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Van de redactie
Dat migrantenkerken in Nederland voor een groot deel van de bevolking nog 
steeds onbekend zijn, blijkt steeds opnieuw. In deze nieuwsbrief lezen we hoe 
een Groningse historicus zich afvraagt of zich in Amsterdam hetzelfde voordoet 
als bij de storefront churches in Harlem, New York. 

SKIN probeert al tien jaar om migrantenkerken op de Nederlandse kerkelijke 
kaart te zetten en een stem te geven. Toch is SKIN nog onbekend, ook bij de 
migrantenkerken zelf, zegt pastor Mbonimpa in het interview van deze uitgave. 
De migrantenkerken zijn dan ook te verspreid, te geïsoleerd, teveel bezig met de 
eigen overleving. 

Wij blijven echter hopen dat onze kerken elkaar steeds meer zullen ontdekken 
en meer gaan samenwerken. Herkenbaar zijn voor elkaar. Want dat was toch de 
reden om SKIN op te richten?! En dat is toch de Bijbelse boodschap zelf: oog, 
oor, voet en hand kunnen elkaar niet missen om samen het lichaam van Christus 
te vormen.

Als de leden van migrantenkerken zich eenmaal in een stabielere situatie 
bevinden, zullen zij wellicht meer samen doen. Maar die stabielere situatie kan 
alleen samen met de ontvangende samenleving bewerkstelligd worden. En dat 
is onze oproep naar de samenleving. Samen met alle kerken willen we daaraan 
werken. De jongeren spelen daarin een belangrijke rol. Vandaar de oproep van 
Broeder Salvator, jongerenleider van dezelfde kerk als pastor Mbonimpa, aan de 
jongeren binnen SKIN, zoals in zijn brief te lezen is. 

Vandaar ook dat wij zo uitzien naar de viering van ons jubileum op 10 november 
a.s. Laat dit feest een moment zijn om ons te laten zien als bevlogen kerken in 
de samenleving, een moment dat tot een sterkere betrokkenheid bij het werk 
van SKIN zal leiden. Een moment waarop mensen letterlijk van over de gehele 
wereld bijeenkomen om één te zijn in aanbidding van onze Heer. Hier, in 
Nederland.

June Beckx
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Actualiteiten en medelingen
Migrantenkerken en de NCRV 
Ten behoeve van hun digitaal televisiekanaal ‘Geloven’ wil de NCRV kennis 
maken met mensen die het als een uitdaging zien om met deze moderne techniek 
te experimenteren. Het opgenomen materiaal kan zowel via de NCRV als via 
een eigen website toegankelijk worden gemaakt. De NCRV wil graag in contact 
komen met migrantenkerken om te zoeken naar een actieve samenwerking. Bij 
voorbeeld bij verslaglegging van kerkdiensten en gebeurtenissen, te beginnen met 
een eenvoudige registratie van een dienst tot aan het maken van reportages en 
interviews. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Wim Loosman, Lieven 
de Keylaan 35, 1222 LC Hilversum. Tel: 035 6830114 en/of 06 40605070. Lees 
ook zijn (N/E/F) op onze website www.skinkerken.nl.

Task Force Toekomst Kerkgebouwen
In mei heeft de coördinator een gesprek gehad met de Task Force Toekomst 
Kerkgebouwen. Dit is een landelijk opererend burgerinitiatief dat zich inzet 
om sloop van kerkgebouwen te voorkomen, zodat deze gebouwen weer een 
levend deel van de samenleving kunnen worden. Ook migrantenkerken met hun 
schreeuwende behoefte aan ruimte zouden er zeer bij gebaat zijn indien zij gebruik 
zouden kunnen maken van deze kerkgebouwen. Gebrek aan fondsen en de onwil 
om aan hen te verhuren zijn hierbij nog steeds belangrijke belemmeringen. De 
Task Force en SKIN hebben afgesproken elkaar op de hoogte te houden van 
de ontwikkelingen en waar nodig elkaar te steunen. Hoort u of weet u van een 
kerkgebouw dat met sloop bedreigd wordt, neem dan contact op met mevr.  Door 
Jelsma van de Task Force doorjelsma@chello.nl of met SKIN info@skinkerken.nl.

Contactpersonen
Op 26 mei vond de startdag plaats voor het werk van de SKIN-contactpersonen. 
Zo’n veertien deelnemers waren aanwezig. ‘s Morgens werden de twee 
voorgaande sessies geëvalueerd en werden afspraken gemaakt over de 
uitvoering van het werk. In de middag werd samen getraind in het voeren 
van telefoongesprekken. De contactpersonen zijn ieder met een opdracht 
weggezonden. Op 1 september komen we opnieuw samen. 

Xnoizz Flevo festival
Hoewel niet denderend in aantal, zullen toch migrantenjongeren deelnemen aan 
het festival dat dit jaar plaatsvindt van 16 t/m 19 augustus. Vijftien jongeren uit de 
Gereja Kristen Indonesia Nederland zullen participeren. Na de eerste rondleiding 
vorig jaar, zijn enkele gesprekken gevoerd met de organisatie om deelname vanuit 
onze kerken te intensiveren. Het plan was om migrantenjongeren ook in het 
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programma op te nemen. Gezien de complexiteit van de organisatie is dat helaas 
niet gelukt. Hopelijk biedt het festival in 2008 meer mogelijkheden.

