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Van de redactie
Het woord ‘kerk’ is afgeleid van het Griekse kuriakè, dat ‘van de Heer’
betekent. Wie belijdt dat Jezus Christus de Heer (Kurios) is, maakt deel uit
van het ene lichaam van Christus - de Kerk. 

Voor dit magazine sprak één van onze vrijwilligers, Laura Dijkhuizen, met
pastor Christopher Drale over zijn vlucht naar Oeganda en zijn onverwachte
komst naar Nederland. Drale is voorganger van de Soedanese Gospel
Mission in Houten, onlangs officieel aangesloten bij SKIN. 

Kerk zijn - je bekommeren om de noden van anderen; de Bijbel erkennen als
richtsnoer voor het leven van alledag; weten dat God regeert. In deze
uitgave lezen we over de onuitputtelijke diversiteit aan internationale kerken
en migrantenkerken op Nederlandse bodem. 

Graag noemen we onze nieuwe penningmeester, Eugene Ng, geboren in
Kuala Lumpur (Maleisië). Samen met zijn vrouw Nicole bezoekt hij de Scots
International Church in Rotterdam. Het bestuur van SKIN ziet uit naar een
prettige samenwerking.

Tegelijk bedanken wij op deze plaats onze voormalige penningmeester,
ingenieur Ernest Scipio. Sinds 2008 is hij nauw betrokken geweest bij het
reilen en zeilen van onze vereniging. Van harte wensen wij hem namens het
bestuur Gods zegen toe. 

Met de woorden van een Australisch gebed besluiten wij dit stukje:

Geest van het lichaam van Christus,
Gij maakt ons tot één kerk
door de genade van de hoop die leven doet.
Vergeef ons als wij de eenheid verbreken
en de boodschap van liefde verduisteren.
Geest van God, vergeef ons 
en maak ons leven nieuw.

De redactie
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Van de coördinator
Anmar Hayali 

In de afgelopen periode heb ik opnieuw het voorrecht gehad om medeleden
van het zeer diverse Lichaam van Christus in Nederland te mogen
ontmoeten. Met vreugde deel ik hier enkele ervaringen met u. 

Op 28 april 2013 woonde ik de landelijke kerkdienst van Myanmar Christian
Fellowship in Utrecht bij. De leden van de gemeenschap behoren tot
verschillende stammen uit Myanmar (Birma). Naast de diensten in de
nationale taal (Birmees) op de derde en vierde zondag van de maand, zijn er
op andere zondagen diensten in de eigen stammen- of volkstaal; voor de
Karen in Ede, de Kachin in Amsterdam en de Chin in Utrecht. Dit doet mij
sterker beseffen hoe belangrijk het is om recht te doen aan de diversiteit
binnen de interculturele christelijke gemeenschap. Op 14 juli ben ik op
uitnodiging weer naar Utrecht gegaan voor de herdenking van 200 jaar
zending in Birma. Een indrukwekkende en hartverwarmende viering die in
het teken stond van dankbaarheid aan God voor Zijn zegenend werk.   

Met leden van Myanmar Christian Fellowship
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Volgens de traditie van de Russisch-Orthodoxe Kerk was het Pasen op 5
mei. Tijdens mijn bezoek aan het in eigen stijl gebouwde parochiegebouw in
Rotterdam op die zondag heb ik de gebeden en de wijding van etenswaren
meegemaakt. De mis heeft namelijk ’s nachts plaatsgevonden. Nu kan ik
ook in het Russisch belijden: Christus is opgestaan! Hij is waarlijk opgestaan!

Samen met onderzoekster dr. Andrea Damacena Martins, één van de
schrijvers van het onderzoeksrapport ‘Naar een hoger plan’ (zie pagina 21)
en zelf afkomstig uit Brazilië, bezocht ik op 16 juni Igreja de Lingua
Portuguesa in Den Haag. Deze Portugeessprekende Rooms-Katholieke
gemeenschap wordt geleid door pastoor Clement Bilak uit Congo en
omarmt mensen die voornamelijk uit Portugal en Brazilië afkomstig zijn. 

Op 25 en 26 juni mocht ik het voorrecht hebben om de eerste retraite van
het Nederlands Christelijk Forum (NCF) in Helvoirt bij te wonen. Zo’n veertig
christenen uit allerlei kerkelijke tradities en culturele achtergronden maakten
deel uit van het gezelschap. Zo’n kwart van de deelnemers bestond uit
vertegenwoordigers van diverse migrantenkerken en internationale kerken. 
Ik was ontzettend bemoedigd door de participatie en de aan inzichten rijke
bijdrage van deze kerkleiders. Bovendien ben ik geraakt door het groeiende
besef onder christenen in Nederland van onze eenheid en gemeenschap in
Christus. Ik ben God dankbaar voor dit proces van verzoening binnen het
Lichaam van Christus in ons land. Mijns inziens gaat het niet alleen om een
interne bewustwording; het is onze missionaire roeping en ons getuigenis
naar de samenleving (zie Johannes 17:21). 

