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In dit nummer van SKIN Magazine vindt u als lezer weer een levendig beeld 
van wat in de SKIN kerken zoal omgaat. 
Als coördinator van SKIN laat Anmar Hayali zien hoe hij zijn eerste jaar in 
dienst van SKIN heeft ervaren. Hij ontmoette gastvrije kerken, voor hem een 
drijvende kracht om zijn werk aan te pakken. 

Een korte beschrijving van een aantal nieuwe lidkerken laat de 
verscheidenheid van de bij SKIN aangesloten kerken zien. Alle hebben iets 
aanstekelijks, het gaat om bruisende plannen en activiteiten. 
In een gesprek met de pastor van de LifeWord Christian Center, Kelvin 
Onyema, lezen we over een internationale kerk, gericht op integratie van 
haar leden in de Nederlandse samenleving. Er gebeurt veel, en er zijn 
plannen. 

De scheidende coördinator van de Nederlandse Zendingsraad, ds. Wout 
van Laar, laat in zijn interview met Teus Eikelboom zien dat de nieuwe 
SKIN kerken hem niet onberoerd hebben gelaten, en spreekt van hun 
gezamenlijke missionaire opdracht met de gevestigde kerken in Nederland. 
Een heel bijzondere tak van die opdracht komt naar voren in een verslag van 
het platform van SKIN over het migrantenjustitiepastoraat in Nederland. 
En tenslotte vertelt dominee Robert Calvert van zijn ontmoetingen op 
een grootse conferentie in Kaapstad, Zuid-Afrika, over de wereldwijde 
evangelisatie opdracht. 
Uit alles spreekt beweging en dynamiek van mensen en kerkelijke 
gemeenschappen die op gang gebracht zijn. 

In deze tijd van voorbereiding op het Paasfeest, herinneren we aan een 
woord van Paulus, waarin hij iets van zijn eigen diepste drijfveren laat zien. 
Hij bidt deel te mogen hebben aan wat hij noemt ‘de dynamiek van de 
Opstanding’ (Filippenzen 3:10).  Hij schrijft te verlangen om deel te hebben 
aan ‘de kracht van de opstanding’, de drijvende kracht van God, die 
werkt in de kerk en in de wereld. En in één adem tekent hij zichzelf als een 
hardloper, rennend naar wat hij noemt de roeping van Christus die hem 
aanzet (Filippenzen 3:14). 

We wensen alle onze lezers, die in enig verband staan met de SKIN kerken,  
toe dat ze in de lijn met het verlangen van Paulus, iets mogen ervaren van 
de drijvende dynamiek van de opstanding. 

De redactie

Van de redactie
Dynamiek
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Lifeword Christian Center: een 
multiculturele kerk
Een van de nieuwe lidkerken van SKIN is de in Utrecht gevestigde 
LifeWord Christian Center. Gerard van ’t Spijker voerde onlangs een 
gesprek met de voorganger, pastor Kelvin Onyema. 

 ”Onze kerk oriënteert zich op 
het model van de kerk van 
Antiochië, zoals die in het boek 
Handelingen staat beschreven”, 
legt pastor Onyema me uit, in 
de kantoorruimte van LifeWord 
Christian Center in Utrecht. “De 
eerste kerk in Jeruzalem was nog 
een uitgesproken Joodse kerk. Maar 
toen de boodschap in Antiochië 
belandde, werd het anders. De 
christenen van die gemeente 
waren uit meerdere culturen 
afkomstig. Ze stuurden ook weer 
boodschappers uit om aan mensen 
uit andere culturen de boodschap te 
verkondigen. Daarmee is gegeven 
dat kerk-zijn altijd iets intercultureels 
heeft. Wij van LifeWord Christian 
Center zien het als onze roeping een 
multiculturele kerk te zijn.” 
LifeWord Christian Center wil geen 
eilandje zijn, waarop christenen 
van één bepaalde cultuur zich thuis 
voelen, en die zich afschermen voor 
de Nederlandse cultuur. Dat komt 
al meteen tot uiting in de vorm van 
de wekelijkse viering op zondag. 
Alle onderdelen van de dienst zijn 
consequent tweetalig: wat in het 
Nederlands wordt gezegd, gepreekt 
of gebeden, wordt direct in het 
Engels vertaald, en andersom. 
En onder de kerkgangers vind je 

mensen afkomstig uit West-Afrika, 
van de Caribische eilanden, uit 
Nederland en nog meer landen . 
“Wanneer één cultuur dominant 
wordt, belemmert dat het 
Evangelie”, zegt pastor Onyema. 
Het woord migrantenkerk past 
daarom ook niet helemaal bij deze 
gemeenschap, die een uitgesproken 
multiculturele kerk wil zijn. Wekelijks 
komen zo rond de honderd leden, 
afkomstig uit verschillende plaatsen 
in Nederland voor de vrolijke viering 
bij elkaar. Sinds anderhalf jaar is 
de plaats van samenkomst de 
Triumfatorkerk, op Kanaleneiland 
in Utrecht. “Ook buitenlandse 
studenten voelen zich bij ons thuis”, 
zegt pastor Onyema. 

De pastor, Kelvin Onyema, is zelf 
Nigeriaan. Hij is opgeleid als service 
engineer en is gespecialiseerd 
in klimaattechnologie, maar zijn 
hobby voetbal trok hem naar 
Nederland. Hij trainde bij NAC voor 
profvoetballer. Maar zijn bestemming 
in Nederland bleek uiteindelijk een 
heel andere te zijn. Hij trouwde 
met een Nederlandse en kwam in 
aanraking met de Overcomers Bible 
Church, die destijds onder leiding 

Toen die ruim vijf jaar geleden 
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naar de Verenigde Staten vertrok, 
bevestigde hij Kelvin Onyema 
tot pastor. Vervolgens werd de 
multiculturele gemeente onder de 
naam LifeWord Christian Center 
verder organisatorisch ontwikkeld. 
Op 31 oktober 2010 is dit vijfjarig 
jubileum uitbundig gevierd. 

Lofprijzing is een wezenlijk element 
in de wekelijkse viering. De zang 
wordt ondersteund door een 
moderne band en een koor. Het 
worshipteam heeft dan ook een 
belangrijke plaats in de gemeente. 
Ze zoekt liederen uit verschillende 
tradities: Nederlands, Engels, 
Antilliaans en West-Afrikaans. 
Behalve pastor Onyema verzorgen 
ook andere leiders uit de kerk de 
woordverkondiging, en daarnaast 
komen ook gastpredikers van 
buiten. 

Naast de wekelijkse eredienst 
op zondagmorgen, zijn er ook 
vaste activiteiten op andere 
dagen in de week. Op 
minstens zes verschillende 
plaatsen komen op 
woensdag huisgroepen 
bij elkaar, voor 
Bijbelstudie , gebed, 
bezinning en onderlinge 
ondersteuning. Eenmaal 
per maand is er een 
Healing en Breakthrough 
Night in Utrecht. 

“Het gaat niet vanzelf om 
een multiculturele kerk te 
zijn”, legt pastor Onyema 
uit. “Je moet naar elkaar 

leren luisteren en elkaar ruimte 
geven. Een goede organisatie is 
daarvoor onmisbaar.” Pastor Kelvin 
Onyema noemt de verschillende 
werkgroepen op. 
Hij begint met het worship team. 
Waarschijnlijk niet toevallig noemt 
hij vervolgens meteen het welkomst 
(hospitality) team: “Mensen die onze 
diensten bezoeken moeten zich 
direct welkom weten.” Er is ook het 
keukenteam, er zijn gebedsleiders, 
en er is het multimedia team. 
Interessant is dat voor ieder team 
een coach is aangewezen die 
geen lid is van het 
team, maar die 
door de 
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teamleider geraadpleegd kan 
worden wanneer hij dat nodig vindt, 
en die ook de leider van het team 
kan aanspreken wanneer het tekort 
schiet. 