Ontmoeting migrantenkerken in Utrecht en omgeving
Op 8 juni vond de tweede ontmoeting plaats van voorgangers en kerkleiders in 
Utrecht en omgeving. Zij waren er te gast bij rev. Christopher Drale, voorganger 
van de Sudanese Gospel Mission in zijn woning te Houten. Ditmaal kwamen 
ook vertegenwoordigers uit de Koptische Kerk, de Indonesische Christen 
Gemeenschap en de Minahasa Kerk. Als gasten en bijwoners leerden zij elkaar om 
de tafel kennen in een open en warm huis.
De volgende ontmoeting is op 12 oktober 2007 in de Triumfatorkerk, Marco 
Pololaan 185 te Utrecht waar ds Pieter van Winden gastheer zal zijn. Uiteraard 
zijn weer alle migrantenkerken in Utrecht uitgenodigd. Maar ook andere 
belangstellenden zijn natuurlijk zeer welkom!

ICCO / KerkinActie
Op 27 juni hebben vertegenwoordigers van ICCO/KiA en SKIN de pogingen tot 
samenwerking opnieuw geëvalueerd. Daarin werd duidelijk dat beide partijen 
daarvoor nog steeds belangstelling hadden en dat ook noodzakelijk vonden. Ook 
bleek dat er onvoldoende kennis van elkaar was. Daarom lag de nadruk in de 
vorige gesprekken nog te veel op de eigen agenda. Wij hebben afgesproken aan de 
hand van de bespreking de mogelijkheden voor samenwerking opnieuw te bezien 
en een nieuw plan voor te leggen aan het bestuur van SKIN.

Gesprek met de burgemeester van Utrecht
Op 27 juni zijn Hans Visser en June Beckx op bezoek geweest bij burgemeester 
Brouwer-Korf van Utrecht. Het bezoek beoogde een eerste aanzet tot nauwer 
contact tussen de lokale overheid en migrantenkerken in Utrecht. In het najaar zal 
een vervolggesprek plaatsvinden met haar bestuursadviseur.

Beleidsambtenaar minister Vogelaar
Ter voorbereiding op de komst van de minister op ons 10-jarig jubileum, hebben 
de voorzitters van het organiserend comite en de coördinator gesproken met haar 
beleidsambtenaar, dhr. Bas Kurvers. In ons gesprek kwam de belangstelling voor 
onze kerken sterk naar voren. Dhr. Kurvers gaf aan om samen met zijn collega 
mevr. Bouchra Talidi nader kennis te willen maken met migrantenkerken. Zij 
willen ook de kerkdiensten meemaken. SKIN heeft toegezegd dat te zullen 
regelen.
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Gesprek met pastor Jean C. Mbonimpa
Teus Eikelboom

Pastor Mbonimpa is afkomstig uit Burundi. Hij groeide op in een Rooms 
Katholiek gezin. De sfeer thuis was niet best. Vader dronk nogal, met als 
gevolg ruzies waarbij niet zelden geslagen werd. Dat veranderde door een 
ontmoeting met een lid van een pinksterkerk. Zijn gedrag maakte indruk. 
Wat was het geheim van die man om zo te leven? “Zo kwam de bijbel in het 
leven van mijn vader. Hierdoor  veranderde zijn leven, hij leerde Christus 
kennen als zijn redder. Alles werd anders thuis.” Op achttienjarige leeftijd 
werd Jean C. Mbonimpa gedoopt.

Een oom van zijn moeder was priester in de Rooms Katholieke Kerk. Jean vond 
dat mooi en als kind al wilde hij dat ook wel worden. Die lijn zette zich voort naar 
het ambt van predikant. De weg naar dit ambt was niet gemakkelijk. Na werk 
als jeugdleider en evangelist in Burundi, Tanzania en Kongo ging hij in Kongo 
theologie studeren aan het Pentecostal Bible Institute in Kimanga. Tegelijkertijd 
was hij actief in het YMCA-werk met jongeren. Door de heftige etnische 
conflicten en het gewapende geweld werden zijn werk en zijn plannen grondig 
verstoord. Na een verblijf van enkele jaren in Burundi kwam hij in 2000 naar 
Nederland, op zoek naar rust en veiligheid.

Cultuurverschillen
In 2003 begon hij met de Evangelistic Fellowship Agape Church (EFAC) De leden 
zijn afkomstig uit Burundi, Rwanda, Kongo en Nigeria. Er is dus in dubbele zin 
sprake van cultuurverschillen: tussen Nederlanders en Afrikanen en daarbij ook 
nog tussen de mensen uit Afrika onderling. De talen, die in de diensten worden 
gebruikt zijn Kirundi, Kinyarwanda en Engels. De verschillende etnische afkomst 
geeft soms spanningen.  “Maar daar strijden we tegen”, zegt ds Mbonimpa. 
“We prediken hen het evangelie van liefde, vrede en hoop. De liefde van God 
en de eenheid in Christus brengen ons als Zijn volgelingen op de weg van de 
verzoening”.

Over de cultuurverschillen met Nederlanders is hij kort. “Wij ontvangen veel: 
hulp, onderwijs, enz. Daarvoor zijn we heel dankbaar. Maar onze waardering 
neemt niet weg dat we nu eenmaal Afrikanen zijn. Bijvoorbeeld onze gastvrijheid 
is anders, wij gaan anders om met afspraken. De verschillen in cultuur doen zich 
gelden.”
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Dienen
U bent nu hier, in een ander land en bovendien als nieuwe voorganger van een 
jonge gemeente. Hoe gaat dat in de praktijk? “Onze roeping is om te dienen, om 
herder te zijn. Als je wilt heersen, dan verhoog je jezelf. Maar als God je verhoogt, 
dan leer je dienen en verantwoording dragen.” In de gemeente in Baarn zijn nu 30 
à 40 leden. In Amersfoort en den Haag zijn bijbelstudiegroepen. Er zijn contacten 
met andere Afrikaanse kerken en ook met enkele Nederlandse kerken. “50 Jaar 
geleden kwamen de zendelingen naar Burundi. Nu zien we hier de vruchten van 
het zaad dat toen daar werd uitgestrooid. Afrikaanse kerken zijn doorgaans arm. 
Eigenlijk hebben we hulp nodig van de Nederlandse kerken. Die kerken zijn 
meestal rijk in financieel opzicht, maar tegelijk kent men grote problemen door de 
secularisatie e.d. We hebben elkaar nodig.”