Het fenomeen van internationale kerken boeit mij enorm en houdt mij bezig
de laatste tijd. Als onderdeel van mijn zoektocht naar de verschillende
benaderingen en praktijkervaringen op dit gebied, bezocht ik Crossroads
International Church in Den Haag en International Christian Fellowship in
Rotterdam op respectievelijk 30 juni en 7 juli. In Nederland staat
intercultureel Kerk zijn nog in de kinderschoenen en het zou
aanbevelenswaardig zijn om de opgebouwde expertise uit het werkveld te
bundelen ten dienste van bestaande en nog op te richten
geloofsgemeenschappen.

Tijdens de dienst van de Evangelische Arabische Gemeente in Amsterdam
op 21 juli heb ik weer ervaren hoe zeer de gemeenschap in Nederland
meeleeft met de volken in de Arabische landen. Er werd vurig gebeden voor
de mensen in de Arabische regio, in het bijzonder voor de vervolgde
christenen in onder meer Egypte en Syrië. 
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De daaropvolgende zondag werd ik hartelijk en gastvrij ontvangen door twee
lidkerken van SKIN in Amsterdam: True Teachings of Christ’s Temple (TTCT)
en Minahasa International Church. De TTCT is de allereerste onafhankelijke
evangelische kerk in Nederland die gesticht is door een christen uit Sub-
Saharisch Afrika: ds. Daniel Himmans-Arday. Deze vitale internationale
geloofsgemeenschap heeft inmiddels dochterkerken geplant in Duitsland,
Ghana, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Gereja Minahasa
is een voornamelijk Indonesische kerk die ook mensen uit andere
nationaliteiten begint aan te trekken.

Samen met de voorzitter van SKIN, ds. Rhoïnde Mijnals-Doth, heb ik op 18
augustus kennis gemaakt met The American Protestant Church of The
Hague. Wij maakten beide kerkdiensten, een moderne gevolgd door een
traditionele dienst, gedeeltelijk mee. Deze kerk wist in de loop van de tijd
mensen uit vele nationaliteiten en verschillende kerkelijke tradities een thuis
te bieden en is hiermee een mooi voorbeeld van een internationaliserende
christelijke gemeenschap. Daarna woonden wij samen de drietalige dienst
(in het Mandarijn, Nederlands en Engels) van OneLove Church in Den Haag
bij. Deze zeer jonge en liefdevolle kerk is gesticht door het bijzondere
echtpaar Chow dat Gods roeping heeft ervaren om discipelen van Jezus te
maken onder de steeds komende en gaande Chinese studenten. Deze

De meeste deelnemers van de eerste retraite van het Nederlands Christelijk Forum
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gemeenschap betrekt ook enkele Chinese gezinnen en werkt nauw samen
met de gemeente van de Vergadering van Gelovigen die haar gebouw
beschikbaar stelt. 

Op 1 september bezocht ik de viering van onze lidkerk Father’s House
Movement in Haarlem. Deze gemeenschap is een vitale landelijke beweging
van Iraanse, Afghaanse en autochtone Nederlandse christenen die samen
groeien in navolging van Christus. 

Met dankbaarheid en verwondering kijk ik terug op de ontmoetingen met
mijn broeders en zusters in ons land. Zij inspireren, verrijken en bemoedigen
mij om dit werk voort te zetten. Het is een onverdiend voorrecht om Jezus
Christus en Zijn Kerk te mogen dienen. Ik zie uit naar Zijn leiding in de
komende tijd. 

Aan God alle eer!
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“Wij bidden en vasten voor de Kerk in
Nederland”
In gesprek met pastor Christopher Drale (Sudanese Gospel Mission)

Laura Dijkhuizen-Gast

Pastor Christopher Drale is predikant van de Sudanese Gospel
Mission in Houten. Hij is geboren in Zuid-Soedan in 1952 en groeide
op in een christelijk gezin. Ik sprak met pastor Drale over de
jarenlange burgeroorlog in Soedan, het vluchten naar Oeganda en, in
1999, de uitnodiging om naar Nederland te komen.

Er komen heerlijke geuren uit de keuken wanneer ik arriveer voor mijn
interview met pastor Christopher Drale. Ik verwacht zijn vrouw Susan te zien
kokkerellen, maar de pastor staat zelf te koken, want zijn vrouw werkt
vandaag. Ik ben te gast in Houten in het gezellige huis van de familie Drale
en natuurlijk kan een bezoek aan een Afrikaans huis niet zonder maaltijd,
vandaar dat we eerst lekker lunchen voordat er gepraat wordt. 

