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Internationale kerken in de media  
Ook dit jaar constateren we dankbaar dat de zichtbaarheid van de internationale kerken en migrantenkerken in onze 
samenleving toeneemt. Diverse media hebben hun aandacht gevestigd op deze kerken. Hieronder enkele 
voorbeelden:  
 
Zomerserie Nederlands Dagblad over migrantenkerken 
In overleg met SKIN heeft het Nederlands Dagblad deze zomer een serie artikelen aan zeer diverse migrantenkerken 
gewijd. Het gaat om beknopte portretten van de volgende kerken (in volgorde van verschijning): 

 Evangelische Broedergemeente in Amsterdam-Zuidoost, 11 juli 

 Antiocheens-Orthodoxe Kerk in Amersfoort, 18 juli 

 Waalse kerk in Zwolle, 25 juli 

 Afrikaanse gemeente Rehoboth in Groningen, 1 augustus 

 Poolse (Rooms-Katholieke) parochie in Eindhoven, 8 augustus 

 Chinese Christelijke Gemeente in Arnhem, 15 augustus  

 Scots International Church in Rotterdam, 22 augustus 

 Ethiopisch-Orthodoxe Tewahedo Kerk in Pernis, 29 augustus 
 
Nieuwe rubriek: Wereldkerk in eigen land 
Op verzoek van de redactie van het maandelijkse blad Woord & Dienst schrijft SKIN-coördinator Anmar Hayali sinds 
september 2016 artikels over de internationale kerken en migrantenkerken in ons land. Het inleidende artikel in het 
septembernummer is te downloaden van de website van Woord & Dienst: KLIK HIER. 
De volgende artikelen betreffen portretten van verscheidene kerken. Tot nu toe gaat het om de Eritrees-Orthodoxe 
Kerk (oktober 2016), de Chinese Christelijke Gemeente Nederland (november) en de Evangelische Broedergemeente 
Nederland (december). 
 
Interkerkelijke netwerkbijeenkomst omwille van vluchtelingen  
Op initiatief van ds. Robbert Jan Perk vond op 6 september een netwerkmeeting in Soest plaats tussen voorgangers 
van een aantal Arabische kerken in Nederland en vertegenwoordigers van enkele christelijke organisaties in ons 
land. Het doel van deze ontmoeting was om elkaar en elkaars bedieningen (beter) te leren kennen en te 
brainstormen hoe men kan samenwerken om de (in dit geval) Arabischsprekende vluchtelingen te dienen. Namens 
SKIN heeft de coördinator deelgenomen aan dit gesprek.  
 
20 jaar Amsterdam Bible Academy 
Op 10 september vierde Amsterdam Bible Academy 
(ABA) haar 20-jarig bestaan. In de afgelopen twee 
decennia heeft ABA ruim 200 mensen binnen de 
internationale kerken opgeleid die inmiddels actief zijn 
als kerkleiders of betrokken zijn bij diverse bedieningen. 
Op uitnodiging van ABA-directeur dr. Moses Alagbe 
hebben onder meer vertegenwoordigers van een aantal 
lidkerken en de coördinator van SKIN deze viering 
bijgewoond.  
 
 
 

http://skinkerken.wix.com/skin#!nieuws/c866
http://www.woordendienst.nl/files/2014/02/WD_09_p10-11_sprd.pdf


Nieuwe PKN-scriba ontmoet vertegenwoordigers internationale kerken 
De nieuwe scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), dr. René de Reuver, nodigde op 20 september enkele 
vertegenwoordigers van SKIN en SKIN-Rotterdam uit voor nadere kennismaking en inventarisatie van de 
mogelijkheden om de onderlinge relaties te bevorderen.  

 
 
 

 

 

 

1 jaar Antiocheens-Orthodoxe Kerk in Nederland 
Eén van de allerjongste migrantenkerken in ons land is de Antiocheens-Orthodoxe Kerk, die op 25 september haar 1-
jarig bestaan in Amersfoort vierde met een heilige mis en receptie. Deze geloofsgemeenschap is mede ontstaan door 
de komst van vluchtelingen uit Syrië. Op uitnodiging was de SKIN-coördinator bij deze viering aanwezig.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Bezoek Justitieel Complex Schiphol 
Op uitnodiging hebben SKIN-voorzitter Rhoïnde Mijnals-Doth en coördinator Anmar Hayali op 4 oktober 
deelgenomen aan een (voorlichting)bijeenkomst op het Justitieel Complex Schiphol (JCS). Hiermee beoogden de 
geestelijke verzorgers van het JCS kennis te maken met een select gezelschap vanuit organisaties die betrokken zijn 
bij (ex-)gedetineerden en vanuit de (internationale) kerken en meer inzicht te krijgen in de taakverdeling ten aanzien 
van (na)zorg voor deze mensen, zowel tijdens als na detentie.  
 
 
SKIN-coördinator gastspreker bij medewerkersdag stichting Gave  
Op uitnodiging heeft coördinator Anmar Hayali van SKIN op 11 oktober de stafleden van stichting Gave 
toegesproken tijdens de jaarlijkse medewerkersdag van deze interkerkelijke organisatie, die actief werkzaam is 
onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Hij sprak over de inzet van migrantenkerken voor en 
betrokkenheid bij (recente) vluchtelingen en de mogelijkheden om de onderlinge relatie en samenwerking te 
bevorderen.  
 

