
Beleidsnota SKIN 2019 – 2024
I. Korte situatieschets van SKIN qua organisatie

Molukse theologen kwamen in mei 1992 in Oegstgeest voor beraad bijeen. Ds. Polanen van de Evangelische Broedergemeente (EBG) en Ds. Budiman van de
Gereja Kristen Indonesia Nederland  (GKIN) waren als gasten aanwezig. In de gesprekken bleek dat de vertegenwoordigers van de daar aanwezig 
migrantenkerken met vrijwel gelijke problemen en uitdagingen in hun kerken te maken hadden. Het begin van een nauwe samenwerking tussen de EBG , 
Molukse Kerk (GIM) en de GKIN was geboren. Via een in november 1992 opgericht Platform van Niet-Inheemse Kerken ontstond in 1997 de Vereniging SKIN.
Ds. Otto Ruff van de GIM  , een van de 3 initiatiefnemers, was de eerste voorzitter.

Opmerkelijk is dat de initiatiefnemers van het Platform migrantenkerken vertegenwoordigden die in verband stonden met het koloniale verleden van 
Nederland. Die kerken waren al tientallen jaren in Nederland gevestigd, waren redelijk gelijk voor wat betreft denominatie en wilden contact met elkaar 
onderhouden rond theologische vragen en sociaal-maatschappelijke uitdagingen die daarmee verband hielden.
In het Platform waren uiteindelijk twintig niet-westerse kerken en groepen vertegenwoordigd. In de stuurgroep zaten afgevaardigden van de GIM, de GKIN, 
de EBG en de Acts Revival Church, een Ghanese kerk. De deelnemende kerken waren meer heterogeen dan de initiatiefnemers qua oorsprong, denominatie 
en omvang.

In 1997 kreeg het huidige SKIN gestalte en werd Kathleen Ferrier aangesteld als coördinator. June Becks volgde haar in 2002 op. Sinds 2009 is Anmar Hayali 
werkzaam in die functie, en in 2019 kwam Madelon Grant ook in dienst bij SKIN. Het aantal lidkerken schommelt rond de 80. Ze hebben samen een 
achterban van ongeveer 70.000 leden. Dit op een totaal van ongeveer 1,3 miljoen christenen waaronder de katholieken.

1



II. Korte samenvatting van het beleid van de afgelopen jaren

Tussen mei en november 1992 zagen de initiatiefnemers van het Platform als de belangrijkste taak van het Platform het verbeteren en versterken van de 
onderlinge contacten  en het bieden van hulp in voorkomende situaties. Daarnaast was er uiteraard ook aandacht voor vorming en toerusting.

Na de uitbreiding van de stuurgroep en na de toetreding van meerdere kerken tot het Platform werden enkele onderwerpen aan het takenpakket 
toegevoegd. De focus werd verbreed. Er kwam aandacht voor de relatie met Nederlandse autochtone kerken. Men vond het noodzakelijk migrantenkerken 
goede informatie te geven over allerlei aspecten van de Nederlandse samenleving en voor hen cursus- en trainingsactiviteiten op te zetten. Dat laatste 
gebeurde in samenwerking met het HKI vanaf 2001. Ook werd men er zich van bewust dat het van belang is te participeren in enkele nationale en 
internationale netwerken.

In 1997 was de formele omzetting van het Platform in een Vereniging en het aantrekken van een coördinator een bepalende factor in het bestaan van SKIN. 
De doelstellingen wijzigden zich niet noemenswaard. Samengevat staat in het Beleidsplan 2016 – 2019 dat SKIN de lidkerken wil ondersteunen in hun wens 
om ten volle kerk te zijn met daarin plaats voor hun eigen cultuur, taal en traditie. En daarnaast wil SKIN zich namens de lidkerken profileren als stem en 
gezicht voor de migrantenchristenen  in Nederland en als platform voor toerusting en ondersteuning in de integratie tot actieve burgers in de Nederlandse 
samenleving.

III. Landelijk kader waarin SKIN momenteel functioneert

De doelstellingen van SKIN uit paragraaf II zijn ook te formuleren als:

– Steun bieden aan migrantenkerken bij hun pogingen om kerk te zijn op een manier die bij hen past en die zij wensen;
– Migrantenkerken vertegenwoordigen op allerlei niveaus en bij allerlei instanties.

De eerstgenoemde formulering is aan de ene kant erg breed, aan de andere kant ook heel specifiek. SKIN is waarschijnlijk de enige organisatie in Nederland 
die brede steun biedt en kan bieden. Het gaat SKIN niet om een bepaalde groep migrantenkerken, niet om een specifieke vorm van ondersteuning, maar om
alle. Ook SOFAK geeft steun aan migrantenkerken, maar bij SOFAK is beperkte financiële ondersteuning in een min of meer projectmatig kader het 
belangrijkste speerpunt.  Zo gezien maakt SKIN voor het verwezenlijken van deze doelstelling geen deel uit van een landelijk kader. SKIN is hier zijn eigen 
netwerk.

