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                                                                      In dit document treft u een verkorte versie van onze nieuwsberichten, 

             KLIK HIER   voor uitgebreide berichtgeving én bijbehorende foto’s. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Internationale kerken in de media 

In de afgelopen maanden zijn vertegenwoordigers van diverse internationale kerken geïnterviewd 

door verschillende media. We kunnen dankbaar constateren dat de zichtbaarheid van deze kerken in 

onze samenleving toeneemt. Hieronder enkele voorbeelden:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomerserie EO Radio over migrantenkerken in Nederland 

Deze zomer stonden diverse internationale kerken en migrantenkerken centraal in een speciale serie 

van EO Door De Week over migrantenkerken in ons land. Tijdens de uitzendingen krijgt de luisteraar 

inzicht in de belevingswereld van de bezochte kerken. Bovendien wordt expliciet een link gemaakt 

met de actualiteit door de leiders en leden van deze kerken te vragen hoe ze meeleven met hun 

landen van herkomst. Het gaat om de volgende kerken: 

Jesus Christ Foundation Church in Amsterdam 

De Syrisch-Orthodoxe kerk in Glane 

Redeemed Christian Church of God in Amsterdam 

De (protestantse) Chinese Christelijke Gemeente in Arnhem 

Karen baptistengemeente in Ede 

Korean Reformed Church in Amstelveen 

De (Rooms-Katholieke) Sagrada Familia in Rotterdam 

De Eritrees-Orthodoxe kerk in Rotterdam 

Klik hier om deze uitzendingen te beluisteren. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Artikel Friesch Dagblad  

Het Friesch Dagblad interviewde onder meer de coördinator van SKIN over de positie van 

migrantenkerken in Nederland en de recente initiatieven van SKIN om deze kerken te ondersteunen. 

Klik hier om het interview te lezen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ‘ander’ woont naast mij 

De Nederlandse Zendingsraad heeft in samenwerking met SKIN een theologisch document over 

migratie van de Wereldraad van Kerken (‘The ‘Other’ is My Neighbour’, 2013), in het Nederlands 

uitgegeven als ‘De ‘ander’ woont naast mij’ (2015). Deze Nederlandse publicatie bevat, naast een 

vertaling en bewerking van de genoemde Wereldraadbrochure, ook een vertaling van een 

lobbystatement van Churches Witnessing With Migrants.  

Bovendien hebben enkele leiders en leden van diverse lidkerken van SKIN hun ervaringen op schrift 

gesteld, te weten pastor Seth Bempong, zuster Grace Goei, pastor Paulus Mohan Paltoe en zuster 

Javaher Shahin. Deze Nederlandse uitgave gaat over migratie en de betekenis daarvan voor kerk en 

zending. De inhoud van het boekje is juist nu, in relatie tot de vluchtelingenstroom naar Europa, 

actueel en uitdagend. 

 

 

http://skinkerken.wix.com/skin#!nieuws/c866
http://www.eo.nl/radio5/tag-detail/migrantenkerk/
http://www.hetgoedeleven.com/2015/07/14/migrantenkerken-bloeien-maar-niet-zonder-strubbelingen/


Dag van Eenheid in Almere 

Op 5 september vond de vijfde jaarlijkse Dag van Eenheid in Almere plaats, een gezamenlijk initiatief 

van diverse kerken in Almere om de eenheid van de Kerk te dienen en samen te getuigen van hun 

gezamenlijk geloof in Christus. Op uitnodiging hebben de voorzitter en coördinator van SKIN 

gesproken op deze dag. Voorzitter ds. Rhoïnde Mijnals-Doth verzorgde een preek over het thema 

christelijke eenheid. Coördinator Anmar Hayali sprak over de vervolging van christenen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek delegatie kerken uit Indonesië aan SKIN 

Een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland 

(ADS) en doopsgezinde kerken uit Indonesië bracht op 18 september een bezoek aan het kantoor van 

SKIN in Amersfoort. Deze ontmoeting maakte deel uit van het bezoek dat de Indonesische delegatie 

aan Nederland bracht, op uitnodiging van de ADS.  

