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Met dit strategische beleidsplan maken wij u 
deelgenoot van onze voornemens voor de jaren 
2012 – 2015. Wij presenteren u drie speerpunten als 
prioriteiten in ons werk: huisvesting, opleidingen en 
jongeren. Daarmee is uiteraard niet alles gezegd. Veel 
andere onderwerpen blijven eveneens onze aandacht, 
tijd en inzet vragen. Hierbij denken we met name aan 
de asielzoekers en ongedocumenteerden in ons land.

De drieslag ‘diversiteit – verbondenheid – participatie’, 
die we als titel hebben gekozen, is van fundamenteel 
belang voor SKIN. De grote diversiteit als gegeven 
en de continue gerichtheid op participatie zijn van 
blijvend belang voor ons werk als vereniging van 
migrantenkerken en internationale kerken. 

De verbondenheid, die we bewust hoog in het 
vaandel houden, is een rode draad in al ons werk. De 
versterking en intensivering van de verbondenheid 
zullen we naar vermogen nastreven. Dit vermogen 
is echter beperkt. We onderstrepen het belang van 
bezoeken, gesprekken en meeleven met elkaar 
als kerken in Nederland. In de culturen van de 
verschillende thuislanden wordt hieraan bijzonder 
grote waarde gehecht. Hierbij gaat het er niet om dat 
wij zeggen wat de lidkerken willen horen, maar dat wij 
horen wat de lidkerken willen zeggen. Dat vraagt veel 
tijd. We kunnen echter niet alles doen wat we willen, 
maar we willen proberen te doen wat we kunnen. 
Naar wij hopen zal de regionalisatie ook hierbij goede 
diensten bewijzen.

Als christelijke kerken mogen we leven en werken 
onder het gezag en de bescherming van onze Heer. 
Deze wetenschap plaatst ons beleid en werk in het 
licht van Zijn leiding. Dat leert ons 
bescheidenheid en geeft moed voor 
de toekomst.

Ds. Rhoïnde Mijnals-Doth
voorzitter

Inleiding
Voor u ligt het strategisch beleidsplan van Samen Kerk 
in Nederland (SKIN) voor de periode van 2012 tot en met 
2015: “Diversiteit – Verbondenheid – Participatie”. 

De titel van dit beleidsplan verwoordt de rode draad van 
ons beleid. Wij zien de ongekende diversiteit die we in 
Nederland hebben aan bevolkingsgroepen, talen, culturen 
en christelijke tradities niet als bedreiging, maar als winst. 
Onze identiteit als volgelingen van Jezus Christus is 
immers in Christus. Vanuit het besef van de ons door God 
gegeven eenheid in Christus willen wij de verbondenheid 
met onze medechristenen bevorderen en onze handen 
uitstrekken naar al onze broeders en zusters, de 
autochtone en de niet-autochtone medelanders. Wij willen 
elkaar leren kennen en elkaar versterken als leden van het 
ene wereldwijde lichaam van Christus. Samen met alle 
christenen in ons land zijn we Kerk in Nederland. Samen 
willen we volwaardig participeren bij de vervulling van 
onze gezamenlijke missionaire roeping en samen bouwen 
aan onze veelkleurige Nederlandse samenleving.
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 1.1. Terminologie 
De terminologie die tot nu toe wordt gebruikt voor 
de lidkerken van SKIN (‘migrantenkerken’) is steeds 
minder toereikend voor de hele primaire doelgroep. In 
de traditionele zin van het woord zijn migrantenkerken 
niet-autochtone christelijke geloofsgemeenschappen 
in Nederland, gesticht door migrantenchristenen. 
Migrantenkerken kennen verschillende modellen 
van gemeenschapsvorming. Sommige van deze 
kerken blijven deel uitmaken van de moederkerk 
in het land van herkomst. Sommigen zijn hiermee 
als dochterkerken ook onderdeel van wereldwijde 
kerkgenootschappen. Dit geldt voor onder meer de 
Rooms-Katholieke migrantenparochies en de Oosters- 
en Oriëntaals-Orthodoxe Kerken.

Soms wordt de naam internationale en/of interculturele 
kerken gebruikt : christelijke geloofsgemeenschappen 
waarin christenen uit allerlei naties en culturen met 
elkaar optrekken en ernaar streven om de cultuur 
van het Koninkrijk van God gestalte te geven. Een 
voorbeeld hiervan vormen de International Christian 
Fellowship (ICF) gemeenten in verschillende delen van 
ons land.  

 1.2. Aantallen
Op basis van schattingen van het Katholieke Allochtonen 
Pastoraat en SKIN kan worden verondersteld dat er in 
Nederland ruim 1200 migrantenkerken en internationale 
kerken zijn en minstens 800.000 migrantenchristenen. 
Het merendeel van hen is Rooms-Katholiek. In meer dan 
75 talen worden er kerkdiensten gehouden in Nederland.