Wanneer ik vraag wat de 
LifeWordgemeente als haar speciale 
taak ziet in Utrecht, en de wijk waar 
het kerkgebouw is gelegen, de wijk 
Kanaleneiland, hoeft pastor Onyema 
niet lang te denken. “Er is hier veel 
te doen. Er zijn hier veel mensen die 
niet weten hoe ze hun problemen 

moeten oplossen. Velen 

problemen. 
Een 

cursus over het omgaan met 

Maar ook zouden er cursussen 
moeten komen over hoe je leeft 
als man, of hoe je leeft als vrouw. 
We zouden een taalschool moeten 
beginnen. Als je geen goed 
Nederlands spreekt, red je het niet 
in deze samenleving. En dan: een 
cursus over het opvoeden van 
de kinderen, zou van betekenis 
zijn. Er zijn ideeën genoeg om de 
gemeenschap in de wijk te dienen. 
Het doet je ook verlangen naar een 
eigen gebouw, waar je mensen en 
groepen zou kunnen ontvangen.” 
De gemeente weet zich geroepen 
om haar eigen plaats in te nemen 
in Nederland, met een omvangrijke 
opdracht. Op de introductiefolder 
en op de website van LifeWord 
(www.lifeword.nl) staat het zo: 

LifeWord Christian Center weet 
zich geroepen om het goede 

nieuws te verkondigen. 
Ze wil dat doen door 

culturele scheidslijnen 
te doorbreken, door 
mensen te helpen hun 
ware identiteit in Jezus 
Christus te ontdekken; 
door het aanreiken van 
goddelijke genezing, 
en door mensen vrij te 
maken van geestelijke 
gebondenheid; door 
hen te leren boven hun 
eigen omstandigheden 
uit te komen en tot 

geestelijke volwassenheid 
te groeien en door hoop 

en herstel aan gezinnen en 
individuen te brengen. 
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Holy Fire Revival Ministries International, 
Rotterdam. 
De voorganger van deze kerk is pastor 
Isaac Gibson (Ghana). De Holy Fire Revival 
Ministries International is zeer betrokken in de 
Rotterdamse Tarwewijk. Elke middag is er open 
huis en twee maal per jaar wordt een concert 
georganiseerd. 

LifeWord Christian Center, Utrecht. 
Dit is een internationale kerk, die samenkomt 
in de Triumfatorkerk in Utrecht. De voorganger, 
pastor Kelvin Onyema, is afkomstig uit Nigeria 
(zie het interview op pagin 5. De bezoekers van 
de kerk zijn niet alleen afkomstig uit Utrecht, 
maar ook uit andere plaatsen in het land. Het 
samenkomen in huisgroepen is een belangrijke 
bouwsteen binnen de gemeente. 
www.lifeword.nl

Reconciliation & Restoration Church 
International, Den Haag. 
De voorganger van deze missionair gerichte 
kerk is pastor Dennis Nwosu, afkomstig uit 
Nigeria. De naam van de kerk verwijst naar 2 
Korintiërs 5:18, “Dit alles is het werk van God. 
Hij heeft ons door Christus met Zich verzoend 
en ons de verkondiging daarover toever-
trouwd.” 
www.reconciliationchurch.org

Nieuwe lidkerken van SKIN
Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt, zijn 73 
migrantenkerken aangesloten bij SKIN. Met vreugde mochten wij in 
2010 de volgende kerken verwelkomen als leden van SKIN.
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Redeemed Christian Church of God (RCCG), 
Amsterdam. 
Deze kerk maakt deel uit van de wereldwijde 
RCCG, die haar wortels heeft in Lagos, Nigeria. 
De voorganger van de RCCG in Amsterdam 
is pastor Ibrahim Abarshi. Evangelisatie neemt 
in deze kerk, die zich richt naar het ‘Purpose-
Driven-Church Model’ (Rick Warren) een 
belangrijke plek in. 
www.rccgnetherlands.org

Sunday International Christian 
Outreach (SICO), Utrecht. 
Ook deze kerk, geleid door pastor Sunday en 
zijn vrouw Petra Eromosele, heeft als doel om uit 
te reiken naar de wereld en mensen te wijzen op 
Christus. Bijbels onderricht is essentieel, ook op 
praktisch pastoraal gebied, bijvoorbeeld waar het 
gaat om huwelijk en gezin. 
www.sicoministries.org

Triumphant Faith Chapel, Amsterdam. 
De voorganger van deze internationaal gerichte 
kerk is pastor Emmanuel Baddoo (Ghana). De 
kerk, die is opgericht in 2002, richt zich niet 
alleen op het ‘geestelijke’, maar juist ook op het 
materiële - het voorzien in onderdak, kleding en 
voedsel voor wie dat nodig heeft. 
www.triumphant.nl!
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Van de coördinator!

Anmar Hayali
Het afgelopen jaar, mijn eerste volledige jaar bij SKIN, is snel 
voorbijgegaan. Ik kijk hierop terug met dankbaarheid en 
verwondering. In 2010 heb ik zoveel onvergetelijke momenten 
en diepe indrukken opgedaan dat ik niet eens weet waar ik moet 
beginnen. Noch heb ik hier de ruimte om alle bijzondere momenten 
met u te delen. Daarom volgt hier een selectie.

De laatste tijd groeit sterk bij mij een 
groot verlangen om de vele kerken 
en geloofsgemeenschappen in 
Nederland in hun bonte diversiteit 
te leren kennen. In de afgelopen 
maanden heb ik dan ook mijn 
bezoeken aan de lidkerken 
geïntensiveerd. Die bezoeken zijn 
mij ontzettend dierbare momenten 
die ik altijd zal koesteren. Ze zijn niet 
slechts een taak die nou eenmaal 
bij mijn functie als coördinator hoort, 
maar betekenen veel meer voor 
mij. De warme contacten met de 
lidkerken behoren tot de mooiste 
aspecten van mijn werk. Zij zijn voor 
mij een drijvende kracht om door te 
gaan en verschaffen mij praktisch 
inzicht in wat er in onze achterban 
omgaat. Zoveel uitdagingen, maar 
tegelijkertijd en belangrijker nog: 
zoveel geloof, hoop en liefde 
(1 Korinthiërs 13:13). 

Elk bezoek is een verhaal apart. De 
warmte en blijdschap waarmee ik 
ontvangen word. De gastvrijheid 
die mij snel thuis doet voelen, ook 
al bezoek een kerk voor de eerste 
keer. De oprechte belangstelling 

in mensen van buiten de 
geloofsgemeenschap die mij steeds 
meer doet beseffen dat de kerk 
inderdaad een open huis moet zijn 
waarin alle mensen welkom zijn. Als 
ik al deze indrukken in één woord 
moet samenvatten, dan is dat 
liefde. De liefde van Christus in Zijn 
volgelingen, die zij in woord en daad 
uitdrukken. Ik ben God dankbaar 
voor de hartelijke ontmoetingen en 
gesprekken met geloofsgenoten 
met ieder een eigen achtergrond, 
ieder een uniek verhaal. Deze 
mensen maken SKIN tot wat zij is. 
Een voorproefje van hoe het is in de 
hemel: mensen uit allerlei volken en 
naties die allen belijden dat Jezus 
Christus hun Heer en Verlosser 
is en uit dankbaarheid Zijn naam 
prijzen. De naam boven alle namen 
(Filippenzen 2: 9-10). 
Echter, er is wel een wezenlijk 
verschil tussen de hemel en deze 
gebroken wereld. De laatste tijd is 
de christenvervolging steeds meer 
aan de orde van de dag in vele 
delen van de aarde, waaronder 
mijn verscheurde geboorteland 
Irak. Ik denk aan en bid voor mijn 
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broeders en zusters in Nederland 
die afkomstig zijn uit landen waar de 
Kerk van Christus lijdt en vervolgd 
wordt. Ook bid ik voor hun families 
en geloofsgenoten in de thuislanden. 
Dat zij volharden in het geloof, Gods 
nabijheid blijven ervaren en Zijn 
kracht en troost ontvangen. Jezus 
belooft ons dat er een tijd komt 
waarin geen lijden en ellende meer 
zijn. Onze verdriet zal in vreugde 
veranderen (Johannes 16:20-24). 
Zijn woorden zijn voor ons een 
onschatbare troost. 

Ook de andere uitdagingen 
waarmee wij als christenen 
geconfronteerd worden, en dan 
denk ik in het bijzonder aan de 
huisvestingsproblematiek waar veel 
van onze geloofsgemeenschappen 
en kerken in Nederland jarenlang 
onder lijden, zullen we met Jezus 
overwinnen. Jezus belooft ons 
immers vele woningen in het huis 
van onze Hemelse Vader (Johannes 
14:2). In de tussentijd blijven we ons 
in verbondenheid inzetten voor en 
de belangen behartigen van onze 
achterban.  