Komst naar Nederland
Pastor Drale kwam in 1999 naar Nederland als politiek vluchteling. Tijdens
de lange burgeroorlog in
Soedan heeft hij drie jaren
onder de grond gevangen
gezeten, puur omdat hij
onder de soldaten het
Evangelie verkondigde. Hij
draagt nog steeds de
littekens van deze
gevangenschap, letterlijk!
Zijn vlucht naar Oeganda
en de komst naar
Nederland met een groep
vluchtelingen uit Soedan
is op zijn minst wonderlijk
te noemen. Uitgenodigd
door de Nederlandse
ambassade is hij met
veertig andere
Soedanezen als VIP
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ontvangen in ons land. De minister van justitie en de burgemeester van
Apeldoorn vormden het ontmoetings-comité voor dit gehavende groepje
vluchtelingen en ook later na zijn verhuizing naar Houten, is hij warm
onthaald. Pastor Drale ziet daarin Gods machtige hand die hem, ondanks
dat hij zelf andere plannen had, naar Nederland heeft geleid. 

Verleden
Pastor Drale (1952) werkte als bibliothecaris toen God hem riep voor een
levenslange dienst aan Hem. Hij volgde een theologische opleiding en werd
daarin zo gegrepen door het Woord van God dat hij niets anders meer kan
en wil dan anderen vertellen over het Goede Nieuws dat te vinden is in de
Bijbel. Zijn passie is het delen van de Bijbelse boodschap waarin de nadruk
ligt op de dood en opstanding van Jezus de Verlosser. En om dit te delen,
start hij overal waar hij is een kerk. “Want als je samen met christenen bij
elkaar komt, dan ben je een kerk”, is zijn overtuiging. Hij noemt zichzelf
hierin coassistent van Jezus, want Hij is degene die oorspronkelijk de kerk
begon. 

Bediening in Soedan
Vanuit Nederland richtte hij
de Sudanese Gospel
Mission (SGM) op. Deze
organisatie overziet vijf
kerken in de vluchtelingen-
kampen in Noord-Oeganda
en vijf in Zuid-Soedan. Na
de erkenning van Zuid-
Soedan als natie op 9 juli
2011 verwacht pastor
Drale dat de kerken in zijn
land drastisch zullen
groeien. Vanuit de hele
wereld komen op dit
moment de vluchtelingen
terug naar hun
moederland. 

Samen met de kerken, startte de pastor ook een theologische opleiding,
opvang voor weeskinderen, onderwijs voor volwassenen gericht op
alfabetisering en landbouwprojecten in eigen land. Een medische kliniek is in
aanbouw. Deze projecten zijn erkend door de staat en bieden gelegenheid
aan jonge pastors om getraind te worden in Drales geliefde Bijbel.
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Daarnaast krijgen
vluchtelingen de
mogelijkheid om weer een
bestaan op te bouwen.

Het werk in Nederland
Omdat het stichten van
kerken verweven zit in het
DNA van pastor Drale,
werd op Schiphol bij zijn
aankomst in 1999 de
eerste Soedanese kerk in
Nederland een feit. Hij
verklaart: “We waren met
veertig personen, dan ben
je een kerk!” Na de
verhuizing naar Houten,
werd dit de Nederlandse
tak van de SGM, beter
bekend als de Soedanese kerk in Houten. Allereerst kwamen de gelovigen
samen in het huis van de familie Drale. De huiskamer is daar nog steeds op
ingericht: veel zitplaatsen en een lange tafel waar gasten welkom zijn. “Maar
Soedanezen houden van dansen, zingen en luid bidden”, vertelt de pastor,
“daarom zijn we verhuisd naar een schoolgebouw waar we heel gastvrij door
de directeur zijn ontvangen.” Ondanks dat de kerk krimpt omdat veel
Soedanezen weer wegtrekken uit Nederland, blijven ze samenkomen
rondom Gods Woord. De kerk trekt ook autochtone Nederlanders aan – niet
alleen mensen die nieuwsgierig zijn naar de Afrikaanse beleving van het
Evangelie, maar ook mensen die op zoek zijn naar wonderen en
genezingen. In deze kerk vinden ze geloof en wordt er voor hen gebeden.
Vanaf het begin van zijn komst naar Nederland heeft pastor Drale verbinding
gezocht en gevonden met Nederlandse kerkleiders. Velen hebben de weg
naar zijn eettafel gevonden en er vindt uitwisseling plaats op allerlei vlak.
Drale spreekt vol respect over deze Nederlandse voorgangers. In
gesprekken met hen is herkenning over en weer, bijvoorbeeld als het gaat
om Bijbelkennis bij de ‘gemiddelde’ landgenoot: daarmee is het vaak
droevig gesteld.