 1.3. Positie
In Nederland worden christenmigranten geconfronteerd 
met taal- en cultuurverschillen, verschil in sociale positie, 
maar ook in geloofsbeleving en -uiting. Daarbij komt 
dat trauma’s uit het verleden en onzekerheid over de 
toekomst hun leven beïnvloeden. In de eigen kerken 
vinden deze migranten nestwarmte, een veilige haven 
en een vertrouwde omgeving. Overleven staat bovenaan 
op de agenda, daarin worstelen zij met vele problemen. 
Omgekeerd koesteren zij verwachtingen ten aanzien van 
de Nederlandse samenleving. 

Deze verwachtingen zijn door SKIN als volgt verwoord:

Erkenning: Wij verwachten erkenning van de 
zusterkerken, samenleving en overheid voor ons bestaan 
en onze aanwezigheid als burgers van dit land. Wij 
verwachten dat wij als kerken mogen blijven bidden, 
leren en vieren in de eigen taal, cultuur en traditie, op 
een manier die uitnodigend is voor een ieder uit onze 
samenleving. 

Participatie: Wij verwachten dat wij door de 
zusterkerken, samenleving en overheid worden 
beschouwd als volwaardige gesprekspartners in het 
kerkelijke en maatschappelijke debat.

Integratie: Wij verwachten dat wij ons geloof in 
vrijheid kunnen beoefenen binnen de grenzen van de 
democratie en de grenzen van onze rechtstaat. Immers 
het integratieproces is als ritsen op de snelweg. Men 
moet de regels kennen en men moet elkaar de ruimte 

Hoofdstuk 1

Wat zijn migrantenkerken?
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geven. Wij verwachten daarom dat wij worden gesteund 
bij onze inzet om de weg te vinden in de Nederlandse 
samenleving. 

Emancipatie: Wij verwachten dat wij de mogelijkheden 
krijgen om ons te ontwikkelen tot actieve en nuttige burgers. 
Niet alleen vanuit een achterstandspositie maar juist door 
erkenning en ondersteuning van onze eigen kracht en 
capaciteiten.

Gelijke rechten en plichten: Wij verwachten geen 
voorkeursbehandeling, maar zijn wel gekant tegen 
discriminatie, zowel op de werkvloer, als op straat en in 
het onderwijs. Wij willen beoordeeld worden op onze 
capaciteiten en de mogelijkheid krijgen die te ontplooien. 
Helaas blijkt uit verschillende onderzoeken dat hoog 
opgeleide migranten nog steeds moeilijk een passende 
baan vinden. Kinderen en jongeren van allochtone afkomst 
krijgen weinig kans om op HBO of (V)WO niveau geplaatst 
te worden.

Wederzijds respect en vertrouwen: Bovengenoemde 
verwachtingen kunnen alleen slagen indien er sprake is van 
wederzijds respect en vertrouwen. Begrip voor elkaars soms 
zeer verschillende standpunten en vertrouwen in elkaar 
vormen de basis voor een goede relatie.

 1.4. Verrijking van het kerkelijk en maatschappelijk leven
In het kerkelijk leven in Nederland hebben migranten-
christenen een nieuw tegenwicht gegeven aan de 
ontkerstening van de samenleving. Nieuwe vormen van 
vieringen en geloofstradities die hier tot nog toe onbekend 
waren, kunnen een impuls zijn voor het samen op weg zijn 
met autochtone kerken naar een intercultureel christendom 
in Nederland.

Voorts zorgen de migrantenkerken voor een substantiële 
bijdrage aan de opbouw en het welzijn van de Nederlandse 
samenleving.
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Hoofdstuk 2

De vereniging SKIN
 2.1. Identiteit, geschiedenis en structuur 
SKIN is een christelijke, onafhankelijke, landelijke 
vereniging van migrantenkerken en internationale of 
interculturele kerken en geloofsgemeenschappen in 
Nederland. 
In mei 1992 werd in het Hendrik Kraemer Instituut 
(HKI) te Oegstgeest een bijeenkomst van Molukse 
theologen belegd. Daarbij was ds. R.F. Polanen 
van de Evangelische Broedergemeente (EBG) als 
gast aanwezig. In de discussie bleek toen, dat veel 
problemen en uitdagingen waarvoor de Molukse kerken 
zich in Nederland geplaatst zien, ook spelen bij de EBG. 
Deze ontdekking werd de aanleiding voor nauwere 
samenwerking tussen migrantenkerken, hetgeen 
uiteindelijk leidde tot oprichting van SKIN. 
De vereniging SKIN is uniek als interkerkelijke en 
interculturele organisatie die niet over migrantenkerken 
spreekt, maar van henzelf is, door en voor hen is 
opgericht en dus namens de migrantenkerken en 
internationale kerken in Nederland optreedt.

De naam van onze vereniging weerspiegelt ons ideaal: 
samen met onze broeders en zusters in Christus 
gestalte geven aan de eenheid van het Lichaam van 
Christus, de Kerk, in ons land Nederland.
Volgens artikel 3.1 van de statuten van SKIN: “De 
vereniging heeft ten doel het door onderling contact en 
gezamenlijke actie van de bij de vereniging aangesloten 
christelijke geloofsgemeenschappen elkaar steunen 
bij het zoeken en vinden van een zodanige plaats in 
de Nederlandse samenleving dat zij de mogelijkheid 
hebben om als kerk of kerkelijke gemeente in de 
Nederlandse samenleving te functioneren”.