Bij het realiseren van de tweede formulering gaat het om het vertegenwoordigen van migrantenkerken. Dat kan alleen in samenhang met of tegenover 
anderen, en alleen door gevoed te worden door de migrantenkerken zelf. Om die reden maakt SKIN deel uit van een aantal overlegorganen en netwerken. 
Soms vinden de gesprekken plaats in een landelijk en overkoepelend verband, dan weer zijn het deelgesprekken in een beperkter verband.
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Om een beeld te schetsen is het goed om enkele belangrijke organisaties en netwerken te noemen, waarin SKIN participeert.
Landelijk participeert SKIN in de Raad van Kerken, het Nederlands Christelijk Forum, de Nationale Synode, de Evangelische Alliantie en de Vereniging van 
Pinkster- en Evangelische Kerken. Juridisch en maatschappelijk werkt SKIN mee aan activiteiten van het Ministerie van Justitie en van het Ministerie van 
SZW. Grensoverstijgend vinden gesprekken plaats in de Nederlandse Zendingsraad. In hoeverre deelname aan activiteiten en organisaties over de grens van 
belang zijn voor het functioneren van SKIN in Nederland, is een punt van overweging.

IV. Ambities van SKIN voor de kortere en langere termijn.

Het werkveld van SKIN valt onder te verdelen in vier pilaren, die in schema 1 verder zijn uitgewerkt. In dit schema staan zowel korte als langere termijn 
doelstellingen omschreven. 

Diensten Producten Doelgroep Doel Middellange termijn (1-
2 jaar)

Langere termijn (5 jaar) 
(beoogd)

1. Belangenbehartiging
(proactief/reactief)

1.1 Werkgroep politiek 
(training & visie)

1. Politiek 1. Stem van kerken richting 
landelijke politiek laten 
horen.

1. N.v.t., andere 
prioriteiten voorrang.

1. Werkgroep politiek 
gevormd en getraind.

1.2 Training belangen-
behartiging

2. Migrantenkerken 2. Kerken ondersteunen 
beter hun eigen belangen (in 
algemene zin) te behartigen.

2.  N.v.t., andere 
prioriteiten voorrang.

2. Algemene training 
belangenbehartiging 
ontwikkeld. 

1.3 Woordvoering door 
SKIN

3. Media & politiek 
(proactief), onderzoek & 
internationaal (reactief)

3. Landelijke zichtbaarheid 
van SKIN en migrantenkerken

3. Belangrijkste thema's
voor lobby en gewenste
publiciteit helder.

3. Inhoudelijk inspelen op
actualiteiten en 
ontwikkelingen.

2. Ondersteuning 
aangesloten kerken

2.1 Informatiesteunpunt 
(m.b.v. regionale 
vrijwilligers)

1. Migrantenkerken 
(voorgangers en leiders)

1. Kerken lokale kortdurende 
praktische hulp geven (bijv. 
huisvesting, diaconale 
vragen, etc.)

1. Vrijwilligers 
gevonden & getraind

1. Hulplijn functioneert 
en is bron van input voor 
beleid van SKIN
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2.2 Praktische trainingen 
(financieel management, 
fondswerving, 
huisvesting, besturen)

2. Migrantenkerken 
(voorgangers en leiders)

2. Kerken toerusten in 
praktische aspecten van het 
kerk-zijn.

2. Werkgroep met 
expertise over financien
& huisvesting.

Trainers gevonden & 
training opgezet.

2. Train-de-trainer zodat 
er een team van trainers 
is die bij kerken kunnen 
komen.

2.3 Opleidingstraject 
(o.l.v. werkgroep)

3. Migrantenkerken 
(voorgangers en leiders)

3. Leiders toerusten d.m.v. 
opleidingen op theologisch 
gebied.

3. Doorlopende leerlijn: 
onderzoek naar vraag 
(kerken) & aanbod 
(opleidingsinstituten); 
adviesrapport met 
(on)mogelijkheden.

3. Opleidingsbehoeftes 
zijn adequaat geborgd bij 
officieel geaccrediteerde 
opleidingsinstituten

3. Regionale 
samenwerking

3.1 Toolkit 'hoe vorm je 
een lokaal/regionaal 
SKIN-netwerk'

1. Mensen vanuit kerken 
(autochtoon en/of 
internationaal) die 
regionaal willen werken 
aan versterking van 
internationale kerken.

1. Beschikbare kennis uit 
bestaande regionale 
netwerken ontsluiten en 
toepasbaar maken voor 
andere regio's en hen 
hiermee stimuleren tot 
samenwerking.