 



Uniek symposium over en met de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland 
Op 22 oktober organiseerden SKIN en de Raad van Kerken in Nederland een symposium over en met de Oriëntaals-
Orthodoxe kerken in ons land. Vertegenwoordigers en deskundigen vanuit allerlei andere kerken en organisaties en 
overige belangstellenden hebben ook bijdragen geleverd aan deze unieke bijeenkomst die plaatsvond in het gebouw 
van de Koptisch-Orthodoxe Kerk in Utrecht. We kijken dankbaar terug op dit gezegend interkerkelijk symposium.  
Klik hier om het verslag te lezen en bekijk het fotoverslag hier. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Startbijeenkomst 500 jaar protestantisme 
In de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam vond op 31 oktober de startbijeenkomst jubileumjaar 2016-2017 naar 
aanleiding van 500 jaar reformatie. De voorzitter en coördinator van SKIN waren op uitnodiging hierbij aanwezig.  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

SKIN-coördinator gastdocent bij Tyndale Theological Seminary 
Op uitnodiging van ir. Rien van der Toorn heeft SKIN-coördinator Anmar Hayali op 4 november een gastcollege 
gegeven bij Tyndale Theological Seminary (TTS) in Badhoevedorp. Deze college maakte onderdeel uit van de module 
‘Cross Cultural Christianity’. 

Hierbij heeft de coördinator een overzicht gegeven van de vele en zeer diverse migrantenkerken en internationale 
kerken in het land en het brede veld kort geschetst. De studenten zijn uit verschillende landen en continenten naar 
Nederland gekomen om te studeren bij TTS en zijn van plan om na hun studie de opgedane kennis en verkregen 
inzichten in de praktijk te brengen in diverse christelijke bedieningen, al of niet in hun landen van herkomst.  

http://media.wix.com/ugd/b0a256_a2353f45a67f42d2a78a123ba12f7fa7.pdf
http://skinkerken.wixsite.com/skin/foto


Migrantenkerken vertegenwoordigd op de Nationale Synode   
In de Grote Kerk in Dordrecht kwamen zo’n 650 christenen uit vele kerkgenootschappen bijeen tijdens de 
bijeenkomst van de Nationale Synode op 5 november. Deze bijeenkomst is de derde grote bijeenkomst van deze 
eenheidsbeweging sinds 2010.  
Op uitnodiging hebben vanuit SKIN bestuurslid ds. Johannes Linandi en de heer Iskandar Gandasasmita van lidkerk 
Gereja Kristen Indonesia Nederland, dr. Samuel Lee van lidkerk Jesus Christ Foundation Church, en coördinator 
Anmar Hayali bijdragen geleverd tijdens deze bijeenkomst. Ook andere vertegenwoordigers van de internationale 
kerken waren hierbij aanwezig, waaronder voorzitter ds. Rhoïnde Mijnals-Doth van SKIN.  
 
 
 

 

 

 

 
 

Netwerkbijeenkomst ministerie van SZW  
De directie Samenleving & Integratie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) organiseerde 
op 7 november een netwerkbijeenkomst met als thema ‘Er was eens…De Kracht van Inleven!’. Tal van 
maatschappelijke en religieuze organisaties in de Nederlandse samenleving waren uitgenodigd. De coördinator van 
SKIN woonde deze bijeenkomst bij.   
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

350 jaar eerste gedrukte Armeense Bijbel in Nederland 
SKIN-lidkerk de Armeens Apostolische Kerk in Amsterdam, tevens de oudste niet-westerse kerk in ons land, vierde 
op 13 november het 350-jarig jubileum van de eerste gedrukte Armeense Bijbel (1666), in het gebouw van de 
Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. In aanwezigheid van eregasten uit Armenië en Nederland 
werd deze historische mijlpaal gevierd met een plechtige bijeenkomst en receptie. Tot de aanwezige genodigden 
behoorde coördinator Anmar Hayali van SKIN. 

 
 
Bezoek delegatie Evangelisch-Lutherse Kerk van Finland 
Om inzicht te krijgen in het veld van de internationale kerken en de opgedane ervaring in Nederland op dit gebied is 
een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van de Evangelisch-Lutherse Kerk van Finland eind november naar 
Nederland gekomen voor een driedaags bezoek. De delegatie heeft op 28, 29 en 30 november bezoeken gebracht 
aan het in maart opgerichte Centrum voor Migrantenkerken en Theologie (van SKIN en de Vrije Universiteit) in 
Amsterdam, het kantoor van SKIN in Amersfoort en aan onze dochterorganisatie SKIN- Rotterdam.   
 
 
 



  
Tweede editie SKIN-toerustingscursus: een gezegende en verrijkende ervaring 
Op 26 november werd de tweede jaarlijkse SKIN-toerustingscursus voor leiders van internationale kerken en 
migrantenkerken in Utrecht afgesloten met eindpresentaties door de deelnemers, uitreiking bewijzen van deelname 
door voorzitter ds. Rhoïnde Mijnals-Doth en getuigenissen van zowel de trainers als de deelnemers.  
SKIN hoopt ook in de komende jaren deze toerustingscursus te blijven ontwikkelen en verzorgen, elders in het land. 
Klik hier voor een impressie over de SKIN-cursus in 2016 en een fotoverslag van de tweede periode (september- 
november). 

 
 
Steun ons werk: word vriend van SKIN 
Om ons werk te kunnen voortzetten, zijn de besturen van de vereniging SKIN en van de stichting Vrienden van SKIN 
op zoek naar nieuwe donateurs.  
Steun ons door vriend te worden. Bekijk de mogelijkheden op onze website.   
 
 

 
 

 

 

Gezegende feestdagen toegewenst! 
Het bestuur en de staf van SKIN wensen u prettige kerstdagen en een gezegend 2017 toe! 
Alle eer aan onze Heer Jezus Christus. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                    
 

 

                   Vormgeving:  Joshi van Veen (www.joshivanveen.com) 
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