Boodschap
Daarom is pastor Drales boodschap voor de kerk in Nederland: “Bidt en
vast voor je land, voor je kerk en voor je gezin!” Met zijn kerk bidt en vast hij
ook voor de kerken in Nederland. Hij zegt: “In Afrika is er veel meer vrijheid
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om het Evangelie te preken. Gewoon buiten met een koor en een microfoon.
We zingen en mensen ontvangen Jezus Christus. Ik ervaar het hier als een
gevangenis, er is geen vrijheid om over God te spreken. Ik zie het niet! Er is
vrijheid voor slechte dingen, niet voor Bijbelse zaken en niet voor goede
zaken!” Drale weet wat onderdrukking is, maar toch ervoer hij tijdens de
oorlog en zijn gevangenschap door zijn geloof een enorme vrijheid. Hij liet
zich niet door angst weerhouden om te spreken over zijn grote passie: Gods
Woord. Nederland is een vrij land, maar er is geen vrijheid om zomaar over
dat Woord te spreken. Dan is ineens een vergunning nodig. Deze geestelijke
onderdrukking moet weerstaan worden door gebed en vasten - Christopher
Drales boodschap voor Nederland. Gebed voor terugkeer naar de Bijbelse
waarden en normen, naar het verlangen naar het Woord en naar Gods
bovennatuurlijk ingrijpen. 

Toekomst
Op de vraag of hij zelf ook
terug zal gaan naar Zuid-
Soedan, antwoordt de
pastor twijfelend. In zijn
hart wil hij graag terug,
maar hij weet ook dat er
nog werk hier in
Nederland te doen is. Zijn
principe is: “God heeft mij
in Zijn dienst
aangenomen, Hij weet
waar Hij me hebben wil
en ook wanneer Hij mij wil
ontslaan. Ik wacht op Zijn
aanwijzingen.” 

Zie ook het verhaal over
Christopher Drale in

Grensgangers, portretten 
van migrantenvoorgangers 

van Nieke Atmadja, 
Heerenveen, 2010.

_____________________

Meer lezen over de projecten
in Zuid-Soedan? 

www.sudanesegospelmission.org
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Actualiteiten
Oprichting Stichting Kerken voor Kerken
Op 25 maart 2013 is de Stichting Kerken voor Kerken officieel opgericht. De
stichting heeft als doel ‘het behoud van kerkgebouwen ten behoeve van de
Christelijke Kerk en/of in het kader van cultureel gebruik, en het verrichten
van al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn.’ 

De stichting tracht dit te realiseren door onder andere: 

- het inventariseren van vraag en aanbod en deze samenbrengen; 
- het fungeren als een gesprekspartner van burgerlijke gemeenten met

betrekking tot kerkenvisie en bestemmingsplan; 
- het fungeren als een gesprekspartner van de landelijke overheid en

politiek voor het behoud van kerkgebouwen.

Contact: stg@kerkenvoorkerken.nl

Presentatie ‘Naar een hoger plan’
Het onderzoek ‘Naar een hoger plan. De vrijwillige inzet van internationale en
migrantenkerken in Den Haag’ is gepresenteerd op 22 april. Het Verwey-
Jonker instituut heeft het onderzoek uitgevoerd, in opdracht van Stek – voor
Stad en Kerk, Stichting Steunpunt Migranten en Organisaties (SMO) en
Stichting Mara. De publicatie is te downloaden of te bestellen via de website
www.verwey-jonker.nl. Lees ook de boekbespreking van dr. Samuel Lee op
pagina 21.

Regionaal nieuws
Uit Almere
Op zaterdag 31 augustus werd de jaarlijkse Dag van de Eenheid gevierd in
Almere. Het programma is verzorgd door Stichting Gods Glory, in
samenwerking met een groot aantal kerken en gemeenten en Stichting
Opwekking. Deze dag is “bedoeld voor christenen die verlangen naar
eenheid. Een dag waarop wij de Heer willen verhogen en als christenen in
Almere willen laten zien dat ons geloof in Jezus Christus levend is” (bron:
www.godsglory.nl) 
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Uit Arnhem 
Op 9 mei, Hemelvaartsdag, heeft het Platform Migrantenkerken Arnhem
evenals voorgaande jaren een gezamenlijke viering georganiseerd. Met
medewerking van de lokale kerken van de Evangelische Broedergemeente,
de Protestantse Gemeente, de PERKI, de Molukse Gemeente KJPIN, de
Waalse Gemeente, de Gereja Minahasa en de Pentecostal Church of
Ghana, en met de Gereja Kristen Indonesia Nederland regio
Arnhem/Nijmegen als gastvrouw, was dit beslist een veelkleurige en
inspirerende viering. Er werd gebeden, gezongen, verteld en gepreekt in
verschillende talen en met een keur aan muziekinstrumenten. 