 

In 2010 is SKIN in samenwerking 
met Stichting Oikos begonnen 
met het jongerenproject JOIN! De 
eerste brainstormsessies in de vier 
grote steden zijn al achter de rug. 
Aan de bijeenkomsten hebben 
jongeren(leiders) deelgenomen die 
afkomstig zijn uit diverse christelijke 
migranten- en autochtone kerken. 
Ik was blij verrast om te zien 
met hoeveel enthousiasme en 
waardering de jongeren hebben 
gereageerd op deze bijeenkomsten. 
Het heeft mij ook geraakt om 
te ontdekken dat dit niet het 
zoveelste initiatief op dit gebied 
is, maar juist in een nood voorziet 
en een toegevoegde waarde 
heeft in het creëren van (regionale) 
verbindingen tussen diverse kerken 
en geloofsgemeenschappen. 
   
Steeds meer kerken en 
geloofsgemeenschappen sluiten 
zich aan bij SKIN. We zijn God 
enorm dankbaar voor de groei van 
SKIN en Zijn zegen op het werk.  

Aan God alle eer!  
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Gesprek met minister Rosenthal over 
geloofsvrijheid 
Anmar Hayali

Op woensdag 16 maart 2011 vond een overleg plaats tussen 
minister U. Rosenthal van Buitenlandse Zaken en een groep 
geestelijke leiders van christelijke en andere religieuze minderheden 
in Nederland over het recent geweld tegen en vervolging van de 
christelijke gemeenschappen en andere minderheden in diverse 
landen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. 

SKIN is door het ministerie van 
Buitenlandse Zaken gevraagd om 
het ministerie in contact te brengen 
met een aantal leiders van de 
christelijke geloofsgemeenschappen 
en kerken in Nederland, die als 
geen ander kunnen vertellen over 
de positie van de onderdrukte 
christelijke geloofsgemeenschappen 
in hun landen van herkomst. Van 
meet af aan zijn er adviserende 
gesprekken vanuit SKIN naar het 

ministerie geweest ter voorbereiding 
van deze bijeenkomst.
De geestelijke leiders hebben de 
situatie geschetst van religieuze, 
met name christelijke, minderheden 
in verschillende delen van de 
wereld, waaronder Iran, Egypte, 
Irak, Pakistan, Ethiopië en 
Indonesië. Bovendien hebben 
zij hun ervaringen en ideeën met 
de minister gedeeld en hem 
opgeroepen om zich namens 
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Nederland in te zetten voor de 
bescherming van deze en andere 
vervolgde religieuze minderheden in 
de wereld. Deze gedachtewisseling 
zal voor de minister behulpzaam 
zijn in de voorbereiding van de 
Nederlandse positie in nationale en 
internationale fora. 

Deze unieke bijeenkomst is een 
goed begin van het in Nederland 
op de kaart zetten van de 
vervolging van christelijke en 
andere religieuze minderheden 

in verschillende delen van de 
wereld. Het is het voornemen om 
dit overleg tussen het ministerie 
en de vertegenwoordigers van 
de onderdrukte minderheden 
voort te zetten, zodat zowel de 
bovengenoemde als andere leiders 
de stemmen kunnen laten horen 
van hun vervolgde broeders en 
zusters in de landen van herkomst 
en de mogelijkheden kunnen 
bespreken om hen te beschermen 
tegen geweld en vervolging. 

Strafbaarstelling van illegaliteit
Het kabinet heeft plannen om illegaal verblijf van migranten strafbaar 
te stellen. Ook wil het kabinet het onmogelijk maken dat mensen die 
zonder verblijfspapieren in dit land worden aangetroffen ooit nog legaal 
verblijf kunnen verkrijgen, zelfs als er nieuwe relevante feiten zijn die dat 
wel zouden rechtvaardigen. 

Een brede maatschappelijke coalitie kwam op 9 maart in Utrecht bijeen 
om het kabinetsvoornemen te bekritiseren. Deelnemers van deze 
coalitie zijn onder andere het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt 
(LOS), Kerk in Actie en SKIN.

De coalitie spreekt zich uit tegen de plannen van het kabinet. 
Strafbaarstelling van illegaal verblijf is buiten alle proporties en slecht 
voor de samenleving. 

De coalitie propageert geen illegaal verblijf maar verzet zich tegen het 
strafbaar stellen ervan, omdat dit voor kwetsbare groepen en voor de 
samenleving als geheel negatieve gevolgen zal hebben. Het is een 
aantasting van mensenrechten, bedreigt de meest kwetsbare groepen, 
werkt uitbuiting in de hand, vergroot de afstand tot de hulpverlening, is 
slecht voor de veiligheid en openbare orde en vergroot de spanningen 
tussen groepen in de samenleving. 

Voor actueel nieuws: zie de website www.tegenstrafbaarstelling.nl
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Gesprek met 
Wout van Laar
Teus Eikelboom

Ds. Wout van Laar nam op 21 
januari afscheid als directeur van 
de Nederlandse Zendingsraad. 
Bij die gelegenheid werd hij door 
drs. Nelly van Kampen – Boot, 
voorzitter NZR, getypeerd als een 
echte “bruggenbouwer”. Instituties, 
beleidsplannen en strategieën zijn 
niet het eerste waar hij voor gaat. 
Zelf bepleit hij om ‘ruimte te laten 
voor de Geest’. In de tientallen 
jaren dat we elkaar kennen heb 
ik hem ook leren kennen als een 
“diepgraver”, op zoek naar het 
echte, het fundamentele, het 
kostbare, zowel van het Woord 
van God als van de werkelijkheid 
waarin dat Woord tot ons komt. De 
verhouding tussen die beide heeft 
hem zeer geboeid en daarin heeft 
hij in spreken en schrijven anderen 
meegenomen. Bij dit alles zag hij de 
migrantenkerken bepaald niet over 
het hoofd! 

Tweemaal gemeentepredikant 
(Noordeloos en Vlaardingen), 
secretaris binnenland bij de GZB, 
zendingpredikant in Chili en dan 
zestien jaren bij de NZR. Dit alles 
levert veel ervaringen op. De 
situaties, ontmoetingen, meningen 
enzovoort bij veel gelegenheden in 
tal van landen hebben ongetwijfeld 
ontwikkelingen bij je in gang gezet. 

Wat is hierbij constant gebleven en 
wat veranderde er in je leven?
Constant is gebleven mijn liefde 
voor het Woord. Ik ben door de 
jaren heen geboeid gebleven door 
de gang van dat Woord door de 
wereld. Vanuit de kern heb ik breder 
leren zien hoe het Woord in vele 
culturen weerklank vindt en effect 
heeft. Gods Geest heeft meer pijlen 
op de boog dan wij denken. De 
Schrift gaat open en blijkt breder, 
het Tota Scriptura omvat meer en 
is concreter dan wij op het eerste 
gezicht verwachten.

Er zijn nogal wat ontwikkelingen 
en verschuivingen te constateren. 
De secularisatie in Europa, de 
verschuiving van de christelijke 
kerk van Noord naar Zuid, de 
migratie bracht de wereldkerk in 
alle verscheidenheid in Nederland. 
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Zelf  heb je het ergens over ‘het 
omwoelde landschap van het 
christendom’. Wat betekent dit voor 
de kerken in Nederland?
Wij kunnen niet langer blijven steken 
in onze monoculturele patronen. Het 
Lichaam van Christus in Nederland 
is veelkleurig. We moeten ons 
oefenen in multiculturele manieren 
van kerk zijn en van getuigen. In de 
gevestigde kerken is verandering van 
denken nodig om ruimte te geven 
aan niet-westerse tradities. Een 
niet-westers lied is niet voldoende, 
het gaat om meer. We moeten zelf 
anders worden, het gaat om de 
openheid om ontvanger te zijn.

Je zou verwachten dat de 
Nederlandse kerken en de 
migrantenkerken de gelederen 
zouden sluiten, maar eigenlijk is er 
niet zo veel enthousiasme voor. We 
kennen elkaar niet of we denken 
elkaar niet nodig te hebben. De 
Nederlandse kerken schrikken van 
‘het vreemde’. De migrantenkerken 
hebben meer dan genoeg aan de 
eigen problemen. Hoe kan deze 
patstelling worden doorbroken?
Realisme is nodig om te erkennen 
dat de migrantenkerken hun eigen 
vragen en hun eigen prioriteiten 
hebben. Ze moeten zichzelf 
terugvinden in een situatie van 
diaspora. De Nederlandse manier 
van kerk zijn is hen vreemd. De 
gevestigde kerken moeten uitkijken 
om niet de migrantenkerken tot 
voorwerp van hun programma’s en 
projecten te maken. We moeten 
ons eerlijk afvragen: wat zijn onze 
motieven?