SKIN jubileum
“SKIN betekent veel voor mij. Daardoor heb ik contacten gekregen en ontvang 
ik informatie. Door de contacten worden we bemoedigd en wordt het gevoel 
van eenzaamheid en isolement doorbroken. De mensen begrijpen vaak het nut 
van SKIN niet. Voor velen is SKIN nog onbekend, ook bij de migrantenkerken. 
Ik ken SKIN vanaf 1994 en vind het werk belangrijk. Ik houd van eenheid, van 
het samenbrengen van kerken. Het gaat om de opbouw van het ene lichaam 
van Christus. We zien mensen in hun eigen hoekje zitten. Ze hebben hun eigen 
winkels, hun eigen bedrijven. Maar dat is in de kerk van Christus anders. Eén 
Geest, één Heer! SKIN is als een boot, die christenen uit verschillende landen 
samenbrengt. Daardoor krijgen we als migranten kerken een gezicht, een stem. 
SKIN heeft impact bij de regering, bij kerken en organisaties.
Het tienjarig jubileum van SKIN dat in november wordt gevierd geeft 
mogelijkheden. Allereerst om samen God te danken en Hem te erkennen, ook in 
dit werk. Bovendien is het een goede gelegenheid om SKIN bekendheid te geven. 
Daarnaast is het een mogelijkheid tot bemoediging van de kerken, de leden en de 
leiders. Hopelijk leidt de viering van dit jubileum tot een sterkere betrokkenheid 
bij het werk van SKIN.”
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Ledenvergadering 2007

Zaterdag 9 juni werd in Amersfoort de ledenvergadering van SKIN gehouden. De 
leiding berustte bij onze voorzitter ds. R. Polanen.

Ds. Sasabone verricht de opening met een meditatief woord over Psalm 72, de 
koningspsalm. De absolute monarch uit de oudheid kennen wij niet meer. Dat 
waren vorsten waarvoor je boog of je stierf. De belofte van Ps 72 plaatst ons voor 
de vraag: Is Jezus die Koning? De verrassing van het evangelie is dat Christus 
leefde als slaaf en stierf als misdadiger. En toch: we buigen voor Jezus of we 
komen om. Hij geeft vrede en gerechtigheid. Hij maakt ons tot zonen en dochters 
van de Koning. Dat verplicht ons tot navolging, ook in de samenleving.

Naar aanleiding van het jaarverslag 2006 wordt besloten om dit verslag toe 
te sturen aan de redacties van Trouw, RD, ND, Fries Dagblad, christelijke en 
kerkelijke organisaties, onderwijs instanties en de burgemeesters van de grote 
steden.
Algemeen leeft de wens om de betrokkenheid van de leden bij SKIN te 
vergroten. Beter dan het stellen van voorwaarden voor het lidmaatschap is het om 
de motivatie te versterken en verkeerde verwachtingen te corrigeren. De nieuwe 
contactpersonen van SKIN zullen proberen hierin verbeteringen te brengen.

Het financiële verslag veroorzaakt een levendige gedachtenwisseling over 
de financiële bijdragen van de lidkerken. Misschien kan de ontwikkeling van 
regionale netwerken hierbij nuttig zijn. De (te) geringe bijdragen geven algemeen 
grote zorg. Het gaat nog niet eens zozeer om de hoogte van de bijdragen, maar 
vooral om het feit dàt men bijdraagt. Dit gegeven bepaalt ook onze houding in de 
relatie met de PKN en andere donoren.

Als plannen voor 2007 worden genoemd:
- Het SKIN-netwerk in Utrecht implementeren, analoog aan Rotterdam.
- De participatie van SKIN-jongeren in het Flevo Festival.
- Het 10-jarig jubileum van SKIN in november 2007.

Algemene suggestie: gebruik de kansen en mogelijkheden om de migranten 
kerken te presenteren. Geef acte de presence door zoveel mogelijk op 
uitnodigingen te reageren.

In het middagprogramma houdt ds. Jan Eerbeek van het Justitiepastoraat 
een zeer boeiende en verhelderende inleiding over deze specifieke vorm van 
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pastoraat. “Het omgaan met gevangenen behoort tot de kern van het evangelie, 
Mt 25, Hebr 13:3.” Dit betreft pastoraat voor ongeveer 80.000 mensen per jaar, 
waarvoor 230 geestelijk verzorgers (van allerlei denominaties en richtingen) 
werkzaam zijn. Hieronder zijn zestig predikanten. Deze hebben een ‘dubbele 
status’:

-  Ze zijn ambtsdrager in hun eigen kerk. Dit schept vertrouwen door het 
ambtsgeheim.

- Ze zijn ambtenaar van het Ministerie van Justitie.

De selectiecriteria van de overheid zijn:
1. Ervaring als gemeentepredikant
2. Voltooide theologische opleiding
3. In staat zijn om te functioneren in een moeilijke context.

Kort samengevat: bewogen, bezield, professioneel.

Momenteel is er slechts een halve 
fulltimer als predikant van een 
migrantenkerk werkzaam in het 
team. Toch zijn veel mensen 
afkomstig uit niet-westerse landen. 
Ze hebben een identificatiepersoon 
nodig. Een substantieel deel 
van de formatieruimte zou door 
migrantenkerken gevuld moeten 
worden. Het voldoen aan de 
selectiecriteria is een moeilijk punt. 
Mogelijkheden voor aanvullende 
opleiding moeten worden gezocht. We 
hebben elkaar wederkerig nodig!