Minstens eenmaal per jaar wordt een algemene 
ledenvergadering gehouden. Lidkerken van SKIN zijn 

zowel de zogenaamde historische migrantenkerken 
(leden zijn afkomstig uit landen waar Nederland een 
historische – koloniale – band mee heeft gehad, 
zoals Indonesië, de Molukken en Suriname), als de 
‘nieuwe’ migrantenkerken, opgericht of voortgezet door 
migranten die afkomstig zijn uit andere delen van de 
wereld.
 
 2.2. Lidkerken en lidmaatschap 
Volgens de statuten van SKIN (art. 4) kunnen leden 
van de vereniging uitsluitend die kerken zijn, die een 
door migranten in Nederland gevormde christelijke 
geloofsgemeenschap zijn, die de Heilige Schrift 
aanvaarden als enige bron en norm voor haar 
getuigenis en dienst, de apostolische geloofsbelijdenis 
aanvaarden als uitdrukking van het door de leden van 
die geloofsgemeenschap gemeenschappelijk beleden 
geloof en georganiseerd zijn aan de hand van een op 
schrift gesteld statuut tot regeling van haar leven en 
werken.

 2.3. Doelstelling
De interne en externe (brede) doelstellingen van SKIN 
zijn:

1. Intern: Dat de lidkerken ten volle kerk kunnen zijn. 
Dit betekent dat zij op eigen wijze hun geloof kunnen 
belijden in eigen cultuur, taal en traditie.
2. Extern: Actief burgerschap en volwaardige participatie 
in de Kerk en samenleving van Nederland bevorderen 
door middel van:
a. een platform te zijn van toerusting, vorming en 
uitwisseling (empowerment en sharing) enerzijds en
b. anderzijds ons als stem en gezicht van de 
migrantenkerken en internationale kerken in Nederland 
te presenteren en te manifesteren naar de autochtone 

 

kerken, overheid en politiek, maatschappelijke en 
religieuze organisaties en de hele Nederlandse 
samenleving.

 2.4. Missie beleidsperiode 2012-2015
De missie van SKIN voor de beleidsperiode 2012-
2015 luidt als volgt: SKIN wil een tastbare bijdrage 
leveren in het voorzien van de basisbehoeften van 
haar lidkerken (back to basics!); te weten huisvesting, 
toerusting van leiders en het betrekken van jongeren bij 
de Kerk. Deze drie kerngebieden zijn essentiële factoren 
voor de stabiliteit en continuïteit van de christelijke 
geloofsgemeenschappen. SKIN ziet hierin voor zichzelf 
een verbindende, informerende en coördinerende en/of 
verwijzende rol weggelegd. 

 2.5. Bestuur 
De vereniging heeft een bestuur, gekozen door de 
leden, bestaande uit met name voorgangers en 
leidinggevenden binnen diverse lidkerken. Het bestuur 
vergadert minimaal vier keer per jaar.

 2.6.  Staf
Er zijn twee betaalde arbeidskrachten in dienst 
van SKIN, te weten de coördinator (1 fte) en de 
stafmedewerker (0,5 fte). Zij zijn werkzaam op 
het kantoor van SKIN, gevestigd aan de Koningin 
Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort. De vereniging 
wordt verder gedragen door het werk dat door de 
bestuursleden en andere vrijwilligers verzet wordt.
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Hoofdstuk 3

Kansen en uitdagingen
3.1. Schets van de context waarin SKIN opereert: kansen 
Geloofsovertuiging is weer in: Mede door de 
migrantenkerken is er een toenemende erkenning van 
de rol van geloofsovertuiging en op geloofsovertuiging 
gebaseerde gemeenschappen in het maatschappelijke 
en politieke debat.
Toenemende kennis over de niet-autochtone christenen: 
In ons land is men zich steeds meer bewust van het 
feit dat er veel christenen uit allerlei landen, culturen en 
tradities deel uitmaken van onze samenleving.
Vanwege de bovengenoemde factoren is er een 
toenemende belangstelling vanuit de autochtone kerken, 
overheid en politiek, allerlei organisaties en de media voor 
de niet-autochtone kerken en christenen in ons land.
Nederland, het nieuwe thuisland: Er is een groeiend 
besef onder de niet-autochtone christenen dat men hier 
in Nederland zal blijven.
Groeiend verlangen onder de christenheid tot onderlinge 
relaties en samenwerking.
Allerlei technische ontwikkelingen maken het mogelijk de 
communicatie van SKIN te verbeteren.