De doorbraak moet plaatsvinden 
op plaatselijk niveau. Gezamenlijke 
inzet voor de stad en de buurt geeft 
saamhorigheid en vertrouwen. 
Tegelijk leer je dan ook om je samen 
over de geopende Bijbel te buigen. 
We zijn aan elkaar gegeven als leden 
van het Lichaam van Christus. Dat 
is het draagvlak, daar liggen de 
roeping en de belofte. 

De migrantenkerken, vooral de 
kerken die de laatste decennia 
ontstonden, hebben vaak een 
sterke missionaire drang. Ze voelen 
zich geroepen om het Evangelie 
in de Nederlandse samenleving 
opnieuw te laten klinken. “Vroeger 
kwamen jullie zendelingen naar 
ons, nu komen wij als zendelingen 
naar jullie”. De praktijk blijkt dan 
onthutsend weerbarstig te zijn en 
de botsing op de Nederlandse 
ontkerstende cultuur hard en pijnlijk. 
Is er een remedie?
De gevestigde kerken zouden 
moeten zoeken naar wegen en 
middelen om de migranten te 
verwelkomen en van dienst te 
zijn, zodat zij niet onze fouten 
gaan herhalen. Ze moeten 
de Nederlandse cultuur leren 
kennen. Er is missionaire training 
nodig voor de migranten. Het 
is daarbij heel belangrijk dat de 
migranten zelf participeren in 
het geven van die training, dus 
training in gelijkwaardigheid en 
wederkerigheid. Ook daarin vindt 
dan de interculturele ontmoeting 
plaats en kunnen misverstanden en 
kortsluitingen worden voorkomen.
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De bijeenkomst vond plaats in de 
Moluks Evangelische Kerk, Gardji 
Indjili Moluku te Amsterdam en 
werd geopend door de voorzitter 
van de Molukse kerk GIM, waarna 
werd gezongen. Al direct werd de 
Molukse cultuur van gastvrijheid 
ervaren. 

Ds. Verry Patty (justitiepredikant 
en voorganger van de Molukse 
Kerk) hield een inleiding met als 
thema ‘Van schuilkerk tot kerk 
voor anderen’. Hij belichtte de 
geschiedenis van de Molukse kerk 
vanaf de vijftiger jaren met het 
kampleven en het geloof tot nu 
toe, waarbij de kerk uitgaat van 
reframing the basics, en waarbij de 
kerk dienstbaarheid en solidariteit 
als sleutelwoorden ziet. Aan de 
hand van een tekst van Nelson 
Mandela schetste dominee Patty 
vervolgens hoe het begrip ‘kerk 
voor anderen’ eruit zou kunnen 
zien. Oog hebben voor de historie 
van het eigen verhaal, zoeken naar 

mogelijkheden, ruimte scheppen 
voor elkaar en jezelf ontstijgen. 
Hoofdpredikant Jan Eerbeek 
lichtte de regels toe voor 
migrantenpredikanten die een 
ambtelijk bezoek aan hun 
gemeenteleden willen brengen 
buiten de bezoekuren. Om voor 
deze regeling in aanmerking 
te komen, gelden de volgende 
voorwaarden. 

1. er moet een integriteitsonderzoek 
zijn gedaan door Bureau Veiligheid 
en Integriteit van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie;

2. betrokkene moet de Nederlandse 
nationaliteit hebben en goed 
Nederlands spreken. Dit ook in 
verband met de communicatie met 
de medewerkers van de inrichting 
waar men op bezoek gaat;

3. het bezoek mag niet 
evangeliserend van aard zijn. 
Het gaat om het bezoek van 

Migrantenplatform Justitiepastoraat 
Ds. J. Eerbeek

Op zaterdag 20 november 2010 werd de vierde bijeenkomst 
van het migrantenplatform voor justitiepastoraat gehouden. Dit 
migrantenplatform is een overlegorgaan tussen justitiepredikanten, 
justitiepastores, vertegenwoordigers van de migrantenkerken, 
migrantenpastores, de Protestantse Theologische Universiteit (in 
verband met de opleiding van migrantenpastores), Exodus en andere 
relevante organisaties.  Het migrantenplatform wil de verbinding 
versterken tussen migrantenkerken en justitiepastoraat. 
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gemeenteleden die geloofsgenoten 
zijn. De overheid kan evangelisatie 
in extra pastoraal bezoek niet 
faciliteren;

4. de bezoekende predikant 
of pastor mag niets aan de 
gedetineerde geven (ook geen 
Bijbels en religieuze voorwerpen) 
en ook niets van de gedetineerde 
meenemen (bijvoorbeeld een brief 
voor een familielid);

5. de bezoekende predikant mag 
over het bezoek niets naar buiten 
brengen in de pers of anderszins;

6. bij vragen kan men contact 
opnemen met de hoofdpredikant 
ds. J. Eerbeek, 06-51362783, 
j.eerbeek@dji.minjus.nl;

7. de bezoekende predikant 
heeft een introductiegesprek met 
hoofdpredikant en/of adjunct 
hoofdaalmoezenier. Deze besluit of 
betrokkene op een landelijke lijst kan 
worden geplaatst die toegang biedt 
tot alle inrichtingen. 

8. de bezoekende predikant 
moet willen deelnemen aan twee 
instructiebijeenkomsten per jaar; 

9. er mag geen familierelatie bestaan 
tussen predikant en de bezochte 
gedetineerde. 

Met de organisatie Exodus 
wordt overlegd in hoeverre de 
predikanten op de lijst de status van 
Exodusvrijwilliger kunnen krijgen 
om in aanmerking te komen voor 
reiskostenvergoeding. 

De vierde bijeenkomst van het 
migrantenplatform werd afgesloten 
met een heerlijke maaltijd, bereid 
door leden van de Molukse kerk. 

Op 12 januari 2011 is de eerste 
instructiebijeenkomst geweest. 
hoofdpredikant en adjunct-
hoofdaalmoezenier hebben daar een 
toelichting gegeven op een groot 
aantal zaken die men moet weten 
en waar men zich aan moet houden 
als met een inrichting bezoekt. 

Wie in aanmerking wil komen voor 
plaatsing op de lijst, kan contact 
opnemen met hoofdpredikant Jan 
Eerbeek: j.eerbeek@dji.minjus.nl
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Lausanne III was de grootste 
gebeurtenis in het jaar waarin 
gevierd werd dat honderd 
jaar geleden de grote 
Wereldzendingsconferentie  van 
Edinburgh 1910 werd gehouden. 
Het lijkt me dat de viering van 
honderd jaar zendingswerk voor 
evangelische christenen van even 
groot belang is als de bevestiging 
van de betekenis van evangelisch 
christen te zijn die op het eerste 
Congres van Lausanne in 1974 
zo duidelijk was onder woorden is 
gebracht. 

