord. 
De viering duurde van 10.30 tot 
13.30 uur en stimuleerde tot vervull-
ing van de profetieën die zeggen dat 
het moment is aangebroken voor 
de Afrikanen om het Evangelie van 
Jezus Christus in Europa en elders 
te brengen.
De inwijding/instituering van deze 
kerk werd geleid door Dr. Justin 
Byakweli, predikant uit de Verenigde 
Staten van Amerika. Hij was hiertoe 
gemachtigd door ds. Banyene Bul-
here Tsuba. Deze predikant, verant-
woordelijk voor de 8e Gemeenschap 
CEPAC, was verhinderd om naar 
Europa te komen.

Leonard Bita Kasima Uhuru, 
Predikant en Missionaris
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Bij deze plechtigheid waren veel 
mannen van God aanwezig. Ze 
kwamen uit veel landen: Amerika, 
België, Nederland, Noorwegen, 
Engeland, Kameroen,… Zaterdag 
waren 250 personen aanwezig, 
zondag 150 personen. Van onze 
Nederlandse relaties waren aan-
wezig vertegenwoordigers van 
SKIN, broeders FIC en de Evange-
lische Kerk van Den Haag. Verschil-
lende koren en groepen zongen en 
dansten tot eer van God (in Swahili, 
Nederlands, Engels, Frans, Lin-
gala,…). Ook trad een theatergroep 
op, geleid door de groep Mapendo. 
De preek van ds. Leonard bita 
Kasima Uhuru heeft velen getroffen, 
vooral degenen die moeilijkheden 
ondervinden.

De 8e kerk CEPAC Philadelphia 
Swahili is lid van de grote gemeen-
schap CEPAC (Gemeenschap van 
Pinksterkerken van Centraal Afrika). 
Deze kerk zal nu in de Gemeensc-
hap als volwaardige kerk erkend 
worden. De predikanten hebben 
door handoplegging hun zegen 
gegeven aan het pastorale comité 
van de kerk en aan het predikanten 
echtpaar als erkenning van de mis-
sionarissen van CEPAC.

Eer, roem en dank zij onze eeuwige 
God door Jezus Christus onze Heer 
en Redder. Dank aan al onze gasten 
en alle leden van onze 8e kerk van 
CEPAC Philadelphia Swahili in Den 
Haag.
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Ontwikkelingswerk door 
(leden van) migrantenkerken 

Menige kerk die aangesloten is bij SKIN heeft projecten in haar 
thuisland. Vaak prachtige en effectieve projecten om de leefsituatie 
te verbeteren. Dit is niet zo zichtbaar, het staat bijvoorbeeld niet in 
de krant. Ook hebben leden van onze kerken projectjes of projecten. 
Eigenlijk doen we heel wat aan ontwikkelingswerk. Dit is belangrijk 
om van elkaar te weten. 

Immers, je kunt dan dingen met 
elkaar delen, van elkaar leren en 
gezamenlijk problemen ontdekken 
waar je tegen aanloopt. Samen kun-
nen we proberen deze knelpunten 
te overwinnen. Maar ook – en dit 
is zeer belangrijk – kunnen we zo 
gezamenlijk ons werk zichtbaar 
maken.

Onlangs heeft minister Koenders 
van ontwikkelingssamenwerking een 
nieuw beleidsprogramma Migratie 
en Ontwikkeling aan de Tweede 
Kamer aangeboden. In dit beleidss-
tuk komt duidelijk het belang van 
migrantenorganisaties ten aanzien 
van ontwikkelingswerk naar voren. 
Echter, de migrantenkerken zijn als 
zodanig bij de minister niet bekend, 
en dát is jammer. En wist u ook 
dat er mogelijkheden zijn om onder 
bepaalde voorwaarden privé ingezet 
geld voor ontwikkelingssamenwerk-
ing te verdubbelen?

Tijdens onze ledenbijeenkomst op 
29 november a.s. zal naast een ker-
kelijke viering een gedeelte worden 

geweid aan dit onderwerp. Wij heb-
ben Geesje Werkman, projectman-
ager bij Kerk in Actie uitgenodigd 
om voorlichting en informatie te ver-
zorgen. Kerk in Actie is de organisa-
tie die het missionaire en diaconale 
werk uitvoert van de Protestantse 
Kerk in Nederland (PKN) in Neder-
land en in het buitenland. Zij onder-
steunt missionaire en diaconale 
initiatieven en activiteiten en heeft 
zodoende veel kennis en kunde op 
het gebied van ontwikkelingswerk. 