3.2. Schets van de context waarin SKIN opereert: uitdagingen
Toenemende verharding jegens migranten: Wij 
constateren een toenemende verharding van de 
overheid en samenleving jegens niet-autochtone 
Nederlanders, met name de ongedocumenteerden 
onder hen.
Vaak gebrek aan gelijkwaardigheid en wederkerigheid 
in relaties: Hoewel men meestal zich bewust is van het 
feit dat gelijkwaardigheid en wederkerigheid essentieel 
zijn in (nieuwe) relaties, is dit in de praktijk moeilijk te 
bewerkstelligen. Vanwege onder meer de zwakkere 
sociaaleconomische positie van veel migranten gaan 
autochtone Nederlanders, kerken en instellingen, al dan 
niet bewust, het contact met hen eerder in de vorm van 
een diaconaal project aan, in plaats van oprechte en 

gelijkwaardige relaties aan te gaan. 
Geringe kennis over niet-autochtone christenen: 
Steeds meer autochtone Nederlanders, waaronder de 
christenen, hebben weet van het bestaan van de niet-
autochtone christenen onder hen en hun opbouwende 
bijdrage aan onze samenleving. Toch laat de 
ontwikkeling van dit proces te wensen over. In ons land 
is er nog steeds grote onwetendheid op dit gebied.
Cultuurverschillen: Misschien wel de moeilijkste te 
overbruggen verschillen zijn de culturele verschillen. 
Dit geldt zonder meer voor de relatie tussen kerken 
en christenen in ons land. Het geldt ook voor de 
migrantenkerken onderling: er is een grote en groeiende 
verscheidenheid. 
Kerkgebouwenproblematiek: Onder onze primaire 
doelgroep is al decennialang een grote behoefte 
aan geschikte en betaalbare kerkaccommodatie, die 
cruciaal is voor de stabiliteit en continuïteit van deze 
geloofsgemeenschappen.
Behoefte aan goed leiderschap: Voor gemeenschappen 
die nog moeten overleven en vechten om stabiliteit te 
bereiken, is goed leiderschap essentieel.
Generatiekloof: Steeds meer jongeren zien zichzelf 
eerder als Nederlanders dan als  vreemdelingen. 
Velen voelen zich hierdoor steeds minder thuis in de 
geloofsgemeenschappen van hun ouders, waar de 
talen, culturen en tradities van de landen van herkomst 
identiteitsbepalende factoren zijn.
Zending onder autochtone Nederlanders: Nederland 
is van begin af aan een zendingsgebied. Echter, in 
onze tijd komt een grote en ongekend veelkleurige 
stroom van zendelingen uit allerlei hoeken van de 
wereld naar seculariserend Nederland om de vele 
diverse bevolkingsgroepen, waaronder autochtone 
Nederlanders, te bereiken met het evangelie van 
Jezus Christus. Vooral het bereiken van autochtone 
Nederlanders is een uitdaging.
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4.1. Huisvesting
Situatieschets
Decennialang lijden de meeste migrantenkerken onder 
de zogenaamde huisvestingsproblematiek. Regelmatig 
krijgt SKIN berichten van en over migrantenkerken die 
op zoek zijn naar een ruimte voor het houden van hun 
kerkdiensten en andere activiteiten. SKIN constateert al 
jaren dat huisvesting één van de voornaamste noden is 
van haar primaire doelgroep, dit terwijl er in Nederland 
geen gebrek is aan kerkgebouwen.

Wij zien ook dat kerkgemeenschappen met zeer veel 
pijn en moeite afscheid nemen van een kerkgebouw, 
met name als het daarna niet meer kerkelijk gebruikt 
gaat worden.

Dat een migrantenkerk in de (directe) omgeving, 
al of niet op eigen initiatief, betrokken wordt in het 
onderhandelingsproces als potentiële huurder of 
nieuwe eigenaar, is helaas eerder uitzondering dan 
regel. Een groot aantal migrantenkerken houdt 
de eigen kerkdiensten en activiteiten in ruimten 
die niet bestemd zijn voor religieuze doeleinden, 
zoals bedrijf- en kantoorruimten, industrieterreinen, 
garages, schoolgebouwen en buurthuizen. Deze 
ruimten zijn in principe tijdelijk beschikbaar voor 
deze gemeenschappen als dak boven het hoofd, 
wat betekent dat de migrantengemeenschappen 
vaak moeten verhuizen, met alle consequenties 
van dien voor de stabiliteit en continuïteit van deze 
geloofsgemeenschappen.   

Er zijn diverse redenen voor het feit dat autochtone 
kerken hun kerkgebouwen zelden beschikbaar stellen 
aan migrantenkerken. De voornaamste reden is dat 
autochtone christenen en kerken in het algemeen 

nauwelijks weet hebben van het bestaan, bijdrage 
en nood/uitdagingen van christelijke niet-autochtone 
gemeenschappen in Nederland, al dan niet in de 
(directe) omgeving.

Er is op dit moment geen centraal aanspreekpunt/loket/
bureau, noch landelijk noch regionaal of lokaal, waar 
zowel aanbieders van als zoekers naar kerkgebouwen 
terecht kunnen. 

De schreeuwende behoefte aan waardige en veilige 
onderkomens voor de gemeenschappen binnen onze 
primaire doelgroep blijft de komende jaren een grote 
uitdaging. De verwachting dat veel kerkgebouwen de 
komende jaren dicht gaan, per week één of twee, soms 
meer, noopt ons om nu actief te zijn.  
SKIN is van plan om zich, in samenwerking met allerlei 
betrokken partners, in de komende jaren intensiever 
in te zetten voor een oplossing van het nijpende tekort 
aan kerkaccommodatie voor haar primaire doelgroep.