Een week lang hebben 4.200 
leidinggevenden uit kerkelijk werk 
en uit zendingskringen afkomstig 
uit 198 landen met elkaar overleg 
gevoerd. Door te werken met 
websites via internet hebben nog 
veel meer personen zich met 
Kaapstad 2010 verbonden geweten, 
waardoor de reikwijdte van de 

conferentie nog weer veel groter 
werd. In mijn rol als bestuurslid 
van de Bakke Graduate University, 
was ik uitgenodigd om mee te 
werken aan het welslagen van 
de dialoogsessies. Zo voerde ik 
op de eerste dag het woord over 
het thema Waarheid en Evangelie 
gezien vanuit het perspectief van 
een pastor in het stadscentrum van 
Rotterdam. 
Iedere morgen zagen we 
dezelfde gezichten van allerlei 
mensen gezeten aan een van 
de negenhonderd tafels in de 
grote Congreshal. Het was een 
indrukwekkend gebeuren, een 
week lang samen met zo velen 
in gebed verenigd te zijn. Zelf 
maakte ik kennis met drie mannen 
en een vrouw die leiding geven 
aan zendingswerk in Sri Lanka, 
Oeganda, Vietnam en in Engeland. 
Ik noem drie zaken die op mij de 
meeste indruk hebben gemaakt: 

Indrukken van Lausanne III in 
Kaapstad
Robert Calvert

Het Derde Lausanne Congres over Wereldwijde Evangelisatie (ook 
wel bekend onder de namen Kaapstad 2010 of Lausanne III) vond 
plaats in Kaapstad, Zuid-Afrika, van 16 tot 25 oktober 2010. Het 
Congres, dat georganiseerd was in samenwerking met de World 
Evangelical Alliance, bracht vier duizend leidinggevenden uit twee 
honderd landen bijeen om de belangrijke vraagstukken van onze 
tijd te bespreken in het licht van de toekomst van de kerk en de 
verkondiging van het evangelie in de wereld.
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De wereldwijde verscheidenheid van 
het Lausanne Congres
Door de confrontatie met de grote 
culturele verscheidenheid waarin 
het geloof gestalte aanneemt 
kreeg iedere deelnemer te maken 
met aspecten van de boodschap 
die hem bekend voorkwamen, 
maar ook met geheel nieuwe 
gezichtspunten. Er was veel 
energie in gestopt om ieder te 
laten deelnemen aan ontmoetingen 
van mannen en vrouwen van alle 
leeftijden, en afkomstig uit een 
grote verscheidenheid van culturen. 
Toch was het onvermijdelijk dat we 
sommigen hebben gemist, en ik 

denk daarbij vooral aan collega’s uit 
China.   
Toch lijkt het me dat deze 
conferentie in Kaapstad een 
voorbeeld is waaraan alle andere 
wereldwijde conferenties aan 
kan worden afgemeten. Deze 
grote culturele verscheidenheid 
(én de deelname van mannen 
en vrouwen van alle leeftijden) 
stond in groot contrast met de 
fundamentele pioniersbijeenkomst 
van de Wereldzendingsconferentie 
van 1910, die tot verdriet van 
sommigen en tot vreugde van 
anderen het begin inluidde van de 
oecumenische beweging. Evenwel, 
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de grote verscheidenheid kan 
mogelijk een probleem worden voor 
de evangelische beweging. Het 
karakter dat evangelische christenen 
uit Noord-Amerika en Groot-
Brittannië waaruit de Lausanne 
beweging is voortgekomen, 
kenmerkt, is in zekere mate ook 
cultureel gebonden, omdat ze 
een reactie was tegenover de 
hun wereld dominerende ideeën 
van de Verlichting. Naarmate de 
nieuwe centra van de steeds 
groter wordende christelijke 
gemeenschappen in Azië, Afrika 
en Latijns-Amerika nog sterker 
zullen groeien, moeten we er ons 
op instellen dat onverwacht nieuwe 
geluiden ons voor nog onbekende 
uitdagingen zullen stellen. 

De offerbereidheid van kerkleiders 
en werkers in de zending
Er zijn grote gebieden waar 
christenen een moeilijk bestaan 
leiden omdat ze een minderheid 
vormen. Predikanten en zendelingen 
uit het Westen kunnen veel leren 
van de offerbereidheid, het geloof en 
het doorzettingsvermogen van hun 
collega’s uit Azië, Afrika en Latijns-
Amerika. Wij in het Westen, met de 
migrantenchristenen als onze buren, 
hebben niet langer als excuus dat 
we daarvan geen weet hebben. Hoe 
kunnen we onze handel en wandel 
in het Westen daarop instellen? De 
nadruk waarmee Dr. Chris Wright 
ons opriep tot nederigheid, integriteit 
en eenvoud, riep ons terug om tot 
de fundamentele Bijbelse waarden 
die wij soms uit het oog dreigen te 
verliezen. Zijn woorden sneden in 

het bijzonder diep, toen hij sprak 
over het falen van kerkleiders, 
dat een struikelblok kan woorden 
voor Gods eigen zending in deze 
wereld. Naar mijn mening was het 
zeer terecht dat hij opmerkte dat 
kerkleiders ‘de Schrift verdraaien 
om hun gierigheid, immoreel 
gedrag en een arrogante houding te 
rechtvaardigen’. 

De dringende noodzaak om in 
stedelijke gebieden bezig te zijn 
Als stadspastor betrokken 
bij het nieuwe fenomeen van 
migrantenkerken, was ik erop 
gericht te horen naar wat christenen 
te zeggen hadden die te maken 
hebben met wat gebeurt in de 
zakenwereld, die zich bezig houden 
met stadspolitiek, en de seculiere 
samenleving. De grote wereldsteden 
blijven de grote uitdaging voor 
zending en het evangelie. Hoewel in 
veel gebieden religie een dominante 
plaats inneemt, meen ik zelf dat de 
secularisatie een grotere bedreiging 
voor het evangelie is dan de islam. 

Ik was geraakt door de 
slotopmerkingen van Christine 
MacMillan (Leger des Heils, 
Vancouver) bij haar overwegingen 
over licht en duisternis (naar 
aanleiding van Genesis 1-2). Ze zei: 
“Onze plaats is te staan tussen licht 
en duisternis, en het licht tot het 
duister te laten doordringen.”  Dit is 
een krachtig woord voor het steeds 
groter wordende aantal christenen 
dat zich geplaatst ziet aan de rand 
van de samenleving. En dat zijn niet 
uitsluitend migranten.
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Boekbespreking
De crux. Christenen over de kern van hun geloof

Hans Visser

Waar gaat het nu eigenlijk om in het christelijk geloof? Wat is de kern? Dit 
boek van 288 bladzijden laat 49 denkers en kunstenaars zien hoe zij het 
christelijk geloof verwoorden of verbeelden. Het zijn persoonlijke verhalen van 
5000 woorden of van één pagina voor een gedicht of voor een kunststuk. 
Deze denkers en kunstenaars zijn zeer verschillend, omdat zij zeer 
verschillende levens achter de rug hebben. Ze komen allemaal tot de kern 

de redacteuren (een universiteitshoogleraar en een schrijver) om de kracht 
en de schoonheid van het geloven te laten zien. Daar zijn ze wonderwel in 
geslaagd.
In deze bonte rij van denkers komt de Nederlandse christenheid in 
grote verscheidenheid naar voren. Rooms-katholieken, evangelicalen, 
protestanten, reformatorischen in soorten zijn er allemaal. En het verwondert 
ons dan niet dat vertegenwoordigers van de migrantenkerken er ook bij zijn 
en wel de SKIN coördinator Anmar Hayali en het SKIN oud-bestuurslid Tom 
Marfo. 
Met Jezus van Bagdad naar Den Haag is de titel van de bijdrage van Anmar 
Hayali. Hij wil vertellen dat Jezus Christus de hoofdrolspeler in zijn leven is. 
Een ontroerend verhaal volgt over zijn geloof, de verhouding tot zijn familie en 
tot de medemensen, zijn keuzen in het leven en voor SKIN. In Bagdad was 
Jezus een profeet. In Nederland bleek Jezus ook God te zijn. 
In het artikel Van het regenwoud naar Amsterdam vertelt Tom Marfo hoe hij 
in het Ghanese tropische woud tot het christelijk geloof kwam en hoe hij in 
Amsterdam prostituees ging helpen. Hij illustreert de omgekeerde zending. 
Vragen heeft hij aan de westerse kerken te stellen. Het is goed dat de 
immigranten hun bijdragen aan dit boek leveren.
Het is ook zo goed als SKIN-leden, nieuwkomers of immigranten, kunnen 
lezen in dit boek hoe in Nederland over de kern van het geloof gesproken, 
weergegeven of verbeeld wordt. Het is treffend dat het gedicht Vragenderwijs 
van de 90 jarige dominee en dichter, Willem Barnard, is opgenomen. 
Het raakte ons diep dat hij een paar weken na de verschijning van dit 
boek overleed. Je leert de verscheidenheid en de kernachtigheid van de 
Nederlandse christenheid beter en dieper verstaan. Wat zou ik nog meer 
noemen? Neem, lees en kijk in dit boek.