Keti Koti ‘de ketenen verbroken’
De slavernij in Suriname en op de
Nederlandse Antillen werd officieel
afgeschaft op 1 juli 1863. De
Evangelische Broedergemeente en de Raad van Kerken hebben naar
aanleiding hiervan een gezamenlijke oecumenische viering georganiseerd.
Bij deze bijzondere dienst op 1 juli in de Koningskerk in Amsterdam stond
de herdenking van het slavernijverleden centraal. Voorgangers waren ds.
Rhoinde Mijnals-Doth en ds. Jan Wessels. Meer informatie: http://ebga.nl
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Migrantenkerken en internationale
kerken in Amsterdam: het licht 
van Christus schijnen op de stad   
Een interview met ds. Emmanuel Koney, voorzitter van de Pentecostal
Council of Churches (PCC)

Anmar Hayali

In deze editie van het SKIN Magazine werpen we licht op de internationale
christelijke gemeenschappen in Amsterdam. Om inzicht te verkrijgen in de
actuele positie van de kerken in de stad, de uitdagingen die zij aangaan en
hun gezamenlijke inzet om deze het hoofd te bieden, heb ik ds. Emmanuel
Koney, voorzitter van de Pentecostal Council of Churches (PCC), benaderd
en gevraagd om zijn inzichten hierover te delen. Ds. Koney reageerde
verwelkomend en nodigde mij uit naar zijn kantoor in het welbekende
kerkverzamelgebouw ‘De Kandelaar’ in Amsterdam Zuidoost, waarin
verscheidene migrantenkerken en internationale kerken hun kerkdiensten en
andere activiteiten houden. Een gesprek volgde waarin ds. Koney
gepassioneerd sprak over zijn werk in dienst van de internationale christelijke
gemeenschappen in Amsterdam.   

De PCC: geschiedenis, identiteit en doelstellingen 
De PCC is geïnitieerd in 1996 door ds. dr. Tom Marfo, die andere  pastors
motiveerde om hierbij betrokken te worden. In 1999 is de PCC officieel
opgericht als stichting door haar eerste bestuur
te vormen, statuten te formuleren en zich in te
schrijven bij de Kamer van Koophandel.

De PCC is een koepelorganisatie van pinkster-
kerken, charismatische en evangelische kerken
en bedieningen in Amsterdam. De PCC streeft
ernaar om het Evangelie van Jezus Christus te
verkondigen en te verspreiden, om de eenheid
binnen het Lichaam van Christus in Nederland te
dienen en om bij te dragen aan maatschappelijke
gerechtigheid, gelijkwaardigheid en vrede binnen
de gemeenschappen in de stad.  

Regionaal

Ds. Emmanuel Koney
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Na een aantal uitdagende jaren is er besloten om de organisatie nieuw leven
in te blazen en de communicatie tussen en commitment van de lidkerken te
bevorderen. In 2006 is een nieuw bestuur gekozen. Ds. Koney, een
missionaire pastor die betrokken is geweest bij meerdere kerkplantings-
initiatieven in Nederland en in België, werd gekozen als de nieuwe voorzitter
van de PCC, een positie die hij tot heden bekleedt, in zijn tweede termijn. 

Eenheid in missie
Ds. Koney: “Het Evangelie moet ook buiten de kerkgebouwen verkondigd
worden. Wij als christenen zijn geroepen om het licht van Christus en Zijn
liefde te schijnen op de naties. Als migrantenkerken en internationale kerken
zijn we hier niet om te concurreren met de autochtone kerken, maar om
elkaar aan te vullen. Er zou geen concurrentie moeten zijn. Er is een hoop te
doen. Wij moeten compassie tonen aan iedereen, want God houdt van ons
allemaal. Samen zijn we sterk.” 

“Echter, we hadden de behoefte om onze eigen conflicten op te lossen
alvorens wij onze handen uitstrekken naar de autochtone kerken.” Volgens
pastor Koney is het altijd een uitdaging geweest om te bouwen aan
onderling vertrouwen: “Wij zagen dat de individualisme in de Nederlandse
samenleving ons allen aan het verdelen was. De PCC was geboren vanuit
de nood om de internationale pinksterkerken in de stad met elkaar te
verbinden. Wie wij zijn, bepaalt wat wij doen. Er is geen empowerment
zonder identiteit. De pastors en leiders van de lidkerken van de PCC komen
bij elkaar om de onderlinge relaties te versterken en om hun ervaringen uit te
wisselen tijdens hun maandelijkse samenkomsten. Nu hebben we de fase
bereikt van het uitbreiden van ons netwerk en het zoeken van toenadering
met andere kerken en partnerorganisaties, die wij ook uitnodigen naar onze
jaarlijkse conferentie.” 