De heer R. Louz geeft een 
boeiende aanvulling vanuit zijn 
ervaring als pastoraal werker in het 
justitiepastoraat: “Bij de eerste kerkdienst werd ik ontvangen met uitroepen 
zoals “Eindelijk een van ons” en “welkom thuis”. Na de dienst staan ze in de 
rij om een afspraak voor een persoonlijk gesprek te maken. “Jij zal mij kunnen 
begrijpen.” De bekendheid met de situatie in het thuisland, soms zelfs kennis 
van familieleden werkt erg positief.”

Er is veel vraag naar pastorale hulp. Er zijn ook pastores beschikbaar. Migranten 

ds. Jan Eerbeek
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voorgangers hebben vaak wel veel pastorale ervaring, maar hun theologische 
opleiding zal niet aan de eisen voldoen. Ds. Eerbeek stelt de vraag of er 
specifieke opleiding mogelijk is, zodat de professionaliteit niet beschadigd 
wordt en toch de noodzakelijke zorg geleverd wordt in het justitiepastoraat. “We 
hebben elkaar nodig als ‘westerse’ christenen en als ‘migranten’ christenen. 
Nieuwe doordenking van oude en nieuwe vragen en begrippen leidt tot 
wederzijdse verrijking. Hoe kom ik in contact met migranten pastores, die 
eventueel iets willen doen in het justitiepastoraat? Met kerken, die hierbij 
betrokken willen zijn? Met vrijwilligers? Gezocht wordt een gepromoveerde 
theoloog om docent te zijn aan een speciale opleiding voor justitiepastoraat.”

Ds Polanen: “De bereidheid om te participeren is aanwezig, ook in onderzoek 
naar de mogelijkheid van een eventuele opleiding. Graag ontvangen we uw 
lezing op papier, we zullen er zeker op terugkomen.”

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO, wordt toegelicht door dhr 
Jac. Franken, PKN  en mevr. Eikelenboom, diakonie Brugkerk Amersfoort.
Ds N. Atmadja bepleit een noodzakelijke vertaalslag voor migranten. De mensen 
verkeren in kwetsbare posities en zijn vaak werkzaam op eenvoudig niveau. Ze 
kennen de wet niet en weten de weg niet. Mevr. June Beckx: “De WMO wordt 
als zeer ingewikkeld ervaren. De taak van SKIN is voorlichting en netwerken. 
Samenwerking met Nederlandse kerken is nodig.”

Toch zijn er voorbeelden van migrantenkerken, die de weg gevonden hebben 
naar de WMO, de GIM in Lunteren heeft via de WMO subsidie ontvangen voor 
een project Molukse ouderen, de Chr. Gemeente Filadelfia van Apocalipsis heeft 
subsidie ontvangen voor haar project met drugsverslaafden in Amsterdam. Ds 
Polanen vindt dat bemoedigend en raadt de anderen aan zich bij deze kerken te 
informeren en te adviseren.
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Herkenbaar
Teus Eikelboom

Nederland is niet het enige land waar migranten komen. Soms lees je er 
over en vaak is dat niet het vrolijkste nieuws. Waar je meestal niet veel 
over verneemt zijn de migranten kerken. Daarom trok een artikel in ‘de 
Waarheidsvriend’ (14 juni) mijn aandacht. Dr. Herman Paul, die in de 
Verenigde Staten verblijft, schrijft over de kerken in New York, ten noorden 
van Central Park, verspreid door de wijk Harlem. Enkele grepen uit dit 
artikel.

Het zijn geen kerken met fiere torens. Alleen een uithangbord, op z’n best, verraadt 
dat in dit pakhuis of boven deze winkel een gemeente samenkomt. Het zijn de 
kerken van de arme immigranten. Spaans is er de hoofdtaal en blanken zijn er een 
minderheid.

Gelukkig brengt The New York Times deze storefront churches een beetje 
dichterbij. Op de website van de krant vertelt een dertienjarig meisje waarom ze 
van de Heere Jezus houdt en de onbezoldigde dominee legt zijn dagritme uit (van 
8 tot 6 in een fabriek, van 7 tot 11 in de gemeente).

Kerkjes als deze doen iets wat weinig gemeenten ten zuiden van Central Park, 
in het dure deel van Manhattan, hen nadoen. Ze bieden een thuis, een sociaal 
netwerk, een gemeenschap voor mensen in de marge van een wereldstad. 
Gemeenteleden helpen elkaar met huiswerk, sollicitaties, afkickprogramma’s en 
kinderoppas. Ze vangen daklozen op en runnen een kleine voedselbank – alles op 
basis van persoonlijk contact. De moraal is streng en de sociale controle groot. Met 
niet meer dan enkele tientallen leden fungeert de gemeente als een extended family 
(uitgebreide familie).

Anno 2007 worden de storefront churches in de Amerikaanse metropolen 
getalsmatig belangrijker dan de ‘grote’ kerken. Ze groeien, splitsen en verhuizen 
sneller dan elke andere soort gemeente, noteert de krant. Op deze ene vierkante 
kilometer in Harlem zijn er vandaag zeven, morgen misschien tien en overmorgen 
twaalf. Sommige mensen zijn bezorgd over deze kleine pinkstergemeenten. ‘De 
kerken zijn kwetsbaar, want eenvoudig mee te slepen door een charismatische 
leider’, zeggen ze. Of: ‘Theologisch gaat het gemakkelijk mis, want de 
voorgangers hebben geen enkele opleiding.’ Er zijn ook mensen die deze kerken 
idealiseren. Éindelijk een echte gemeenschap.’ Of: ‘Dit lijkt op het Nieuwe 
Testament.”



13

Dr. Paul eindigt met de sociologische waarneming uit The New York Times dat 
storefront churches intensiever evengeliseren, strenger levenen sociaal meer 
betekenen dan de traditionele kerken in New York. Hij vraagt zich af: Werkt dit in 
Londen, Parijs of Amsterdam ook zo?