De crux. Christenen over de kern van hun geloof. Cees Dekker& Reinier Sonneveld (redactie), 

288 pag., 2010, Buyten & Schipperheijn, Motief – Amsterdam. ! 19,90.
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From the editorial staff

Dynamics...

dealt with in the SKIN churches. 
In a conversation with the Pastor of WordLife Christian Center, Kelvin 
Onyema, we read that this church wants to be perceived as an international 
church, aiming at the integration of its members into Dutch society. This 
active church has many projects. 
A short description of new member churches shows the diversity of SKIN. 
All of them show something catching and are developing innovative plans 
and activities. 
As the coordinator of SKIN, Anmar Hayali speaks about his experiences of 

buoyant strength to tackle his work.  
The Rev. Wout van Laar, the most recent Director of the Dutch Missionary 
Council, and now retired, shows in his interview with Teus Eikelboom, in 
what way the new SKIN churches have been inspiring him, and he speaks 
of the common missionary task of the SKIN churches and the established 
churches. 
A particular task of SKIN is shown up in a report of the Platform of Prison 
chaplaincy in the Netherlands. 

attended conference on World evangelism in Cape Town, South Africa, that 
inspired him in his mission in the City centre of Rotterdam. 
All this speaks of movement and dynamics of people and ecclesiastical 
communities, which are characteristic of the SKIN churches in the 
Netherlands. 

In this time of preparation for Easter, we are reminded of the words of 
the apostle Paul, in which he shows us something of his own deepest 
driving force. He prays to be allowed to experience `the dynamics of the 
Resurrection’ (Philippians 3,10).  He writes that he desires to share `the 
strength of the Resurrection’, the driving force of God, who is active in the 
church and in the world. And in one breath he characterizes himself as a 
runner, running to God’s call through Jesus Christ (Philippians 3,14). 

We wish all our readers, who have some link with SKIN churches that 
they may experience, in line with the desire of Paul, something of the 
strengthening dynamics of the Resurrection. 

The editors
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“Our church orientates itself on the 
model of the Church of Antioch, 
as described in the Book of Acts,”  
Pastor Onyema explains to me, at 

Center in Utrecht (Kanaleneiland). 

was certainly still a Jewish church. 
But when the message arrived 
in Antioch, things changed. The 
Christians of that community came 
from various different cultures. 

They, in their turn, also sent out 
messengers to people from various 
cultures to proclaim the message. 
Consequently, being church actually 
implies being intercultural. So, we, 
as members of LifeWord Christian 
Center, consider it our calling to be 
an intercultural church.”

LifeWord Christian Center does 
not wish to be an island where 

Lifeword Christian Center, 
a multi-cultural church
LifeWord Christian Center is one of the new members of SKIN. 
Gerard van ’t Spijker recently had the following interview with its 
Pastor, Kelvin Onyema. 
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feel at home and who live in 
isolation from the Dutch culture. All 
this reveals itself immediately in the 
weekly church service on Sundays. 
All the elements of the service are 
consistently bi-lingual: what is said, 
preached or prayed in Dutch is 
immediately translated into English 
and vice versa. Among the church 
goers there are people from West 
Africa, from the Caribbean, from the 
Netherlands and from many more 
countries.

“When and if one culture becomes 
dominant, it will hinder and interfere 
with the Gospel,” says Pastor 
Onyema. 
The word migrant church 
consequently, is not appropriate for 
this community, which wishes to 
be a markedly multicultural church. 
Every Sunday approximately one 
hundred members from various 
places in the Netherlands attend the 
happy service. For eighteen months 
now the meeting place has been 
the  Triumfatorkerk  (the Church 
Triumphant) on Kanaleneiland in 
Utrecht. “Foreign students feel at 
home with us as well,” says Pastor 
Onyema.

The pastor, Mr Kelvin Onyema, 
is himself Nigerian. He trained 
to be a service engineer with a 
specialization in climate technology. 
However his hobby, soccer, 
necessitated in his coming to the 
Netherlands. He trained with NAC 
as a professional soccer player. 
But his destiny in the Netherlands 
turned out to be quite different in 

the end. He got married to a Dutch 
woman and came into contact 
with the Overcomers Bible Church, 
which, at the time, was led by 

latter left for the United States more 

Mr Kelvin Onyema as pastor. Then 
the multi-cultural congregation 
was renamed LifeWord Christian 
Church and developed further 
organisationally. On October 31, 
2010 their 5th anniversary was 
celebrated exuberantly. 

Singing hymns of praise is 
an essential part in all weekly 
services. The singing is supported 
by a modern band and a choir. 
Consequently, the worship team 
plays an important role in this multi-
cultural congregation. They select 
songs from different traditions: 
Dutch, English, Antillean and West 
African. Apart from Pastor Onyema 
other church leaders also take 
part in preaching the Word. Guest 
preachers from out with the church 
take part in the worship services as 
well.

In addition to the weekly Sunday 
worship there are also set activities 
on other days of the week. Every 
Wednesday, at a minimum of six 
different places, house groups meet 

and mutual support and care. Once 
a month there is a Healing and 
Breakthrough Night in Utrecht.  

“Being a multi-cultural church is 
not a matter of course,” Pastor 
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Onyema explains. “One should 
listen to one another and give space 
to one another. Good organisation 
is therefore indispensable.” Pastor 
Onyema mentions the various 
committees. He begins with 
mentioning the worship team. 
Then immediately, and perhaps not 
accidentally, the hospitality team. 
“People attending our services 
should feel welcome from the 

well. There are prayer leaders, and 
there is the multi-media team. It is 
interesting to know that a coach 
has been appointed for each team. 
He or she is not a member of the 
team but can be consulted by the 
team leader if necessary. This coach 
can also talk to the team leader in 
the event of the team failing.

When I ask what the LifeWord 
community sees as their special 
mission in Utrecht, in the district of 
Kanaleneiland, where the church is 
located, Pastor Onyema does not 

need to think for long. “There are so 
many things to be done in this area. 
There are so many people living 
here who do not know how they 
should solve their problems. Many 

In this case a course on how to 

useful for them. But there should 
also be courses on how to live as a 
man or on how to live as a woman. 
We should also start a language 
school. If you cannot speak proper 
Dutch, you will not make it in this 
society. Moreover, a course on 
bringing up one’s children would be 
of importance. There are enough 
ideas to serve the community of this 
neighbourhood. It makes you wish 
for your own building, where you 
could receive people and groups.”

The community knows they are 
called to occupy their own place in 
the Netherlands, and the enormity 
of the task. 
The introduction brochure and the 
LifeWord website (www.lifeword.nl) 
state as follows:

“LifeWord Christian Center believes 
they should preach the Good News. 
They wish to do this by breaking 
through cultural boundaries; by 
helping people to discover the true 
identity in Jesus Christ; by offering 
people divine healing and by freeing 
people from spiritual restraints; by 
teaching them how to rise above 
their own circumstances and how 
to achieve spiritual maturity, and 
by offering hope and restoration to 
families and individuals.”
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Holy Fire Revival Ministries International, 
Rotterdam. 
The Pastor of this church is the Rev.  Isaac 
Gibson (Ghana). The Holy Fire Revival Ministries 
International has initiated quite a number of 
activities in the Tarwewijk district of Rotterdam. 
Every day people are welcome after 14.00 hours: 
Open House. Twice a year the church organizes 
a concert. 

Life Word Christian Centre, Utrecht.
This is an international Church, located in the 
Triumfatorkerk, Utrecht. The Pastor, Kelvin 
Onyema, is originally from Nigeria (see the 
interview on page 23). Its members live in 
numerous places in the Netherlands, not only 
in Utrecht. The weekly meeting of its members 
in house communities forms one of the 
cornerstones of this church. 
www.lifeword.nl

Reconciliation & Restoration Church 
International, The Hague.
This missionary minded Church is under the 
leadership of Pastor Dennis Nwosu, originating 
from Nigeria. The name of this Church is inspired 
by II Corinthians 5, 18: “All this is done by God, 
who through Christ changed us from enemies 
into friends and gave us the task of making 
others his friends also”. 
www.reconciliationchurch.org

New member churches of SKIN 
During recent months a number of migrant churches have joined 
our association SKIN. There are now 73 member churches. With 
gladness we welcomed in 2010: 
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Redeemed Christian Church of God (RCCG), 
Amsterdam. 
This church is a member of the worldwide RCCG, 
which has its roots in Lagos, Nigeria. Its leader is 
Pastor Ibrahim Abarshi. Evangelization is one of 
the most important activities of this church, which 
is inspired by the ‘Purpose-Driven-Church Model’ 
(Rick Warren). 
www.rccgnetherlands.org