De ledenbijeenkomst is openbaar, 
iedereen is van harte welkom!

Workshop tijdens 
de algemene 
ledenbijeenkomst

29 november 2008, 
aanvang 12.00 uur
Mahber Christian Nederland
1e Nieuwstraathof 2
3011 GN Rotterdam
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From the editorial staff
In this newsletter we announce two important SKIN-
meetings, which will take place before this year’s Christmas’ 
period.

On November 22nd, we hope to have our SKIN-youth 
gathering in Amersfoort. We have high hopes of young 
people who sing together, praise together and share a 
meal. Therefore we count on many participants and much 
enthousiasm.
On November 29th we will hold the second SKIN-
membermeeting of this year. This second gathering will 
be more of a worshipcelebration than a meeting. Only in 
the first part an important theme will be presented, that 
of development aid, which is primarily about the financial 
support sent by migrantchurches to churches and projects 
in their homecountries.
The meeting will be held in the church of pastor Ahadu 
Beza. As an introduction, you can read something about 
him and his church in this edition of our newsletter. 

Another memberchurch contributed to this newsletter. 
Pastor Bita Kasima tells us how the inauguration and fifth 
anniversary of his church in The Hague was celebrated and 
how they thanked the Lord for it.  

On September 30th, Joke Snijders parted from SKIN and 
SKIN parted from Joke. The board and members of SKIN 
are very gratefull for the hard work and the many things 
she did, the place she took in SKIN, for the way she carried 
out her duties for SKIN. In an interview Joke reflects on the 
period of her work with SKIN. We wish her the blessings 
of our good Lord for the future. Understandibly, also the 
editorial staff of this newsletter will miss her very much. 
We noticed that already with the making of this edition. 
However, we do hope that this newsletter will contribute 
to more consolidation and commitment from the SKIN 
memberchurches.  

Teus Eikelboom
June Beckx
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Interview with Ahadu Beza
Teus Eikelboom

Pastor Ahadu Beza has lived in the Netherlands since 1993 and 
works in the ICT-sector. Besides that, he is the pastor of the Mahber 
Christian, the Ethiopean Evangelical Church in Rotterdam.

Mahber Christian was founded in 
1991, starting with five persons. The 
main reason was the own language, 
Amhaars. At present there are 120 
members. They come from different 
churches and can best be described 
as an evangelical congregation. Next 
to Rotterdam, there are also congre-
gations in The Hague, Wageningen, 
Eindhoven and Amsterdam. Pastor 
Ahadu has become a boardmember 
of SKIN in December 2007.
Since the old times, Ethiopea is 
known as a Christian country. Chris-
tianity has been the state religion 
since the 4th century. The Ethiopean 
Orthodox Church dominates the 
community. In the 19th century the 
first protestant missionaries came 

to Ethiopea. After the fall of em-
peror Haille Selassie in 1973, many 
Ethiopeans came to the Netherlands.
Twenty years later, the war between 
Ethiopea and Eritrea started off an-
other wave of migrants. He estimates 
the total number of migrants from 
Ethiopea and Eritrea at approximate-
ly 10.000. They came here mostly 
because of security reasons. 
Ahadu Beza’s family was Ethiopean 
Orthodox. From the testimonies of 
some familymembers, he became 
more critical towards the worship-
ping of saints and of Maria. The con-
version of a friend marked his turning 
point, he decided to make the step. 
This caused huge problems with his 
family and he was expelled from his 
home. Until now, this has not yet 
been settled. For them, he became 
an apostate. “The Orthodox call us 
‘dogs’,” he remarks sadly.