4.2. Opleidingen, toerusting en training 
van leidinggevenden van kerkgemeenschappen 
binnen de primaire doelgroep van SKIN
Situatieschets
Goed leiderschap is cruciaal voor de stabiliteit van 
de kerkgemeenschappen. SKIN wil investeren 
in de toerusting van (toekomstige) leiders van 
kerkgemeenschappen binnen haar primaire doelgroep. 
Dit kunnen (toekomstige) voorgangers, ouderlingen, 
diakenen, bestuursleden of jongerenleiders zijn. 
De behoeften aan toerusting en/of (verdere) 
studie en de al gevolgde trajecten van leiders van 
migrantenkerken en internationale kerken zijn 
divers. Er zijn tal van bijbelcursussen en –studies, 
eigen opleiding van de kerkgemeenschap in 

Hoofdstuk 4

Beleidsprioriteiten (speerpunten)



binnen- of buitenland, theologische opleidingen in 
(geaccrediteerde) onderwijsinstellingen (WO of HBO) 
in Nederland, onderwijsinstellingen van en voor 
migrantenpastors, etc. De pogingen en initiatieven om 
deze opleidingsbehoeften te inventariseren hebben 
tot op heden nog niet geresulteerd in representatieve 
onderzoeken die een goed beeld schetsen van het 
spectrum van opleidingsbehoeften en bestaande 
trajecten. 

SKIN verzorgde in de periode 2001 t/m 2009 in 
samenwerking met het Hendrik Kraemer Instituut 
(HKI)  een landelijke cursus voor leidinggevenden 
van migrantenkerken. Om diverse redenen kon de 
cursus in 2010 en 2011 geen voortgang hebben. Deze 
interactieve cursus bracht leiders van verschillende 
achtergronden bij elkaar om samen (van elkaar) te leren 
over Bijbelse en maatschappelijke onderwerpen en 
diende als een beknopte aanvulling op het traject dat 
een leidinggevende zou willen en kunnen bewandelen.
Uit de SKIN-HKI cursus is bij de cursisten de behoefte 
gebleken aan verdere ontwikkeling in theologische 
wetenschappen. SKIN besloot naar aanleiding 

hiervan deze signalen op te pakken en haar lidkerken 
te steunen bij deze zoektocht. De eerste stappen 
werden gezet om in samenwerking met educatieve 
instellingen te bezien hoe vervolgeducatie voor 
migrantenkerkleiders gestalte kan krijgen.

De pastors en leiders van de migrantenkerken en 
internationale kerken hebben meestal gebrek aan tijd 
en financiën om, naast hun taken als kerkleiders en 
andersoortige banen en allerlei andere verplichtingen, 
in Nederland algemeen erkende of geaccrediteerde 
opleidingen te volgen. SKIN wil daarom deze 
leidinggevenden graag steunen en de weg wijzen naar 
een geschikte en zo veel mogelijk op maat gesneden 
traject voor (verdere) theologische en aanvullende 
studie (o.a. Nederlandkunde en kerkenkunde).

4.3. Jongeren
Situatieschets
Voortdurend wordt de problematiek van de jongeren 
door het bestuur van SKIN aan de orde gesteld.
De toekomst in Nederland is voor hen geen 
gemakkelijke. Door vervreemding, enerzijds van hun 
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ouders en anderzijds van de samenleving, voelen zij 
zich heen en weer geslingerd tussen twee loyaliteiten 
en verliezen daardoor perspectief voor de toekomst.
Migrantenkerken, met de eigen overlevings-
problematiek, zijn vaak niet bij machte hierop adequaat 
te reageren en ze hebben meestal ook geen ervaring 
hoe ze hiermee om moeten gaan. 
SKIN gaat zich in deze beleidsperiode specifiek richten 
tot jongeren om te ontdekken wat er onder jongeren 
leeft, de generatiekloof (tussen de oudere en de jongere 
generaties) te helpen overbruggen, en jongeren beter 
te kunnen betrekken bij de versterking van de Kerk in 
Nederland.

SKIN ziet zich geroepen om hierin meer te investeren. 
Het opzetten van een interkerkelijk en intercultureel 
jongerenbeleid is een grote uitdaging, die wij graag 
aangaan. De samenwerking met allerlei christelijke 
jongerenorganisaties in Nederland zal onontbeerlijk zijn. 
Nodig is een specifiek beleid dat aan de ene kant deze 
jongeren dichterbij de oudere generaties brengt, en 
aan de andere kant hen dichterbij christelijke jongeren 
uit allerlei achtergronden in Nederland, hun (nieuwe) 
thuisland, brengt.

15 | Strategisch beleidsplan SKIN 2012-2015
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5.1. Strategische doelstellingen
De speerpunten van het beleid, zoals die geformuleerd 
zijn in het vorige hoofdstuk, worden hier omschreven 
op de wijze van het projectmanagement (Specifiek, 
Meetbaar, Acceptabel/Aanvaardbaar, Realistisch 
en Tijdgebonden : SMART). Op deze manier is het 
mogelijk om aan het eind van de beleidsperiode 
objectief te meten of de in dit beleidsplan gestelde 
doelen gehaald zijn. 