Het aangaan van grote uitdagingen: de voortdurende zoektocht naar
kerkaccommodatie 
Op de vraag naar de voornaamste uitdagingen waarmee de gemeenschap
van de PCC te maken heeft, reageerde pastor Koney vastberaden: “Eén van
de grootste uitdagingen die wij aangaan is het vinden van geschikte en
stabiele samenkomstruimten voor onze kerkdiensten en andere geestelijke
en sociale activiteiten. Jarenlang is er een gaande campagne om de
migrantenkerken en internationale kerken te dwingen om hun
samenkomstruimten in industrieterreinen, garages of kantoorgebouwen te
verlaten. Er wordt tegen ons gezegd dat deze gebouwen niet bedoeld zijn
voor religieuze activiteiten. De scheiding van kerk en staat wordt vaak
gebruikt om deze daad te rechtvaardigen. Waar moeten we naartoe gaan

Regionaal
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wanneer zelfs sommige kerkgebouwen van de autochtone kerken
regelmatig afgestoten en afgebroken worden en wanneer er geen
alternatieven worden aangeboden? Tachtig procent van de bevolking van
Amsterdam Zuidoost bezoekt de vele wekelijkse kerkdiensten. En hoe zit het
met ons maatschappelijk werk waarmee we bijdragen aan het welzijn van de
stad? Wanneer het maatschappelijke werk van de kerken vernietigd wordt
door het gebrek aan accommodatie, zijn er sociale, economische en
emotionele consequenties die het leven van mensen beïnvloeden. Dit zijn
mensen met vele en diverse noden waarin de kerken grotendeels voorzien.”    

Als pastor van Pentecost Revival Church International, één van de lidkerken
van SKIN, heeft ds. Koney dit persoonlijk meegemaakt. In 2004 werden hij
en zijn gemeenschap uitgezet en ze konden acht maanden lang geen
samenkomstruimte vinden. “Ik wil niet dat een andere kerk zo’n gebeurtenis
meemaakt”, aldus pastor Koney. Dit is dan ook de reden dat hij en andere
pastors hun krachten bundelden en naar het gemeentebestuur gingen. De
onderhandelingen en samenwerking met diverse instituten hebben
geresulteerd in een plan om drie kerkverzamelgebouwen te realiseren om
verscheidene kerken te accommoderen. “Uiteindelijk is er maar één gebouw
van de grond gekomen: ‘De Kandelaar’, dat tien jaar in beslag nam.”   

De ongedocumenteerden: onterecht behandeld als criminelen
Een andere uitdaging heeft betrekking op de positie van de
ongedocumenteerden. Ds. Koney: “De ongedocumenteerden worden
inmiddels ruim 25 jaar lang achtervolgd door de politie. Bang voor detentie
en deportatie, raakten vele ongedocumenteerden in paniek toen zij oog in
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oog stonden met de politie en sprongen zij van hoge gebouwen. Als gevolg
van deze achtervolging zijn vele Ghanezen, Nigerianen en andere migranten
gestorven in de loop der jaren.” 

De PCC begon met het organiseren van dialoogbijeenkomsten tussen de
Afrikaanse gemeenschap en de politie. Volgens pastor Koney blijken deze
dialogen succesvol te zijn in het bevorderen van bewustwording van de
positie van de ongedocumenteerden en in het kweken van wederzijds
begrip en vertrouwen. “De politie moet criminelen arresteren, maar de
ongedocumenteerden zouden niet als criminelen behandeld moeten worden
omdat zij geen verblijfsvergunning hebben. Sommigen hebben veel opge-
offerd om hier te kunnen komen en wonen al vele jaren in dit land. Hun situatie
is uitermate pijnlijk. Hen beschouwen en behandelen als criminelen maakt hen
een kwetsbaardere prooi voor de maffia’s. Ze worden te schande gemaakt en
misbruikt. Sommige ongedocumenteerde immigranten zijn slachtoffers van
mensenhandel en worden gedwongen om te werken als prostituees. Anderen
maken wc’s schoon of nemen banen die andere mensen niet zouden willen,
tegen lage lonen, om hun families te kunnen helpen.”   