Die vraag kunnen we beantwoorden. Inderdaad dr. Paul, dit werkt in Amsterdam 
ook zo. De situatietekening is volledig herkenbaar. Wat zou het goed zijn als alle 
christelijke kerken zich samen zouden buigen over deze gegevens en er conclusies 
aan zouden verbinden!

Ledenvergadering juni 2007, vlnr. June Beckx, Rudy Polanen en Robbin Louz
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Brief aan de jongerenleiders 
van de SKIN-lidkerken
van Salvator Nizigiyimana, jongerenleider van de Evangelistic Fellowship 
Agape Church

Broeders en zusters,

Ik groet jullie in de naam van onze Koning Jezus Christus!

Niets is toeval voor het aangezicht van onze Koning der Koningen, denk maar 
hoe wij elkaar via SKIN gevonden hebben, alle kerken Samen in Nederland. Wij 
komen uit Afrika, uit Noord- en Zuid Amerika, Europa en Azië. Maar Hij, die 
zelfs het aantal haren op onze hoofden telt, heeft het allemaal voorzien. Zijn plan 
is om jou én mij in te zetten om Zijn Koninkrijk op aarde te bouwen. Het is voor 
ons echt een grootse opdracht waarvoor wij ons allen verantwoordelijk voelen.

Gods Woord in Mattheus 18 : 19-20 zegt “ .. als twee van jullie hier op aarde 
eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het 
voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen 
zijn, ben Ik in hun midden.”

Om het werk van de vijand in deze donkere wereld te overwinnen hebben wij 
elkaar nodig. Jij in je eentje kan dat niet en ik ook niet. De Koning vraagt ons 
eerst Zijn Koninkrijk te zoeken en Zijn gerechtigheid en al die andere dingen 

Salvator Nizigiyimana en Hans Visser
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Samen onderweg verbonden door de Geest
 
In augustus bestaat SKIN 10 jaar. Om dit te vieren organiseert SKIN op za-
terdag, 10 november 2007 een lustrumviering in de Triumfatorkerk, Marco 
Pololaan 185 te Utrecht. 

Minister Ella Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie zal onze speciale 
gast zijn. Het programma begint om  12.30 uur en eindigt om 19.00 uur. Wij 
willen de Heer eerst samen danken en daarna willen wij ons bestaan samen 
vieren met (koor)zang, dans en lekker eten.  

Leden, vrienden en relaties zijn op deze dag van harte uitgenodigd. We 
hopen u op 10 november te zien. Zet het a.u.b. in uw agenda! 

U kunt zich alvast aanmelden
bij voorkeur per email: info@skinkerken.nl onder 
“aanmelding SKIN 10 jaar”
per post naar ons kantoor: Koningin Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort
per telefoon 033 – 445 06 55
per fax 033 – 445 06 54
of via onze website: www.skinkerken.nl

In verband met het eten zouden wij het op prijs stellen als u kunt aangeven 
met hoeveel personen u aanwezig zal zijn.

zullen daaraan toegevoegd worden. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij niet 
eerst moeten denken aan studie of werk, maar eerst prioriteit moeten geven aan 
de zaak van Onze Vader op aarde en dán kunnen we naar school gaan of werken. 
Het is onze plicht om alle jongeren van onze kerken op te roepen om zich te 
verenigen in SKIN en zo het licht kunnen zijn van deze wereld. Kijk naar de 
televisie, lees de kranten, de wereld lijdt, oorlogen, honger en zoveel meer. 
Maar vergeet niet, dat door één persoon de Koning der Koningen de wereld kan 
veranderen. En die persoon die God wil inzetten ben jij! Daarom, kom en doe 
mee met ons, want samen zijn wij sterk. 
We willen je uitnodigen voor onze eerste samenkomst op 27 oktober om 13.00 
uur óf 29 oktober om 18.00 uur. Plaats wordt nader bekend. Graag opgeven bij 
SKIN info@skinkerken.nl 033-4450655), of bij mij nisalva@hotmail.com 06-
13636197 én op welke dagen je kan.

Moge de Koning jullie zegenen!
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Editorial
Time and again it turns out that migrant churches are still unknown to the 
majority of  Dutch citizens. In this newsletter we read how a history scholar 
from Groningen wonders if the same situation of the storefront churches in 
Harlem, New York occurs in Amsterdam.

For ten years already SKIN has tried to put migrant churches on the map of the 
Dutch churches and be their voice. Nevertheless, SKIN is still unknown, even to 
migrant churches themselves, says Pastor Mbonimpa in this edition’s interview. 
Migrant churches are too scattered, too isolated, and too occupied with their own 
survival.

We keep hoping however, that our churches will in time discover each other 
and will start to cooperate more. Be recognizable to each other. Wasn’t that the 
reason to establish SKIN?! And isn’t it the Biblical message itself: eye, ear, foot 
and hand cannot do without each other in order to form the body of Christ.

If members of migrant churches have achieved a more stable situation, they may 
perhaps cooperate more. But such a situation can only be achieved together with 
the host society. And that is our call to the nation. Together with all the churches 
we hope to establish that. The youth will play an important role. Hence Brother 
Salvator’s call to the youth of SKIN, as can be read in his letter. He is the youth 
leader of Pastor Mbonimpa’s church.

Hence also, that we very much look forward to the celebration of our jubilee 
on November 10th this year. Let it be a moment where we can show ourselves 
as impassioned churches in the midst of society. A moment which can lead to 
stronger involvement in the work of SKIN. A moment where people literally 
from all over the world, come together in one to worship our Lord. 
Here, in the Netherlands.