De delegatie wilde zich laten 

informeren over het werk van 

SKIN en de positie van en 

ontwikkelingen binnen de 

internationale kerken in 

Nederland. Bovendien heeft  

de delegatie informatie 

uitgewisseld over de kerk-

gemeenschap in Indonesië. 

Op een ander moment 

bezocht de delegatie onze 

lidkerk Gereja Kristen Indonesia 

Nederland (GKIN, Indonesisch-

Nederlands Christelijke Kerk). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen vluchtelingen opvangen 

Naar aanleiding van de recente vluchtelingenstromen naar Nederland en andere landen vond in 

september een aantal interkerkelijke bijeenkomsten plaats om de ervaringen uit te wisselen van 

allerlei kerken en christelijke (koepel)organisaties in Nederland, die betrokken zijn bij de vluchtelingen 

in binnen- en/of buitenland, en te inventariseren hoe zij zich samen voor deze mensen in nood 

kunnen inzetten. SKIN participeerde in deze bijeenkomsten en heeft de geluiden vanuit de 

internationale kerken en migrantenkerken bekend gemaakt aan de aanwezige vertegenwoordigers.    

In oktober heeft SKIN zowel de autochtone kerken en christelijke organisaties als de migrantenkerken 

en internationale kerken in ons land opgeroepen om elkaar, met name op lokaal of regionaal niveau, 

op te zoeken en zich samen in te zetten voor de vluchtelingen. In de bedoelde samenwerking ligt voor 

de kerken en christelijke organisaties een kans contacten met elkaar op te bouwen. Daarin ligt de 

mogelijkheid besloten om samen te werken aan effectieve hulp voor de vluchtelingen en de opbouw 

en uitbouw van de kerk van Christus in Nederland. 

Lees de twee oproepen op onze website. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Twee nieuwe SKIN-lidkerken 

Op 1 oktober is de vereniging SKIN twee lidkerken rijker geworden. Zij hebben op eigen initiatief het 

lidmaatschap van SKIN aangevraagd. Het gaat om: 

New Hope Christian Church – Deventer 

Wells Salvation Church – Apeldoorn 

 

 



Ontmoeting met moderamen PKN 

Op uitnodiging van scriba dr. Arjan Plaisier van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft op 3 

november een ontmoeting in Utrecht plaatsgevonden tussen SKIN en het moderamen van de 

generale synode van de PKN.  

Beide besturen hebben van gedachten gewisseld 

over de recente ontwikkelingen van hun werk. 

Een van de gesprekspunten betrof de recente 

vluchtelingenstromen.  

Namens SKIN hebben de voorzitter, 

penningmeester de heer Jan Scholten en de 

coördinator deelgenomen aan het gesprek.  

 
 

 

 

Algemene ledenvergadering SKIN 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van SKIN werd op 7 november gehouden bij lidkerk Glorious 

Chapel International in Rotterdam. Onder meer bespraken de lidkerken het concept beleidsplan van 

SKIN 2016-2019. Bovendien werden de belangrijkste bevindingen van de nieuwe SKIN-

toerustingscursus voor kerkleiders gepresenteerd. 

 
 

 

 

 

Coördinator SKIN spreekt tijdens vergadering plenaire Raad van Kerken 

Op uitnodiging van algemeen secretaris ds. Klaas van der Kamp van de Raad van Kerken in Nederland 

heeft de coördinator van SKIN op 11 november deelgenomen aan de plenaire Raadsvergadering en 

de lidkerken van de Raad geïnformeerd en met hen van gedachten gewisseld over de recente 

ontwikkelingen binnen de internationale kerken en migrantenkerken in ons land en de relatie en 

samenwerking tussen autochtone en internationale kerken.   

 

De nieuwe SKIN-toerustingscursus: een gezegend initiatief   

Op 14 november werd de nieuwe SKIN-toerustingscursus voor leiders van migrantenkerken en 

internationale kerken in Amsterdam 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 2016 de toerustingscursus te verzorgen, elders in het land. KLIK HIER voor een 

impressie over de SKIN-cursus, en bekijk de foto’s van de tweede periode (september-november).  

http://media.wix.com/ugd/b0a256_87181ba96ae44147aac436f3a8a9cd7a.pdf
http://skinkerken.wix.com/skin#!foto/c19yv


SKIN vertegenwoordigd op Europees seminar over vluchtelingen en integratie      

Op 2 december heeft SKIN-coördinator Anmar Hayali op 

uitnodiging deelgenomen aan het dialoogseminar met als 

titel ‘Beyond the Refugee Crisis: Integration of Migrants into 

Society and Labour Market’. 