A. Strategische doelstelling: het regelen van 
kerkaccommodatie voor de zoekende 
geloofsgemeenschappen binnen de primaire doelgroep 
van SKIN. 

Operationele doelstellingen
SKIN wil in samenwerking met partners in het 
voorjaar van 2012 een ‘Kerken voor Kerken’ meeting 
organiseren, waarbij zij de betrokkenen op dit gebied, 
die nauwelijks met elkaar samenwerken, bij elkaar 
brengt. 
De betrokkenen, waaronder SKIN, brainstormen en 
inventariseren of er behoefte is aan en voldoende 
draagvlak is voor het oprichten van een landelijke 
stichting Kerken voor Kerken, die gestalte moet krijgen 
door de bundeling van bestaande expertise, kennis en 
ervaring.
Middels haar regionalisatieplan (zie 5.2) hoopt SKIN 
een beter inzicht in de verschillende lokale contexten te 
verkrijgen. De lokale netwerken zijn dan beter in staat 
om een plan van aanpak te ontwikkelen dat het beste 
past bij de eigen context.
In samenwerking met haar partners onderzoekt SKIN 
de mogelijkheid van het lanceren van een website 
waarin allerlei praktische informatie vanuit aanbiedende 
en zoekende kerkgemeenschappen wordt verzameld 
en op een gebruikersvriendelijke wijze beschikbaar 

wordt gemaakt (zoals het aanbieden van een 
zoekmachine per provincie, stad, postcode, etc.).
Vraag en aanbod zouden niet alleen gekoppeld, 
maar ook op elkaar afgestemd moeten worden. 
Allerlei verschillen tussen aanbiedende en zoekende 
kerkgemeenschappen (zie 4.1)  kunnen zorgen voor 
communicatiestoornissen en conflicten.
Op dit moment ontbreekt het SKIN aan voldoende 
menskracht om de operationele doelstellingen A2, 
A3 en A4 te kunnen realiseren. Hiervoor wil SKIN 
fondsen benaderen met het verzoek om het mogelijk 
te maken een landelijke coördinator huisvesting aan 
te stellen (geschat op 0,5 fte) om de bovengenoemde 
werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

B. Strategische doelstelling: leidinggevenden van 
kerkgemeenschappen binnen de primaire doelgroep 
van SKIN steunen bij het zoeken en vinden van een op 
maat gesneden (theologisch en/of praktisch) toerusting- 
en vormingstraject. 
  
Operationele doelstellingen
Inventariseren wat de opleidingsbehoefte is onder 
kerkleiders binnen de primaire doelgroep van SKIN.
Inventariseren wat het grote aanbod is aan cursussen, 
theologische opleidingen en onderwijsinstellingen 
en de meest geschikte mogelijkheden en trajecten 
aanbevelen aan de primaire doelgroep.
Onderwerpen signaleren die niet aan bod komen of 
moeilijk toegankelijk zijn in bestaande trajecten en 
waarin behoefte aan verdieping is bij leidinggevenden.
Handvatten ontwikkelen voor interkerkelijke en 
interculturele communicatie in de eigen Nederlandse 
context.
Ontwikkelen van een eigen SKIN-cursus waarin de 
resultaten van B3 en B4 geïmplementeerd worden. 
Deze cursus wordt niet meer landelijk verzorgd, maar 

Hoofdstuk 5

Doelstellingen en strategie
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wordt met behulp van de (nog op te zetten) regionale 
netwerken (zie het regionalisatieplan in 5.2) onder de 
aandacht gebracht van en aangeboden aan de primaire 
doelgroep in de regio en in de eigen regio verzorgd.
Op dit moment ontbreekt het SKIN aan voldoende 
menskracht om de operationele doelstellingen B1 t/m 
B5 te kunnen realiseren. Hiervoor wil SKIN fondsen 
benaderen met het verzoek om het mogelijk te maken 
een landelijke coördinator opleidingen en toerusting aan 
te stellen (geschat op 0,5 fte) om de bovengenoemde 
werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

C. Strategische doelstelling: SKIN investeert de komende 
jaren in het ontwikkelen van een specifiek interkerkelijk 
en intercultureel jongerenbeleid.

Operationele doelstellingen
Onder meer door middel van werkbezoeken 
inventariseren van al bestaande initiatieven voor tieners 
en jongvolwassenen binnen de lidkerken van SKIN.  
Inventariseren wat de behoefte is van jongeren 
in de diverse lidkerken, zowel binnen de eigen 
kerkgemeenschap als daarbuiten. 
Contact onderhouden met allerlei christelijke 
jongerenorganisaties zoals Youth for Christ (YfC), 
JOP (Jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk 
in Nederland), HGJB (Hervormd-Gereformeerde 
Jeugdbonden), Youth Alive (jongerenorganisatie van 
de Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten). Ook 
worden contacten gelegd met de Rooms Katholieke 
Kerk en de andere kerkgenootschappen over het 
jeugd- en jongerenwerk. 
Aan de hand van de uitkomsten van doelstelling C2 
en met behulp van de (nog op te zetten) regionale 
netwerken binnen de primaire doelgroep evenementen 
organiseren voor christelijke jongeren in de eigen regio, 
te beginnen in een van de grote steden. 
Naar aanleiding van de uitkomsten van doelstelling 
C2 een plan van aanpak opstellen en handvatten 
ontwikkelen voor interkerkelijk en intercultureel 
jongerenwerk om jongerenleiders en –werkers bij te 
staan tijdens hun zoektocht.
Regionale bijeenkomsten organiseren voor ouderen 
en jongeren binnen de lidkerken in een poging om de 