June Beckx 
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Topics and information

Migrants’ churches and the NCRV 
For their digital television channel ‘Faith’, the NCRV would like to meet people 
who regard it as a challenge to experiment with modern technology. Recorded 
material will be made accessible both via the NCRV and a special website. The 
NCRV would like to get in touch with migrant churches in order to set up active 
co-operation. For instance in reporting church services and events starting with a 
simple coverage of a service and possibly developing into making documentaries 
and interviews. 
If you are interested, please do not hesitate to get in touch with Rev. Wim 
Loosman, Lieven de Keylaan 35, 1222 LC Hilversum. Phone: 035 6830114 
and/or 06 40605070. His invitation (N/E/F) can be read on our website www.
skinkerken.nl.

Task Force The Future of Church Buildings
Last May, the co-ordinator met with this Task Force, a civil initiative whose 
aim is to stop demolition of church buildings and promoting church buildings 
to become a lively part of society again. The possibility to use these buildings 
would also be advantageous to migrant churches in their desperate need of 
appropriate space for their services and activities. Shortage of funds and people’s 
disinclination to let to them are still the main obstacles. The Task Force and 
SKIN agreed to support each other if necessary and to keep each other informed 
of actual developments. Should you know or hear about a church building facing 
demolition, please contact Mrs. Door Jelsma of the Task Force doorjelsma@
chello.nl or SKIN info@skinkerken.nl.

Contact persons 
May 26th was kick-off day for the work of the SKIN-contact persons. About 
fourteen participants were present. In the morning session the previous meetings 
were evaluated and arrangements were made regarding implementation of the 
work. In the afternoon there was a training to hold telephone conversations. 
Each of the contact persons was sent away on a mission. We gather again on 
September 1st.

X-noizz Flevo festival
A number of migrant youths, although not too many, will take part in this year’s 
festival, which will take place from August 16th through 19th. They are fifteen 
youngsters from the Gereja Kristen Indonesia Nederland. After visiting the 
festival last year, we have held several talks with the festival’s management 
about the involvement of the migrant churches. We even planned to have migrant 
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youth come up with their own program. Unfortunately, due to the complexity of 
the organisation, this plan failed. We hope that the festival 2008 will offer better 
prospects.

Gathering of migrant churches in and around Utrecht
Pastors and leaders of churches in and around Utrecht met each other for the 
2nd time on June 8th. They were welcomed by Rev. Christopher Drale, pastor of 
the Sudanese Gospel Mission at his home in Houten. This time, representatives 
of the Coptic Orthodox Church, The Indonesian Christen Community and the 
Minahasa Church were also there. They got to know each other around the 
dinner table, in the open and warm atmosphere of their hosts’ home.
The next meeting will be on October 12th 2007 in the Triumfatorkerk, Marco 
Pololaan 185, Utrecht where they will be the guests of Rev. Pieter van Winden. 
It goes without saying that all migrant churches in and around Utrecht are 
heartily invited again. Other people interested are of course, also very welcome!

ICCO/KerkinActie
On June 27th. Representatives of ICCO/KiA and SKIN met to resume talks 
about possible cooperation. In that meeting we concluded that cooperation was 
still very much needed and demanded by both parties. We also noticed the lack 
of knowledge about each other. In the previous talks both parties focused too 
much on their own agenda. 
We agreed to review the possibilities to cooperate and to come up with a new 
plan. This plan will be presented to the SKIN board for their approval.

Meeting with the mayor of Utrecht
On June 27th. Hans Visser and June Beckx had a meeting with Utrecht’s 
mayor Brouwer-Korf. Through this meeting we intended to intensify contacts 
between the local government and the migrant churches in Utrecht. We will have 
continuing talks with her senior advisor in the autumn of this year.

Meeting with the civil servant of Minister Vogelaar
In preparation for the coming of the Minister to our 10-year jubilee, the 
chairmen of the organizing committee and the co-coordinator met with her civil 
servant, Mr. Bas Kurvers. During our conversation, his interest for our churches 
became very clear. He indicated that he and his colleague Mrs Bouchra Talidi 
would like to visit migrant churches and attend their services. SKIN promised to 
arrange that.
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Interview with pastor Jean C. Mbonimpa
 
Teus Eikelboom

Pastor Mbonimpa originally comes from Burundi. He grew up in a Roman 
Catholic family. It was not a pleasant childhood; his father was an alcoholic. 
Very often they would fight and he would get hit. This all changed when 
his father met a member of a Pentecostal church.  The church members’ 
behaviour impressed him; what was his secret of living that way. “That is 
how the bible came in my father’s life. It changed his life; he got to know 
Jesus as his Saviour. Everything at home changed.” Jean was baptised when 
he was 18 years old.

His mother’s uncle was a priest in the 
Roman Catholic Church. Jean liked that 
and as a child he wanted to become a priest 
also. Finally, he became a pastor. But that 
wasn’t easy. Having worked as a youth 
leader and evangelist in Burundi, Tanzania 
and The Congo he took theology at the 
Pentecostal Bible Institute in Kimanga. 
In the meantime, he had an active role 
within the youth work of the YMCA. Due 
to ethnical conflicts and military unrest his 
work and plans became disturbed. After 
staying in Burundi for several years, he 
came to the Netherlands in 2000, looking 
for a safe and secure place to live.

Cultural differences.
He founded the Evangelistic Fellowship 
Agape Church ( EFAC) in 2003. Members 
originate from Burundi, Rwanda, Congo 

and Nigeria. So, cultural differences work two ways: between the Dutch and the 
Africans and between the Africans themselves. Languages, used in the services 
are Kirundi, Kinyarwanda and English. Sometimes there are tensions between 
the different ethnic groups. “But we fight them”, says pastor Mbonimpa. “We 
preach the Gospel of love, peace and hope. The love of God and the unity in 
Christ brings us as his disciples on a road to reconciliation”.
He is curt about the differences from the Dutch culture. “We receive a lot: care 
and education and so on. For that, we are grateful. But that doesn’t change the 
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fact that we are Africans. Our hospitality differs from the Dutch and we deal in a 
different way with appointments. These things are a fact.