Deze bijeenkomst in Brussel werd georganiseerd door de 

Conferentie van Europese Kerken, de Commissie van de 

Bisschoppenconferenties bij de Europese Unie, de 

Kerkelijke Commissie voor Migranten in Europa en de 

Europese Commissie.  

De coördinator van SKIN sprak over de modellen van 

integratie in de samenleving en de kracht en onmisbare rol van gemeenschappen in het 

integratieproces, in het bijzonder het belangrijke werk van de (migranten)kerken ten behoeve van de 

hele Nederlandse samenleving.   Klik hier voor het persbericht over het dialoogseminar.  

     

Manifest ‘Sta op voor vluchtelingen’ 

Stichting Gave heeft een manifest gemaakt om bij te dragen aan de christelijke meningsvorming over 

vluchtelingen. Zo’n twintig christelijke organisaties, waaronder SKIN, hebben zich achter dit initiatief 

geschaard. Met elkaar roepen ze christenen op om gehoor te geven aan de Bijbelse oproep om de 

vreemdeling welkom te heten. Klik hier om het manifest en het persbericht te lezen. 

 

Nieuws uit de lidkerken 

- Gereja Kristen Indonesia Nederland vierde op 27 juni haar 30-jarig jubileum. De voorzitter en 

coördinator van SKIN hebben deze landelijke viering in Amstelveen bijgewoond.    

- In september vierde de Evangelische Broedergemeente Amsterdam haar 80-jarig bestaan en 20-jaar 

Hernhutters in de Koningskerk. 

- In november verscheen het boek ‘The church is boring – if it is not relevant’ van dr. Moses Alagbe, 

pastor van Maranatha Community Transformation Center in Amsterdam-Zuidoost. In zijn boek pleit 

hij ervoor om als kerk meer de cultuur van het Koninkrijk van God te 'ademen' en ons te richten op 

het welzijn van de omgeving. “Ik wil graag terug naar een levende gemeenschap van Jezus die 

relevant is voor de noden van de 21e eeuw”, aldus pastor Moses. Hij hoopt met zijn boek andere 

kerken te prikkelen om ook meer in hun omgeving te doen.  

- Op 27 december viert onze lidkerk de Perzische kerk Kores haar 10-jarig jubileum in Apeldoorn. 

Stichting Perzische kerk Kores is eind 2005 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar het 

werk is vijf jaar eerder begonnen. “15 jaar vluchtelingenkerk, 10 jaar Koreskerk. Er is enorm veel 

gebeurd in die 10 jaar, daarvan zullen we wat laten zien, maar de dienst zelf, de muziekgroep, de 

gasten, zijn al een bewijs van alle zegeningen.”, aldus pastor Masoud Amini. 

 

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 hier de mogelijkheden. 

 

Gezegende feestdagen toegewenst!    Het bestuur en de staf van SKIN wensen u prettige 

kerstdagen en een gezegend 2016 toe!  Alle eer aan God!  

          

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

CONTACT:             FOLLOW US: 
 

Koningin Wilhelminalaan 5      T  033 445 06 55       E info@skinkerken.nl 

3818 HN   Amersfoort      M 06 496 333 58      W www.skinkerken.nl 

https://twitter.com/samenkerkinnl
https://www.facebook.com/samen.kerk?fref=ts
http://www.comece.eu/site/en/ourwork/pressreleases/2015/article/9920.html
http://www.gave.nl/over-gave/actueel/nieuws/manifest-8216-sta-op-voor-vluchtelingen-8217
http://skinkerken.wix.com/skin#!vrienden/c1ggo
http://www.joshivanveen.com/
mailto:info@skinkerken.nl
http://www.skinkerken.nl/