kloof tussen de generaties te overbruggen.
Op dit moment ontbreekt het SKIN aan voldoende 
menskracht om de operationele doelstellingen C1 
t/m C6 te kunnen realiseren. Hiervoor wil SKIN 
fondsen benaderen met het verzoek om het mogelijk 
te maken een landelijke jongerencoördinator aan te 
stellen (geschat op 0,5 fte) om de bovengenoemde 
werkzaamheden te kunnen uitvoeren. In 2011 zijn 
er gesprekken gevoerd met YfC over het opstellen 
van het profiel en de takenomschrijving van deze 
jongerencoördinator en de rol die YfC kan spelen in het 
proces. In 2012 worden deze gesprekken voortgezet.

5.2. Strategie
Door middel van het regionalisatieplan hopen wij een 
bijdrage te leveren aan zowel de op- als uitbouw van 
SKIN.  

Aanleiding
SKIN constateert dat:
ondanks de (eeuwen)lange aanwezigheid van 
migrantenchristenen en hun vitale en hechte 
kerkgemeenschappen in Nederland, zij nog steeds niet 
voldoende zichtbaar en hoorbaar zijn in de Nederlandse 
samenleving. Niet zelden wordt verondersteld dat alle 
migranten moslims zijn. 
de meerderheid van de autochtone kerken geen 
weet heeft van hun aanwezigheid. Er is nauwelijks 
sprake van een relatie, onderlinge ontmoetingen of 
samenwerkingsverbanden. Kortom, de relatie tussen 
allerlei autochtone en niet-autochtone kerken staat nog 
in de kinderschoenen en de vooruitgang op dit gebied 
laat veel te wensen over. 
er per 1 januari 2012 een klein percentage (kleiner dan 
10%) van de primaire doelgroep lid is van SKIN, vaak 
omdat SKIN bij de meeste kerkgemeenschappen niet 
bekend is en vanwege de capaciteitsbeperking bij 
SKIN om al deze gemeenschappen op korte termijn te 
kunnen bereiken.
de meeste lidkerken nauwelijks het werk van de 
vereniging (mee)dragen. Het beleid van SKIN wordt 
voornamelijk uitgevoerd door de staf en een aantal 
vrijwilligers, waaronder bestuursleden en adviseurs. 
Het werk van SKIN groeit. De belangstelling voor en 
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de impact van SKIN groeien ook, zowel binnen de 
primaire doelgroep als daarbuiten. Echter, de capaciteit 
is al jaren beperkt gebleven. De behoefte om het werk 
van SKIN ook te laten dragen door de lidkerken wordt 
steeds groter. Uiteindelijk is dat van het begin af aan de 
bedoeling van SKIN als koepelorganisatie. 
de werkorganisatie van SKIN het land in gaat om 
bekendheid te geven aan de primaire doelgroep. Er 
gaat veel tijd en energie naar activiteiten die regionaal 
of lokaal aangepakt kunnen en moeten worden, zoals 
het organiseren van regionale bijeenkomsten, het 
brengen van kerkbezoeken aan en voorlichtingen 
en lezingen geven over de migrantenkerken en 
internationale kerken. Dit zou door deze kerken zelf in 
de desbetreffende regio’s gedaan moeten worden. Dit 
geldt ook voor het bouwen van relaties onderling en 
met de autochtone kerken in de omgeving. 

SKIN ervaart de behoefte om efficiënter en gerichter 
te werk te gaan. Om bovengenoemde problemen 
aan te pakken wordt door SKIN in haar beleid een 
regionalisatieplan ontwikkeld.  

Voorgenomen acties en werkwijze
SKIN inventariseert en brengt in kaart de in Nederland 
(bestaande of in ontwikkeling zijnde) regionale en/of 
lokale netwerken en organisaties van (onder meer) de 
primaire doelgroep. 
SKIN benadert de al bestaande regionale netwerken 
van migrantenkerken en/of internationale kerken met 
de vraag of de onderlinge contacten geïntensiveerd 
kunnen worden en mogelijke samenwerking 
geïnventariseerd kan worden.
Om achtergrondinformatie over de verschillende 
regionale of lokale contexten te verkrijgen, wordt samen 
met de al bestaande koepels de huidige situatie in de 
desbetreffende steden kort omschreven.
De regionale netwerken kunnen een separate 
rechtspersoon zijn (zoals SKIN-Rotterdam) of deel 
uitmaken van de landelijke vereniging SKIN (ter 
bespreking). Het liefst worden de kerken, die lid worden 
van een regionaal SKIN netwerk, ook lid van SKIN, 
zodat zij op de hoogte blijven van het werk en een 
bijdrage leveren aan het geheel.