How does the worshipservice pro-
ceed in your church?
We start with “prayertime”, where 
we pray on our knees. Then “time of 
praise” follows, where we sing and 
praise. Then follows the sermon, the 
proclamation. In total, the service 
sometimes lasts almost three hours. 
We rent churchspace from a Catholic 
church “De Steiger”.
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Are there any other activities run by 
your church?
The church runs cultural and social 
activities through EDCCC, Ethio-
DutchCultural Community Centre. 
We advise people how to approach 
the different institutions, we of-
fer help in making contacts and in 
writing letters. Also Dutch lessons 
and computertraining are in our 
programme. It is very important to 
integrate well, also to our own inter-
est.

What do you think about the Dutch 
society? And of the Dutch church-
es?
The Dutch society should change; 
many are alienated from Christ and 
the Gospel. Christians should influ-
ence the society more. They should 
work in the same manner as how 
the Dutch and Europeans worked in 
Africa in the old days.
We have contacts with other 
churches, like the PCN-church in 
Delfshaven. For nine years we study 
the Bible together. We open with 
sharing a meal, which is very much 
appreciated and which brings us 
joy mutually. Migrantchurches and 
Dutch churches should work togeth-
er. We each have our own strong 
and weak points. By being together, 
we empower and encourage each 
other. And isn’t that the aim of SKIN: 
Samen Kerk in Nederland?

What worries do you have about 
the future?
The migrantchurches have services 
in their own language. But the next 
generations are born here in the 

Netherlands. They will speak Dutch 
better than their parents. They so 
will grow up like strangers in their 
own church, yet they also do not 
relate to the Dutch churches. It 
means, that they cannot go away, 
but they also cannot stay. I have my 
worries about that. We should work 
on these issues, from both sides.

Undoubtedly you have your 
dreams and hopes for the future?
My hope, my dream is that the 
church will start to grow again in 
the Netherlands. No more empty 
churchbuildings, no more closing of 
churches because of lack of church-
goers. Young people are getting 
lost, losing God. If we are not able 
to show them the way, how can 
they ever find their way back?

What does that mean for SKIN?
In its policy, SKIN has to take that 
direction. In the first place, encour-
age each other, within the mi-
grantchurches themselves, but also 
with the Dutch churches. We have 
to develop a strategy, where we 
learn to know each other in our own 
region, organise things together and 
have common activities. Together, 
we should ask ourselves: how can 
our members grow in Christ? Maybe 
by organising a conference. 

The work in God’s Kingdom must be 
done together. Although we should 
not negate the cultural variety within 
the churches, we have to be aware 
that the Church is not from us, but 
from Christ. We have to work for 
Him and that is all that matters.
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Basic rights for the undocumented
June Beckx 

We thank the Lord that many undocumented migrants, who previ-
ously had no hope, could finally obtain a residence permit following 
the change in government policy and the general amnesty in 2007. 
Nevertheless, many remained unfortunate and are now forced to 
stay behind, still undocumented. This is also the case with many 
members of migrant churches.

For these undocumented, two or-
ganisations, PHAROS (knowledge- 
and advice centre for refugees, 
newcomers and health) and LOS 
(National support/advocacy centre 
for the undocumented) have looked 
into the possibilities to empower 
this group and have asked SKIN for 
input.

We deem it very important that 
this group know their rights in the 
first place and should be able to 
make use of these rights. Very often 
migrants, documented as well as 
undocumented, think that undocu-
mented people have no basic rights 
at all. This is not the case. They do 
have certain rights to for instance, 
legal advice, medical care and edu-
cation.

PHAROS and LOS are now organ-
ising workshops in that field. As 
they wanted migrant churches to 
be closely involved, they consulted 
SKIN to participate with the concept 

and content of the workshop. The 
aim of the workshop is primarily to 
enhance the knowledge about basic 
rights for people without a residence 
permit. Besides that, but of no less 
importance, there will be training to 
become more proficient in making 
use of particular facilities, which 
means making use of networks. 

Because the program is reciprocal, 
there will be time for sharing and 
exchange of experiences. So, formal 
as well as informal information will 
have their place, thus contribut-
ing to the discovery of one’s own 
strengths. The basic languages of 
the workshops are Dutch and Eng-
lish. The use of another language 
is possible, provided the church / 
group where the workshop is held 
can be responsible for their own 
interpreter.