Serving.
You are here now, in a new country, being a young pastor in a young parish. 
How does that work? “Our vocation is to serve, to be shepherd. If you want to 
rule, you exalt yourself. But when God exalts you you learn to serve and take 
responsibility.”
There are about 30 to 40 members with EFAC in Baarn. Bible study groups can 
be found in Amersfoort and The Hague. There are contacts with other African 
churches and also with some Dutch churches. “50 years ago, missionaries came 
to Burundi. Now we see the fruit of the seed that then was sowed. Usually, 
African churches are poor. Basically, we need help from the Dutch churches. 
They are rich in a financial way but experience a lot of problems due to 
secularisation. We need each other.”

SKIN jubilee
“SKIN means a lot to me. They have given me information and by that I now 
have a lot of contacts. These contacts are encouraging and stop the feeling of 
loneliness and isolation. Very often, people do not understand the purpose of 
SKIN. They don’t know SKIN, even migrant churches do not know SKIN. I 
have known SKIN since 2004 and find their work very important. It is all about 
the one body of Christ. We see people staying in their own corner, with their own 
shops and companies. But that is different in the Church of Christ. One Spirit, 
one Lord! SKIN is like a boat, bringing Christians from different countries 
together. That is what gives us a face, a name, a voice. SKIN can influence 
politics, other churches and organisations. Celebrating the 10 years anniversary 
in November gives us opportunities. First to thank our Lord and recognise Him 
in our work. It will be a good opportunity to make SKIN more known. And it 
will be a good moment to encourage the churches, their leaders and members. 
Hopefully, this jubilee leads to a greater involvement with the work of SKIN.
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Annual members meeting 2007 

The Annual Members’ Meeting of SKIN took place on Saturday the 9th of June 
in Amersfoort. Our chairman Rev. R. Polanen presided the meeting.
Rev. Sasabone began the meeting by reading Psalm 72; the theme of this psalm 
is kingship. We no longer have powerful kings as in the olden days. Those 
were kings to bow to and die for. The promise of Ps. 72 gives us the following 
question: Is Jesus that King? The surprise of the Gospel is that Jesus lived like a 
slave and died like a criminal. And so we bow before Jesus or we die. He gives 
peace and justice. He makes us sons and daughters of the King. That gives us the 
obligation to follow Him, also in society.

With regard to the Annual report of 2006 it was decided to send this report to the 
following newspapers Trouw, RD, ND, Friesch Dagblad and also to Christian 
organizations.  We wish to strengthen the commitment of the SKIN members. 
We prefer to motivate people in this and prevent wrong expectations, rather than 
setting conditions for membership. The new contact persons of SKIN are trying 
to improve this.

The financial report led to a discussion about the financial contribution of the 
member churches. The regional networks may be useful in this. The small size of 
contributions is a great concern. It is not even about the small contributions, but 
especially the fact that many churches do not give any kind of contribution. This 
fact also affects our relationship with the Protestant Church in the Netherlands 
and other donors.

Plans for 2007 are:
- Implementing the SKIN-network in Utrecht
- Participation of SKIN-youth at the Flevo Festival
- Celebration of the 10th  anniversary of SKIN in November 2007

Notification: Take the initiatives and opportunities to represent the Migrant 
churches. Try to respond to invitations as much as possible.

In the afternoon Rev.Jan Eerbeek, general chaplain of the Prison Chaplaincy 
of the Dept. of Justice, gave a very clear and interesting introduction on 
this specific form of pastoral care. Dealing with prisoners is a core activity 
of the Gospel, Mathew: 25, Hebrews: 13:3. This involves pastoral care for 
approximately 80.000 people per year, divided amongst 230 spiritual caretakers 
of all kinds of churches. 60 of them are preachers. They have a ‘dual status’:
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-  They are pastor in their own church. This makes them trustworthy because 
of their code

- They are involved (civil servants) within the Ministry of Justice

Grounds on which the Government selects these care takers are:
- Experience as preacher
- completed theological education
- Ability to work in difficult situations

Summarized: Passion, soul and professionalism  

At the moment there is only one preacher from a Migrant church, working fifty 
per cent, in the team. Many people come from Non-Western countries. They 
need someone they can identify with. Actually, a substantial part of the prison 
chaplains should come from migrant churches. The selection criteria are a 
difficult point. Possibilities for additional education are necessary. We need each 
other! 

Mr. R. Louz gave an interesting speech about his experiences as pastoral care 
worker in Prison chaplaincy. ‘At the first service they greeted me with: ‘Finally, 
one of us’ and ‘Welcome home’. After the service they stood in a row to make 
an appointment for a personal conversation. ‘You will understand me’, they 
said. It works, because I am familiar with their situation in their home country, 
sometimes I even know their family members.

There is a great need for pastoral care. There are also pastors available. Migrant 
preachers often have a lot of pastoral experience, but their theological education 
is not enough. Pastor Eerbeek wonders if specific education is possible, so 
the professionalism will not be diminished and the care can be given in the 
Prison chaplaincy. “We need each other as Western Christians and as ‘migrant 
Christians’. Revision of old and new questions is good for both parties. How 
do I contact migrant pastors, who can be useful in the Prison chaplaincy? With 
churches, which want to be involved? With volunteers? We have to look for a 
prominent theologian to teach specifically on training for the Prison chaplaincy“
Pastor Polanen: ‘The will to participate is there, also in the search for additional 
education possibilities. We would like to receive your lecture on paper, later we 
will return to this.’