Sunday International Christian Outreach (SICO), 
Utrecht. 
This church, under the leadership of Pastor 
Sunday and his wife Petra Eromosele, has as its 
main purpose a worldwide outreach, and bringing 
people to the knowledge of Christ. Biblical 
teaching is essential, also in pastoral questions 
regarding family and marriage. 
www.sicoministries.org

Triumphant Faith Chapel, Amsterdam. 
The leadership of this internationally oriented 
Church is in the hands of Pastor Emmanuel 
Baddoo (Ghana). The Church, which was founded 
in 2002, provides not only spiritual, but also 
material needs, such as offering shelter, clothes 
and food for those in need. 
www.triumphant.nl
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Of late I have developed a great 
and strong longing to get to know  
the miscellaneous and manifold 
collection of  churches and religious 
communities in the Netherlands. 

visits to the member churches in 

recent months. They have become 
very precious moments to me, 
experiences I will always cherish. 
These visits are not just a task which 
is, after all, part and parcel of my 
job as coordinator, they mean much 
more to me. The warm contacts 
with the member churches are 
among the most beautiful aspects 
of my work. They are a driving force 
for me to continue and they give me 
a practical insight into what is going 
on in the minds of our grass - roots 
parishioners. So many challenges, 
but at the same time and even more 
important, so much faith, hope and 
love (1 Corinthians 13,13).

Each visit is a story in itself. The 
warmth and happiness with which I 
am welcomed. The hospitality which 
makes me rapidly feel at home, even 

time. The sincere interest in people 
of outside the church community, an 
interest which makes me realize ever 
more that the church should indeed 
be an open house where all people 
are welcome. If I should sum up 
all these impressions in one word, 

From the coordinator

Anmar Hayali

I look back upon it with gratitude and with a feeling of amazement. 
In 2010 I experienced so many unforgettable moments and gained 
so many indelible impressions that I really do not know where 
to begin. Nor have I got enough space to share all these special 
moments with you. Therefore I have made a selection.
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then it would be love. The love of 
Christ for His disciples, which they 
express through words and actions. 
I am grateful to God  for the warm-
hearted meetings and conversations 
with fellow - believers, each with 
his or her own background, each 
a unique story. These people make 
SKIN into what she is. A foretaste of 
how it will be in heaven, people from 
all sorts of peoples and nations, 
who all of them confess that Jesus 
Christ is their Lord and Redeemer 
and who praise His name out of 
gratitude. The name above every 
name (Philippians 2,9 – 10).

However, there is an essential 
difference between heaven and 
this broken world. Recently the 
persecution of Christians has 
increasingly occurred in many parts 
of the world, among which my own 
torn native country of Iraq. I think of 
and pray for my brothers and sisters 
in the Netherlands, who come from 
countries where the Church of Christ 
suffers and is persecuted.
I also pray for their families and 
fellow-believers in their home 
countries. That they may persevere 
in their faith, may continue to 
experience God‘s  nearness and 
may be given His strength and 
comfort. Jesus promises us that 
there will come a time when there 
will no longer be suffering and 
troubles. Our sorrow will turn into joy 
(John 16, 20 – 24). His words are of 
invaluable and priceless comfort.

Together with Jesus we shall also 
overcome the other challenges 

with which we are confronted as 
Christians, and I am thinking in 
particular of the housing problem 
many of our religious communities 
and churches in the Netherlands 
have been suffering from for many 
years now. For Jesus has promised 
us that there are many mansions in 
our Heavenly Father’s house (John 
14,2). Meanwhile we continue to 
devote ourselves to the interests 
of our grassroots in solidarity with 
them.

In 2010 SKIN started the youth 
project JOIN! in cooperation with the 
Charity Oikos. 

the four big cities have already 
been held. Young people, youth 
leaders, coming from various 
Christian migrant and Dutch, native, 
churches, have participated in these 
meetings. I was pleasantly surprised 
to see with how much enthusiasm 
and appreciation these youngsters 
have responded to these meetings. 
It has also touched me to discover 
that this was not the umpteenth 

meet a need and that it has got 
added value through the creation 
of (regional) relationships between 
various churches and religious 
communities.

More and more churches and 
religious communities join SKIN. 
We are enormously grateful to God 
for the growth of SKIN and for His 
blessing on this work.

Glory be to God on high!
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SKIN was asked by the Ministry of 
Foreign Affairs to bring the Ministry 
in touch with a number of leaders 
of Christian faith communities and 
churches in The Netherlands, who 

the position of the suppressed 
Christian faith communities in their 
countries of origin. From the very 
beginning there have been advisory 
conversations from SKIN to the 
Ministry while preparing for this 
meeting.
The religious leaders described the 
situation of the religious, mainly 

Christian, minorities in several parts 
of the world, among which Iran, 
Egypt, Iraq, Pakistan, Ethiopia and 
Indonesia. Moreover, they shared 
their experiences and ideas with 
the Minister and called him to act 
on behalf of The Netherlands to 
protect these and other persecuted 
religious minorities in the world. This 
exchange of views will be helpful 
for the Minister in determining 
the position of the Netherlands in 
national and international forums.    
This unique meeting is a good start 
to shed the light in The Netherlands 

Conversation with minister Rosenthal 
on freedom of belief
Anmar Hayali

On Wednesday the 16th of March 2011 a consultation took place 
between Mr. Uri Rosenthal, the Dutch Minister of Foreign Affairs, 
and a group of religious leaders of Christian and other religious 
minorities in The Netherlands about the recent violence against and 
persecution of Christian communities and other minorities in several 
countries in Asia, Africa and the Middle East.



Skin Magazine 31

on the persecution of Christian and 
other religious minorities in several 
parts of the world. It is the intention 
to continue this conversation 
between the Ministry of Foreign 
Affairs and representatives of the 
suppressed minorities, in order 
to make it possible for the above 

mentioned as well as other leaders 
to be the voice of their voiceless 
and persecuted brothers and 
sisters in their countries of origin 
and to discuss the possibilities to 
protect them against violence and 
persecution.  

Penalization of illegality
The Dutch Cabinet has proposed to penalize the illegal stay of 
immigrants. A broad coalition of societal and religious organizations 
declares itself opposed to this. Participants in this coalition are, 
among others, Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS), 
Kerk in Actie and SKIN.

The coalition of nongovernmental organizations does not 
propagandize illegal stay, but resists the penalization of this, because 
penalization will have negative consequences on vulnerable people 
and on the entire society. Penalization of illegality is a defamation of 
human rights; promotes exploitation; discourages asking for help; 
is bad for safety (especially in case of medical issues); and enlarges 
tension and suspense between different groups in society.

For up-to-date news, visit the website www.tegenstrafbaarstelling.nl
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In the dozens of years which we 
have known each other, I have learnt 
to see him as a ‘profoundly deep 
person always in search of the real, 
the fundamental and the precious, 
both in the Word of God and in the 
reality in which that Word comes to 
us. The relation between these two 
has always captivated him and in 
this he has carried others along. In all 
this he certainly did not overlook the 
migrant churches! 

You have been twice a parish 
minister (in Noordeloos and in 
Vlaardingen), then Secretary for 
homeland affairs at the Reformed 
Mission Federation (Gereformeerde 
Zendingsbond - the GZB), then 

working in the service of the DMC 
for sixteen years. All these varied 
situations, meetings and opinions 
you met with on many occasions in 
a great number of countries have 
undoubtedly developed new insights 
in your thinking.  What has remained 
constant and what has been 
changed in your life?
What has remained a constant factor 

is my love for the Word of God. All 
through the years I have remained 
captivated by the pace of that Word 
as it makes its way through the 
world. Starting from that fundamental 
reality, I have learned how the Word 

and has its impact. God’s spirit has 
more arrows in the air than we are 
aware of. The Book opens up and 
tota Scriptura, the Word in its totality, 
includes more and is more concrete 

In your working life you have 
observed quite a few developments 
and movements:  the secularization 
in Europe, the shift of the Christian 
church from north to south, through 
migration the Universal Church has 
become present in all its variety in 
the Netherlands. You yourself have 
characterized this as the ‘rooted 
up landscape of Christianity’. What 
does this mean for the churches in 
the Netherlands?
We need no longer be stuck in 
our mono cultural patterns. The 
body of Christ in the Netherlands is 
multicoloured. We must practice in 

Conversation with rev. Wout van Laar
Teus Eikelboom

The Reverend Van Laar made his farewell on 21 January as director 
of the Dutch Missionary Council (DMC). On that occasion, the 

a real bridge builder. Institutions, policy plans and strategies are not 

‘space for the Spirit’. 