Op dit moment ontbreekt het SKIN aan voldoende 
menskracht om de bovengenoemde operationele 
doelstellingen 1 t/m 12 te kunnen realiseren. Hiervoor 
wil SKIN fondsen benaderen met het verzoek om 
het mogelijk te maken een landelijke coördinator 
regionalisatie aan te stellen (geschat op 0,5 fte) om de 
bovengenoemde werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Beoogd effect
Regionalisatie zou bijdragen aan zowel de opbouw als 
de uitbouw van de migrantenkerken en internationale 
kerken en van SKIN als de landelijke vereniging van 
deze kerken. Dit wil zeggen dat er tegelijkertijd wordt 
gewerkt aan het bevorderen van de verbondenheid 
tussen de migrantenkerken en internationale kerken 
onderling (zowel lidkerken als niet-leden van SKIN) en 
aan het efficiënter presenteren van migrantenkerken 
en internationale kerken naar de autochtone kerken, 
overheid en samenleving van Nederland. Er wordt dan 
lokaal gestalte gegeven aan ons ideaal: Samen Kerk 
zijn.
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Zoals eerder vermeld wil SKIN tijdens deze beleidsperiode haar communicatiemiddelen onder de 
loep nemen. Dit geldt voor de website, de viermaandelijkse nieuwsbrief en (digitale) post. Bovendien 
wil SKIN extra communicatie inzetten zoals sociale media. SKIN wil ook een digitale nieuwsbrief 
introduceren die frequenter verschijnt en dus actueler nieuws biedt en die meer gericht is op 
verschillende doelgroepen.

Om de communicatie met de lidkerken te bevorderen zouden de bezoeken vanuit de staf en het 
bestuur van SKIN geïntensiveerd moeten worden. Echter, vanwege de beperkte capaciteit van de 
werkorganisatie kan dit wezenlijke aspect van het werk niet aanzienlijk frequenter worden voortgezet. 
Door middel van haar regionalisatieplan (zie 5.2) hoopt SKIN hiervoor een oplossing te bieden.

Hoofdstuk 6

Communicatie

Hoofdstuk 7  

Financiën en Fondsenwerving
Naast de steun van diverse fondsen aan het werk van SKIN en contributies en donaties zijn de inkomsten 
van SKIN voor een belangrijk deel afkomstig van structurele bijdragen van de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN).

Er wordt gezocht naar andere fondsen die het werk van SKIN financieel kunnen steunen. Daartoe is de 
Stichting Vrienden Migrantenkerken in 2006 opgericht, met het doel om vaste donateurs te zoeken. Om de 
relatie tussen SKIN en de stichting beter gestalte te geven en duidelijker te communiceren, is de naam van 
de stichting gewijzigd in “Stichting Vrienden van SKIN” en heeft het bestuur van SKIN toegezegd om haar 
penningmeester ook aan te stellen als bestuurslid van Stichting Vrienden. Bovendien zal worden gezocht 
naar andere fondsen die het werk van SKIN financieel kunnen steunen. 
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Bijlage: netwerken 
SKIN maakt deel uit van de volgende netwerken:

Nederlands Christelijk Forum
SKIN is van begin af aan betrokken bij een op te richten Nederlands 
Christelijk Forum, de Nederlandse variant van het Global Christian 
Forum, dat als doel heeft om een open ruimte te creëren waarin 
vertegenwoordigers vanuit de breedte van de christelijke kerken en 
interkerkelijke organisaties elkaar ontmoeten om de wederzijdse 
verbondenheid te bevorderen en de gemeenschappelijke uitdagingen 
te verkennen en samen het hoofd te bieden hieraan.

Veelkleurig Getuigen
In 2010 hebben de vijf christelijke koepelorganisaties Evangelische 
Alliantie, Evangelische Zendingsalliantie, Nederlandse Zendingsraad, 
Raad van Kerken en SKIN de krachten gebundeld en de coalitie 
Veelkleurig Getuigen gevormd, waarin zij het contact met elkaar en de 
onderlinge samenwerking hebben geïntensiveerd.

Breed Medisch Overleg
SKIN neemt al jaren intensief deel aan het Breed Medisch Overleg 
(BMO), een initiatief van stichting Landelijk Ongedocumenteerden 
Steunpunt (LOS), waarin naast SKIN andere organisaties deelnemen 
die zich gezamenlijk inzetten voor de gezondheidszorg aan 
ongedocumenteerde migranten. 

Justitiepastoraat 
SKIN heeft samen met de Interkerkelijke Commissie voor de 
Geestelijke Verzorging in de Inrichtingen van Justitie (ICJ) het Platform 
Migrantenkerken van het Justitiepastoraat in het leven geroepen.

Stichting Christelijk Sociaal Congres
SKIN is al jaren lid van het Christelijk Sociaal Congres, een platform 
van christelijk-maatschappelijke organisaties. 

Werkgemeenschap Missionaire Gemeenschapsvorming
Gezien de missionaire drive van veel lidkerken van SKIN, neemt 
SKIN sinds 2011 deel aan de Werkgemeenschap Missionaire 
Gemeenschapsvorming (WMG). De WMG heeft als doel om kennis 
over kerkplanting te delen, te verrijken en in praktijk te brengen.
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