More information about the work-
shop and the flyer can be found on 
our website www.skinkerken.nl.
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Interview with Joke Snijders
Teus Eikelboom

Joke Snijders leaves SKIN! Ever since 1999 she was the centre in the 
world of SKIN. In the midth of all the hustle and bustle of the daily 
hectics, Joke was always present, knowing the things which had to 
be done and doing those things. She was the stable factor. Now that 
she is leaving, we interviewed her. Who is Joke, what are her experi-
ences and how did she go through the changes in almost ten years?

“I was trained as a psychiatric pro-
fessional nurse. Besides my bach-
elor-degree I also took the training to 
become a teacher”, she tells.
What motivated a professional 
nurse to work for an organisation of 
migrantchurches? Because of her 
husband’s job, they had to move 
quite often. So they came to live in 
Doorn, with rev. Sjaak van ’t Kruis as 
their neighbour. From the start, rev. 
Van ’t Kruis was boardmember of 
SKIN. Now and then a helping hand 
was very useful for him. The result 
was that Joke came to work for 
SKIN in 1999.

Start
The first co-ordinator of SKIN, 
Kathleen Ferrier, first worked at 
the service office of the Reformed 
Churches in Leusden. This office 
moved to the main office of the Prot-
estant Church in Utrecht in 2000. 
SKIN instead, moved to Amersfoort. 
“The office was set up with things 
remaining from the inventory of the 
office in Leusden. A small room 
became our office. There was noth-

ing and I knew nothing, certainly 
not about migrantchurches. That 
was how I started. I could structure 
and fill in everything up to my own 
insight. That is how I grew into this 
world and I had to learn many things 
through the years.”

Changes
“At the beginning SKIN was more 
like a group of friends, the relation 
with each other was closer than it is 
now. The more or less established 
migrant churches were the base. 
With the coming of new members 
to SKIN, SKIN became stronger, yet 
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the variety of problems grew too. I 
was in the midth of it, I saw it hap-
pen and I met with the consequenc-
es of it for my work. Many member-
churches I don’t even know. The 
finances needed attention. Once, 
the chairman, treasurer, co-ordinator 
and myself had a meeting with the 
PCN. Because I was the only one 
who did not forget this meeting, I 
sat there all alone with them. But 
the meeting had to go on, if not, we 
could face a huge financial problem. 
I worked with two co-ordinators, 
both coming from different conti-
nents. Each with a her own person-
ality, her own way of functioning. 
Implementation of the policy and de-
cisions of the board asked for flex-
ibility and resilience. The language 
remains a difficult issue. English is 
dominant, so why should one learn 
Dutch? In my workingperiod, SKIN 
has become more noticeable as in-
terlocuter with the government. The 
scope of work has expanded, which 
means that boardmembers have to 
be provided with more information.
I experienced very well that things 
always come in a different way than 

expected, sometimes negative, 
often positive.”

Experiences
“The encounter with new things, the 
building phase and everything that 
goes with it, it all meant a lot for me. 
At the same time, my vision became 
broader. Learning to look beyond 
one’s own all too familiar pattern. 
Learning what it means for people 
to leave everything behind for a new, 
unknown country. Still, with a faith 
firm as a rock. I admire that. I am 
grateful for the small tokens of care 
and compassion which we received 
at certain moments.

The lowest point was the passing 
away of rev. Polanen, chairman of 
SKIN. He had charisma and I have 
learned a lot from him. We still miss 
him every day. But we also know 
our hightlights. The gospelfestival 
in Houten, full of joy, was one. The 
SKIN-10 years jubilee last year was 
amazing!”

Double feelings
“I leave SKIN with double feelings. 
But it is enough now. Work has 
become more routinous and less 
challenging, it has become more of 
an officejob. I felt lonely quite often, 
whereas I like to have contact with 
people. I am very eager to start my 
new job as manager of a conference 
centre De Koningshof in Doorn, a 
centre I have already been involved 
with as chairperson of my church’ 
welfare board. But the years with 
SKIN will remain a precious and 
dear period in my life.”
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Inauguration and anniversary of the 
8th Church of CEPAC 
Philadelphia Swahili
Leonard Bita Kasima Uhuru, preacher and missionary

On August, 23rd and 24th  the 8th Church of CEPAC Philadelphia 
Swahili celebrated the official inauguration (Swahili: Muzinduwo) 
and five year jubilee. This church began in Zwolle in January 2003. 