The Social Support Act (WMO in Dutch), was explained by Mr. Jac Franken, 
PKN and Mrs. Eikelenboom, Brugkerk Amersfoort. Rev. mrs. N. Atmadja 
points out the need to consider the migrants’ viewpoint, which differ from the 
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Dutch’. They are in a vulnerable position and they have simple work. They are 
not familiar with the law. Mrs. June Beckx: ‘The WMO is very complicated 
for migrants. SKIN’s job is to explain and network. Cooperation with Dutch 
churches is necessary.’ 
Still, there are examples of migrant churches who have found the way to the 
WMO. GIM (Moluccan Evangelical Church) Lunteren received subsidy for a 
Moluccan elderly people project, the Filadelfia of Apocalipsis received subsidy 
for their project with drug addicts in Amsterdam. Rev. Polanen is encouraged 
because of these examples, and advises others to contact these churches for 
information and advice. 

Jac Franken
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Recognizable 

Teus Eikelboom

The Netherlands is not the only country migrants come to. Sometimes 
you read about it, and it is not always pleasant news. And usually, you 
don’t read a lot about the migrant churches. That is why the article in ‘de 
Waarheidsvriend’ ( 14 juni 2007) draw my attention. Dr. Herman Paul, who 
is living in the USA, writes about the churches in New York, north of Central 
Park, spread through the Harlem district. A choice from this article.

These are not churches with proud towers. Maybe a small signboard shows 
that a church gathers in this warehouse or shop. These are churches of the poor 
immigrants. Spanish is the main language and whites are a minority.
Fortunately, The New York Times brings these storefront churches a bit closer. 
On the website of this newspaper a thirteen year old girl tell about why she loves 
Jesus and an unpaid pastor tells about his daily routine ( work in a factory from 8 
to 16 hour , work in his church from 19 to 23 hour)
Churches like these do what very few churches in richer Manhattan, south of 
Central Park, do. They offer a home, a social network a community for the 
marginalised people. Community members help each other with homework, 
applications, detoxs and babysitting. They look after the homeless and run the 
food supply. Moral is strict and people look after each other. It functions like an 
extended family.
Nowadays, these storefront churches in the American metropolis become more 
important than the regular ‘larger’ churches. They grow, split-up and move faster 
than any other kind of church. Today, on a square kilometre in Harlem there may 
be seven churches, tomorrow may be ten and the day after tomorrow twelve.
Some people are worried about these small Pentecostal churches. ‘The churches 
are vulnerable because a charismatic leader can carry it along’, they say. Or:’ 
Theologically it can go wrong, because the pastors have no proper education’. 
There are also people idealizing these churches. Finally a real community. Or: 
‘This is like the New testament”.

Dr. Paul ends with the sociological view from The New York Times that 
storefront churches evangelize more intense and have a greater meaning in 
social aspects then the mainline churches. He wonders weather that also goes for 
London, Paris or Amsterdam?
We can answer that question. Yes, Dr. Paul, it is the same in Amsterdam. The 
situation is completely recognizable.  It would be good if all Christian churches 
would look at these facts and draw conclusions out of it! 
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Letter to the youth leaders of the SKIN 
member churches

from Salvator Nizigiyimana, youthleader of the Evangelistic Fellowship Agape 
Church

Dear Brother and Sisters,

I greet you all in the Name of Our King Jesus Christ!

Nothing happens by accident before The King of Kings, imagine the way 
we came to meet each other through SKIN, all Churches Together In the 
Netherlands. Some were from Africa, from North- and South America, Europe 
and Asia. But the One who numbers even the very hairs of our heads planned 
it. His purpose is to use you and I, so that we can build His Kingdom here on 
earth. We really have a great mission to accomplish and everyone should feel 
responsible.

The Word of God says in Matthew 18:19-20 “.. if two of you on earth agree 
about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. For 
where two or three come together in my name, there am I with them”
In order to destroy the work of the enemy in this dark world we need one 
another. You cannot do it alone and I cannot either. The King asks us to seek 
first His Kingdom and His righteousness and all other things will be added to 
us. What does that mean? It means that our priority should not be study or jobs 
which is not bad, but our priority should be the business of our Father here on 
earth and then we can go to school or jobs. 

It is our duty to call every youth from our Churches to join SKIN so that we can 
become the light of this world. Look on TV and read the newspapers, the world 
is dying, wars, hunger and more. But don’t forget that through one person The 
King of Kings is able to change this world. That person whom God wants to use 
is you! So come and join us because together we are strong.
We would like to invite you for our first gathering on October 27th at 13.00 
hours or October 29th at 18.00 hours. Place will be announced later. Please 
register with SKIN info@skinkerken.nl 033-4450655 or with me  
nisalva@hotmail.com 06-13636197 also stating which dates you are able to 
come.

May the King bless you all!
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Samen onderweg verbonden door de Geest
SKIN is celebrating the10-year jubilee on Saturday, November 10th, 2007 in 
the Triumfatorkerk, Marco Pololaan 185 in Utrecht. 

The Minister for Housing, Communities and Integration, Ella Vogelaar, will 
be our special guest. The programme will begin at 12.30 hours and end at 
19.00 hours. We will open by thanking the Lord with a special service and 
will continue our celebration with choir, music, dance and sharing a meal. 

Member churches, friends and relations are all very welcome!
We look forward to seeing you on November 10th, please reserve this date in 
your agenda!

In the meantime you can register 
preferably by email: info@skinkerken.nl mentioning 
“aanmelding SKIN 10 jaar”
by post to our office: Koningin Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort
telephone 033 – 445 06 55
fax 033 – 445 06 54
or through our website: www.skinkerken.nl

Because of the meal, we would be most grateful if you can also mention the 
number of persons with whom you intend to come. 

Members meeting 2007