1. Analyse maken van 
do's & don'ts. Analyse 
verwerken tot 
aantrekkelijke toolkit. 

1. Er zijn ook buiten de 
G4 lokale netwerken 
waar bijv. de hulplijn naar
kan doorverwijzen.

3.2 Werkvormen 'hoe kun
je als internationale en 
autochtone kerk met 
elkaar samenwerken'

2. Mensen vanuit kerken 
(autochtoon en/of 
internationaal) die 
regionaal willen werken 
aan verbinding tussen 
autochtone en 
internationale kerken.

2. Beschikbare kennis van 
'best practices' en concrete 
handelingsperspectieven 
delen met andere kerken en 
hen hiermee stimuleren tot 
samenwerking.

2. Op basis van 
bestaande voorbeelden 
werkvormen 
ontwikkelen en online 
aanbieden.

2. Er is een netwerk van 
best practices dat zich 
uitbreidt.
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3.3 Mediation (hulp als 
samenwerking fout gaat)

3. Kerken die in conflict 
met elkaar zijn geraakt 

3. Conflicten oplossen en 
ervan leren (t.b.v. punten 1 
en 2)

3. N.v.t.: langere 
termijn punt.

3. Training over conflict &
harmonie in de kerk. 
Getrainde groep 
mediators die bereid zijn 
zich in te zetten bij 
koppels autochtone & 
internationale kerk.

4. Kennis- en 
expertisecentrum

4.1 Sprekersbank (m.b.v. 
kerken en CthM 
studenten)

1. Geinteresseerde 
kerken en organisaties.

1. Algemene bekendheid 
over migrantenkerken 
vergroten.

1. Sprekersbank online. 1. Continuering van 
aanbod.

4.2 Landelijke database 
met contactgegevens van 
zoveel mogelijk 
migrantenkerken.

2. Kerken, media, 
onderzoekers.

2. Algemene bekendheid 
over migrantenkerken 
vergroten.

2. Migrantenkerken zijn 
online te vinden.

2. Database is up to date.

4.3 Schriftelijke en/of 
mondelinge bijdrage aan 
publicaties, onderzoek of 
presentaties.

3. Onderzoekers, 
studiegroepen, 
internationale netwerken,
etc..

3. Meer specialistische 
kennis delen, en op verzoek 
verder uitdiepen.

3. Bestaande kennis 
wordt op verzoek 
gedeeld binnen 
netwerken. Niet 
proactief uitbreiding 
zoeken.

3. SKIN wordt erkend als 
kenniscentrum dat 
reactief en proactief 
kennis deelt over 
internationale en 
migrantenkerken in 
Nederland, en nieuw 
onderzoek stimuleert.

Schema 1
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V. Nadere toelichting korte termijn plannen (2019-2020)

Opleiding (schema punt 2.3) 

Drie jaar achtereen heeft SKIN, dank zij subsidies van diverse fondsen, een tiendaagse training / cursus georganiseerd voor pastors en andere 
leidinggevenden van migrantenkerken met het doel hen te helpen bij het leiding geven aan hun kerk. De thematiek was heel divers: theologie, Nederlandse 
cultuur, organisatiekunde, enz.. In de loop van de drie jaren zijn er in totaal ongeveer 60 cursisten geweest. Deze cursus is door deelnemers heel positief 
geevalueerd. In 2019 en 2020 willen we deze cursus opnieuw gaan aanbieden (lokatie wordt nu onderzocht, mogelijk in Den Haag). SKIN constateert veel 
belangstelling voor gerichte scholing / training van leidinggevenden bij migrantenkerken. Ook de door SKIN en VU in 2017 begonnen post doctorale 
ambtsopleiding aan de Faculteit voor Godgeleerdheid van de VU laat dat zien.

Naast dit bestaande aanbod, wil SKIN de komende jaren onderzoeken welke opleidingsbehoeften er verder bestaan onder voorgangers, en hoe er een 
breder aanbod kan worden ontwikkeld om te werken aan een doorlopende leerlijn. De post-doc opleiding aan de VU is vrij hoogdrempelig, en de SKIN 
cursus is niet officieel geaccrediteerd, dus voor lager opgeleide voorgangers lijkt er nog een gat te zijn in het (formele) educatieve aanbod.

Beoogd resultaat (2019-2020): 

> 1x SKIN cursus georganiseerd.

> adviesrapport met 1) onderzoek naar vraag (kerken) 2) onderzoek naar aanbod (opleidingsinstituten) 3) advies over (on)mogelijkheden voor ontwikkeling 
doorlopende leerlijn.

Informatiesteunpunt (schema punt 2.1). 