The first service was held in the 
garage of Pasteur Leonard Bita 
Kasima Uhuru. This pastor contin-
ues as minister and leader of this 
congregation. During the first six 
months this congregation remained 
as a house church in the above 
mentioned address. (Philemon 
1:1-3). Following this there was a 
venue in The Hague. In the begin-

ning there were nine persons, now 
there are more than thirty members 
in the community.

The celebration was led by mrs 
Victorine Kahindo, wife of the min-
ister. Their children expressed their 
amazement in praise and songs of 
worship. The minister himself read 
from the Scripture.
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The service lasted from 10.30 until 
13.30 hours and reminded us of the 
fulfilling of the prophecy that said 
that the time has come for the Afri-
cans to bring the Gospel of Jesus 
Christ to Europe and elsewhere.

The inauguration of the church was 
led by Dr. Justin Byakweli, minister 
from the United States of America. 
He was there in place of Rev. Bany-
ene Bulhere Tsuba. This minister, 
representing the 8th Church CEPAC 
was prevented from coming to 
Europe.

There were many men of God 
present at the ceremony. They came 
from many countries: America, 
Belgium, the Netherlands, Norway, 
England, Cameroon, …. On Sater-
day there were 250 persons present 
and on Sunday, 150. From the 
Netherlands there were representa-
tives of SKIN, Brothers FIC and the 
Evangelical Church of The Hague 
were present. Choirs and groups 

sang and danced in praise of God 
(in Swahili, Dutch, English, French, 
Lingala, …) Also there was a theat-
ergroup led by the Mapendo group.
The sermon of Rev. Leonard Bita 
Kasima Uhuru moved many from the 
congregation, especially those who 
were suffering. 

The 8th church CEPAC Philadelphia 
Swahili is member of the larger CE-
PAC community (the Communion of 
Pentecostal churches in Central Afri-
ca). This church will be a recognized 
member within this community. By 
laying on of hands, the ministers 
blessed the pastoral committee of 
the church and the ministerial cou-
ple as a token of recognition by the 
missionaries of CEPAC.

Honour and praise be unto the 
eternal God and Jesus Christ our 
Lord and Redeemer. We thank all 
our guests and members from our 
8th church of CEPAC Philadelphia 
Swahili in The Hague.
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Development aid by (members of) 
migrant churches
Many member churches of SKIN are supporting projects in their 
home countries. Very often these are outstanding and effective 
projects which improve the local living conditions. This is however 
not very visible to the public; it is for instance not mentioned in the 
newspapers. 

Also individual members within our 
churches support both small and 
larger projects. We may as well 
say that we do a lot in the field of 
development aid. It is important that 
everyone knows this. Because only 
then, can we share experiences, 
learn from each other and in such 
a way discover common problems. 
Together we can try to overcome 
these obstacles. But – of no less 
importance – by doing so, we can 
make our work and efforts visible.

A short time ago, Minister Koenders, 
Minister for development coopera-
tion, presented a new policy pro-
gramme for Migration and Devel-
opment in Parliament. This policy 
paper clearly stated the significance 
of migrant organisations in the field 
of development aid. 

However, it transpired that migrant 
churches, as such, were not known 
to the minister. And that is unfortu-
nate. And do you know that under 
certain conditions there are pos-
sibilities to double the amount of 
private means, brought in to support 
development aid?

At our general meeting on Novem-
ber 29th with a church celebration, 
time will be allocated for information 
on this subject. We have invited 
Geesje Werkman, project manager 
with Kerk in Actie to give an intro-
duction. Kerk in Actie is the organi-
sation within the Protestant Church 
in the Netherlands (PCN) that carries 
out missionary and diaconal work in 
the Netherlands, as well as abroad. 
This organisation supports mis-
sionary and diaconal initiatives and 
activities and therefore has a lot of 
knowledge in the field of develop-
ment cooperation.

The meeting is open to everyone; 
you are all welcome to attend!

Information about the 
SKIN members 
meeting
November 29th 2008
at 12.00 o’clock
Mahber Christian Nederland
1e Nieuwstraathof 2
3011 GN Rotterdam
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