Initiatieven voor de jongeren en andere activiteiten
Investeren in de jongeren is één van de prioriteiten van de PCC. “Wij
organiseren conferenties voor de vele jongeren, investeren in hun onderwijs
en trainen hen om hun vaardigheden te ontwikkelen. Hiermee voorkomen
we dat potentiele of voormalige jonge delinquenten op straat komen te
staan. Wij hebben empowerment bedieningen voor mannen en vrouwen om
hen te bemoedigen en op te leiden om toegang te krijgen tot de
arbeidsmarkt of om hun eigen ondernemingen te starten, zodat zij niet
afhankelijk zouden zijn van uitkering. Bovendien zetten we voedselbanken
op ten behoeve van de armen, organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten
over gezondheid en andere onderwerpen en verlenen wij pastorale zorg aan
getraumatiseerde mensen, zowel christenen als niet christenen. Wij hebben
bekwame pastors en andere coaches die de trainingen verzorgen.”    
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Slavernijverleden   
Kort na het verzoek van de redactie om iets te vertellen over mijn relatie met
het slavernijverleden, zit ik in de wachtkamer van de kaakchirurg. Mijn jas
heb ik niet aan de kapstok opgehangen, maar dubbel gevouwen op mijn
schoot. Het is bijna tijd, dus ik zal zo worden binnengeroepen. Tijdens het
wachten bekijk ik de jas op mijn schoot nauwkeurig. De tekst op de
binnenvoering van mijn jas valt mij voor het eerst op. Nooit eerder gezien. Na
de vertaling dringt de tekst pas goed tot mij door. Mijn gedachten dwalen
onwillekeurig af.

Ik denk aan de teksten en verklaringen die op 1 juli 2013 in de kerken zijn
voorgelezen. 1 juli, herdenking van de afschaffing van de slavernij in ons
voormalig koninkrijk. Inmiddels 150 jaar geleden. Verklaringen over spijt,
vergeving en verzoening voor het leed dat de slavernij bracht aan de slaven
en hun nakomelingen. Zowel de Evangelische Broedergemeente in
Nederland (EBGN) als de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) verklaarden,
dat de gebeurtenissen toen, waarvan de gevolgen nu nog zichtbaar zijn, niet
strookten met Bijbelse  gedachten van broederschap.

Dat aan te horen vervulde mij met een mengeling van weemoed en verdriet.
Ik was ineens iets kwijt. Een zekere gekoesterde Hoop. De hoop van ‘ooit
zal aan het licht komen wat toen is gebeurd’. Ik hoef me daar in dit leven niet
echt mee bezig te houden. Het komt goed. De hoop dat later blijkt dat de
kerkelijk gemeenschap zich toch aan de goede zijde heeft opgesteld en
koos voor de zwakken. Mijn grootmoeder, kind in de slaventijd, op de
kokosplantage in Coronie, geloofde dat. Zo ook mijn ouders en ikzelf. Tegen
beter weten in blijf je bij dezelfde gedachte – ook dat is verdringing. 

In het leven van alledag, moet ik hier eerlijk bekennen, heb ik steeds meer
moeite met het woord vergeving. Je gaat er steeds van uit, dat het leed dat
je van binnen voelt bij onrecht, bij schuld, van persoonlijke aard is. Als mij
iets onrechtmatig wordt ontzegd, en ik ergens in te kort word gedaan,
bijvoorbeeld op straat, op het werk, ook in de kerk, dan was het mijn
persoonlijk probleem. Nooit naar de ander wijzen. En als dit probleem dan
toch ter sprake komt en de ander geeft je het gevoel, dat het zo niet is
bedoeld, dan zit je er nog mee. Omdat, zo zegt men, “… je  het te somber
in ziet. Als je niet kan vergeven dan zal jou ook niets worden vergeven. Je
moet harder je best doen om te bereiken wat je wilt. Betrek het niet zo op
jezelf.” Neen? Als een collega zonder op- en aanmerking van de baas naar
huis gaat, omdat hij/zij wat rood aanloopt van de koorts, en van jou wordt



gezegd: “Ik kan het aan jou niet zien, dus…”?

De vraag is dan ook: aan wie moet je wat vergeven, als niemand zich
schuldig voelt? Als niemand jou vergeving vraagt? Wat is vergeving in deze
context, als het allemaal bij hetzelfde blijft? Alle aandacht deze dagen, voor
de donkere bladzijde van ons verleden, brengt veel verborgen vragen en pijn
naar boven. Alle verhalen en commentaren van nakomelingen van slaven en
slavenbezitters. De bekentenissen halen je uit je veilige comfortzone. Het
blijkt dat je mede lijdt aan de ziekte ‘verdringing’ - de lekkere warme jas;
bescherming tegen invloeden van buiten, kou en regen. 

De jas waarin velen met mij zich koesteren, blijkt ook nog een binnenvoering
met tekst te hebben. Binnenvoering die is weggestopt. De voering die
mogelijk wel is opgemerkt, maar ontkend, verdrongen. 

Het getuigt van moed en durf van de huidige kerkleiders om in het strijdperk
te treden met het verleden. In het openbaar belijdenis te doen over zaken van
lang geleden, om het licht te laten schijnen. Om een antwoord te vinden op
de ontheemding van hun van oorsprong vervreemde broeders en zusters.
Mensen zonder identiteit, ook nu nog vluchtend, zoekend naar bescherming,
zoekend naar vrijheid. Mensen die de kerk niet meer vertrouwen. Die de
kerkgemeenschap niet meer zien als de warme beschermende jas.  