Een vraagbaak / loket waar men terecht kan met alle vragen die de kerken kunnen belemmeren in hun functioneren. Dat kunnen taalproblemen, maar ook 
juridische problemen, vragen op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg, opleiding of contact met instanties zijn. SKIN wil het aanspreekpunt zijn waar 
men terecht kan voor advies of doorverwijzing. Tot nu toe zijn er verspreid over het land veel organisaties die van deze zaken voor een deel weet hebben, 
maar een centraal punt ontbreekt. SKIN wil dat centrale punt zijn door het openen van een loket. Een centraal loket voor mogelijke antwoorden op 
bovengenoemde vragen functioneert naar twee kanten. Leden van SKIN kunnen op deze manier op één adres terecht met alle vragen, maar ook andere 
kerken en organisaties worden zo niet langer van het kastje naar de muur gestuurd.

Als SKIN de vraagbaak- / loketfunctie volledig wil laten functioneren, zal op het SKIN-kantoor een uitgebreid overzicht (in de vorm van een databank) van de 
in ons land aanwezige expertise op het gebied van migranten en van migrantenkerken aanwezig moeten zijn. Voor dit werk is een samenwerking van SKIN 
net andere organisaties wenselijk. Dit informatiesteunpunt hopen we – parallel aan de aanpak van regionalisering – te bemensen met vrijwilligers die een 
goed netwerk hebben in een bepaalde regio en /of op een bepaald vakgebied.
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Beoogd resultaat (2019-2020): 

> 8-10 vrijwilligers uit 4-5 regio's gevonden & getraind. Regio's mogelijk verdelen volgens indeling van classes PKN.

> 5-10 hulpvragen van kerken per maand beantwoord.

Regionalisering (schema, punt 3)

In de meeste Nederlandse burgerlijke gemeenten voelen migrantenkerken zich achtergesteld ten opzichte van de oorspronkelijke Nederlandse kerken. Dat 
geldt voor de verhoudingen tussen de verschillende geloofsgemeenschappen in elke stad of elk dorp, maar ook voor de relatie met de burgerlijke overheid. 
Migrantenkerken zijn vaak weinig zichtbaar, niet alleen fysiek, maar ze laten ook weinig van zich horen. Oorzaken daarvan zijn vaak een te geringe 
inburgering, een interne cultuur die soms erg naar binnen gericht is en een slechte huisvesting van de kerk. Voor de meeste van de hier genoemde oorzaken
geldt overigens dat migrantkerken vrijwel altijd zelf de sleutel voor verbeteringen van de situatie in hun eigen hand hebben. Via empowerment, het krachtig
maken van de migrantenkerken is hier veel te verbeteren. Regionale netwerken van migrantenkerken kunnen effectiever dan een nationaal netwerk 
functioneren als het gaat om relaties leggen, ondersteuning bieden en activiteiten organiseren. SKIN Rotterdam is daar het mooie voorbeeld van. Door zo te 
werken is het ook mogelijk de plaatselijke en regionale overheid te laten zien dat migrantenkerken er toe doen. In het afgelopen jaar zijn er ontwikkelingen 
geweest, die er toe hebben geleid dit opzetten en ondersteunen van regionale netwerken van migrantenkerken ter hand te nemen. In Noordoost-
Nederland, rondom Arnhem, in Utrecht, in Den Haag en recent ook in Amsterdam zijn initiatieven in deze richting genomen. Het is de taak van SKIN deze 
netwerken, of regionale SKIN´s te begeleiden.  Iets vergelijkbaars geldt voor de samenwerking tussen autochtone en internationale kerken: lokaal zijn er 
goede voorbeelden te vinden van hoe het wel werkt (en hoe niet). SKIN wil (in samenwerking met lokale partners) een analyse van deze initiatieven 
verwerken tot een toolkit 'hoe vorm je een lokaal/regionaal SKIN-netwerk' en werkvormen 'hoe kun je als internationale en autochtone kerk met elkaar 
samenwerken'. Deze kunnen dan online worden aangeboden en op die manier andere lokale kerken stimuleren, enthousiasmeren en ondersteunen om 
vergelijkbare intiatieven te ontplooien.

Het opzetten en onderhouden van regionale netwerken van migrantenkerken zal in het idee van het bestuur de taak zijn van een beroepskracht. In elke 
regio zal een vrijwilliger kunnen ondersteunen (waarbij we streven naar nauwe verbondenheid tussen de vrijwilligers van het informatiesteunpunt en de 
vrijwilligers die regionale samenwerkingsinitiatieven ondersteunen).

Beoogd resultaat (2019-2020): 

> Beschikbare kennis & ervaringen van bestaande netwerken G4 zijn ontsloten d.m.v. toolkit en werkvormen te ontwikkelen.

> Toolkit is getest/gebruikt door vier andere regionale initiatieven.

7