Dank aan vele wetenschappers en onderzoekers, die met toewijding vorsen
in archieven naar de gelaagdheid van ons verleden. Ik ben daar wel blij mee.
Zij leveren een bijdrage aan het openbaren, reinigen, genezen, en lenigen
van onzichtbare pijn in onze gemeenschap. Zou Gods Woord dan toch
vervuld worden? 

“Mijnheer Kolf, u bent aan de beurt,” roept de assistente. De gedachten aan
ons pijnlijke verleden maken even plaats voor de realiteit van alledag.

Noot van de redactie: Reginald Kolf is lid van de
oudstenraad van de EBG Noord-Holland. Ook is
hij synodelid van de EBG Nederland. Dit artikel is
geschreven naar aanleiding van de publicatie van
God is niet wit. Ons slavernijverleden: wat doen
we ermee? Amsterdam: Ark Media, 2013. 160
pagina’s, paperback, € 16,95. ISBN
9789033800238. Zie ook www.godisnietwit.nl. 

Recensie: Reginald Kolf
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Naar een hoger plan
Naar een hoger plan. De vrijwillige inzet van internationale en
migrantenkerken in Den Haag is de titel van een onderzoeksrapport over de
sociale activiteiten van vrijwilligers van internationale en migrantenkerken in
Den Haag. Dit onderzoek is een belangrijke stap op weg naar erkenning van
internationale en migrantenkerken in den Haag en daarbuiten. Naar een
hoger plan is professioneel opgezet, met bezieling ontworpen en op de
praktijk gericht, om zo de belangrijke rol te laten zien die de internationale en
de migrantenkerken globaal gezien spelen in het welzijn van de Nederlandse
maatschappij. 

Internationale en migrantenkerken vormen
de verbindende schakel tussen de
burgermaatschappij en de lokale overheid,
als het om informatie-uitwisseling gaat. In
een maatschappij die getroffen is door een
financiële crisis en door bezuinigingen in
allerlei sectoren, helpen de kerken nu om
de druk op de schouders van de lokale en
zelfs landelijke overheden te verlichten
door hun vrijwilligerswerk en expertise in
diverse maatschappelijke sectoren in
Nederland.

Naar een hoger plan vormt een
bevestiging van mijn eigen
werkzaamheden als pastor van een
migrantenkerk in Amsterdam gedurende
de afgelopen twintig jaar. We hebben
weliswaar onze eigen problemen als het gaat om huisvesting,
gezondheidszorg, advisering, juridische en immigratieproblemen. Maar toch,
wij als migrantenkerk met onze eigen problemen proberen door ons
vrijwilligerswerk een bijdrage te leveren aan een betere Nederlandse
maatschappij. 

Daarom kan ik Naar een hoger plan van harte aanbevelen bij iedereen die
zich bij de migrantenkerken in Nederland betrokken voelt en ik spreek de
hoop uit dat de methodologie van Naar een hoger plan gebruikt zal worden
als model voor anderen, om daarmee in hun eigen stad door heel Nederland
dergelijke onderzoeksprojecten te starten.

Maarten Davelaar

Andrea Damacena Martins

Ingrid Doude van Troostwijk

Naar een hoger plan
De vrijwillige inzet van internationale en 

migrantenkerken in Den Haag
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Noot van de redactie: dr. Samuel Lee is migrantenvoorganger en
mensenrechtenactivist. Hij is auteur van Blessed Migrants: A Biblical
Perspective on Migration & What Every Migrant Needs to Know (Foundation
Press, 2010; www.blessedmigrants.com).

Het onderzoeksrapport Naar een hoger plan. De vrijwillige inzet van
internationale en migrantenkerken in Den Haag is in 2012 uitgegeven door
het Verwey-Jonker Instituut, Utrecht. De publicatie (ISBN 9789058305374)
kan worden gedownload en/of besteld via de website www.verwey-jonker.nl. 

Recensie: Samuel Lee

Wandelgids: Sporen van slavernij in
Utrecht / Traces of Slavery in Utrecht:
A Walking Guide
Deze tweetalige wandelgids toont sporen van slavernij in het straatbeeld van
de stad Utrecht. Waar woonden en werkten de handelaren, waar zien we
sporen van bedienden en vrijgemaakte slaven die vanuit de koloniën naar
Utrecht kwamen? En we maken kennis met Utrechtenaren die opkwamen
tegen de slavernij en ijverden voor de afschaffing ervan. De prachtig
geïllustreerde gids wijst de weg langs plaatsen van herinneringen aan de
koloniale geschiedenis van Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse
Antillen/Aruba.

Meer informatie: www.sporen-vanslavernij-utrecht.nl
Wandelgids: sporen van slavernij in Utrecht. Utrecht: Centre for the
Humanities, 2012. ISBN 9789461030269.
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