Skin Magazine 33

multicultural ways of being church 
and witness thus in various ways. 
A change of thinking is necessary 
in the established churches, giving 
space to non Western traditions. 
Singing songs imported from abroad 
is not enough. We ourselves must 
change in such a way that we 
develop an openness to receive. 

You would expect that the Dutch 
churches and the migrant churches 
would close ranks, but in fact there 
is not much enthusiasm for this. We 
do not know each other or we think 
that we do not need the other.  The 
Dutch churches are scared of what 
is strange to them. The migrant 
churches, on their side, have a lot 
of problems to solve. How will it 
be possible that this stalemate be 
broken? 
We must be realistic and we should 
recognize that migrant churches 
have their own questions and their 
own priorities. They must resolve 
themselves in a situation of Diaspora. 
The Dutch way of being church is 
strange to them. The established 
churches must safeguard against 
considering the migrant churches 
as objects for their own programme 
and projects. We must honestly ask 
ourselves the question: what are our 
motives?

The impetus must take place at 
the local level. Through a common 
commitment for the city and for 
the environment solidarity and trust 
should be developed. This will also 
lead us to concentrate ourselves 
to the Bible opened before us. We 
have been given to each other as 
members of the body of Christ. That 
is the basis; this is our common 
vocation and promise. 
 
The migrant churches, especially 
the churches that came into being 
during recent decades, often show 
a strong missionary drive.  They 
feel themselves called to let the 
gospel sound be heard clearly in 
Dutch society. ‘In former days your 
missionaries came to us, nowadays, 
we come to you as missionaries’. 
This proves to be disconcerting and 
the clash with the Dutch secularized 
culture seems to be painful. Is there 
a remedy?
The established churches would 
have to look for ways to welcome 
the migrants and to render them 
service in such a way that they will 
not repeat our mistakes. They must 
learn about Dutch culture now. A 
missionary training is necessary 
for the migrants. It is thereby 
very important that the migrants 
themselves participate in developing 
that training; it should therefore be 
a training in equality and reciprocity. 
Also in this an intercultural encounter 
will take place and thus avoid 
misunderstandings and break down 
in dialogue.
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The meeting was organised at the 
Moluccan Evangelical Church, Gardji 
Indjili Moluku (GIM), in Amsterdam, 
and was opened by the president of 
this church after hymn singing.  

From the beginning the Moluccan 
culture of hospitality was apparent.  
The Rev. Verry Patty, Prison Pastor 
and Pastor of the Moluccan Church, 
gave a presentation with the theme: 
‘From hidden Church to a Church 
for others’. 

He sketched the history of 
the Moluccan Church in The 
Netherlands right from the beginning 

lived in camp areas, depicting the 
meaning of the Christian faith in 
these circumstances and up to 

now. In the present situation the 
Church is taking reframing the 
basics as point of departure, seeing 
service and solidarity as its key 
values. On the basis of a text from 
Nelson Mandela, Rev. Patty gave an 
outline of the Church for Others. It 
includes a consciousness of one’s 
own story and history, openness for 
new possibilities, creating space for 
others and transcending one’s own 
situation. 

The Chief Chaplain for the Ministry 
of Justice, Jan Eerbeek, explained 
the rules that apply to Pastors of 
Migrant Churches who would like 
pay a visit to their parishioners 
on the basis of their ministry and 

Those who would like to pay visits 

Platform Prison Chaplaincy 
On Saturday November 20th, 2010, a meeting of the Platform of 
Migrant Churches and the Prison Chaplaincy was held. This Platform 
is a meeting place of pastors in detention centres, representatives 
of Migrant Churches, pastors of Migrant churches, the Protestant 
Theological University (in view of theological training of Pastors of 
Migrant churches), the organisation Exodus and some other relevant 
organisations. The Platform seeks to reinforce the relations between 
the Migrant Churches and the Prison Chaplaincy. 



Skin Magazine 35

that fall into this ‘category’ should 
be aware of the following conditions:
 

Integrity of the Ministry of Security 
and Justice carry out an examination 
of one’s good character;

2. People concerned must have 
Dutch nationality and have a fair 
knowledge of the Dutch language. 
This is needed as these pastors 
should be able to communicate 
freely with employees of the 
detention centre where the visit is 
paid;

3. The visit should not have the aim 
of Evangelization: it concerns the 
visit of a member of one’s parish. 
Public authorities do not facilitate 
Evangelisation activities;

4. The visiting minister or pastor 
should not bring any present to the 
detainees (also no Bibles or religious 
objects), and he or she should not 
receive something out of the hands 
of the detainee (for instance a 
letter for a member from one of his 
relatives); 

5. The pastor is not allowed to 
communicate anything about the 
visit to the outside world, in the 
press or other public media;

6. The pastor who prepares for 
a visit will pay an intake visit to 
the Chief Chaplain for Detention 
Centers, or his substitute. These 
functionaries take the decision 
whether the person concerned may 

be placed on the national list that 
gives access to all detention centers 
in The Netherlands;

7. Pastors who regularly pay visits 
to the detainees must be willing 
to attend two instruction meetings 
yearly; 

8. There should be not family 
relationships between the pastor 
and the detainee;

9. In case of queries, one should 
contact the Chief Chaplain for 
Detention Centers, the Rev. 
J. Eerbeek, 06-51362783.
Consultations are held with the 
organization Exodus about the 
question whether pastors on the list 
may receive the status of Exodus 
volunteer, which could give them 
the possibility to have their travel 
expenses refunded. 

This fourth meeting of the Platform 
was closed with a delicious meal 
prepared by members of the 
hospitable Moluccan Church. 

held on January 12th, 2011. During 
that meeting the Chief Chaplain and 
his suppliant explained extensively 
the necessary customs and 
regulations that pastoral visitors of 
detention centres should know. 

All those who would like to apply to 
be put on the list of these pastors, 
are invited to contact Chief Chaplain 
Rev. Jan Eerbeek: 
j.eerbeek@dji.minjus.nl
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Lausanne III in Cape Town was the 
biggest event of the year to celebrate 
the centenary of the 1910 mission 
conference in Edinburgh. It seems 
to me that the last one hundred 
years of mission is as important for 
evangelical Christians to celebrate 
as re-stating evangelical identity so 

Congress in 1974. For a week 4,200 
church and mission leaders from 
198 countries gathered in Cape 
Town. Interacting with website 

reach and relevance of Cape Town 
for many more. In my role as a 
regent of Bakke Graduate University, 
I was invited to facilitate dialogue 

in the multiplex on the Gospel and 
Truth from the perspective of a city-
centre pastor in Rotterdam. Each 
morning session we met the same 
faces at one of 900 tables in the 
Congress Hall. It was wonderful to 
pray with each other throughout the 
week. I got to know three male and 

one female mission leaders from 
Sri Lanka, Uganda, Viet Nam and 
England. Three features stood out 
for me:

The global diversity of the Lausanne 
Congress. 
The width of cultural expressions of 
faith meant everyone heard aspects 
that were familiar as well as those 
that were alien. A lot of effort had 
been put into achieving a cross-
section of people in terms of culture, 
age and gender. It was inevitable 
that some would be missing and 
we greatly missed our Chinese 
colleagues. I think however that 
Cape Town set a benchmark by 
which we might measure all other 
global gatherings. The diversity 
between cultures (as well as of 
gender and age) contrasted with 
the ground-breaking 1910 World 
Mission Conference which gets 
blamed (or praised) for giving birth 
to the ecumenical movement. Yet 
diversity is potentially problematic 

Impressions from Lausanne III at 
Cape Town
Robert Calvert

The Third Lausanne Congress on World Evangelization (also known 
as Cape Town 2010 and Lausanne III) was held in Cape Town, South 
Africa, 16-25 October 2010. The Congress, held in collaboration 
with the World Evangelical Alliance, has brought together 4,000 
leaders from more than 200 countries to confront the critical issues 
of our time as they relate to the future of the Church and world 
evangelization.
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for the Evangelical movement. The 
breed of evangelicals from North 
America and Britain behind the 
Lausanne movement is to some 
extent culturally bound and reacting 
to their world of the Enlightenment. If 
the new centres of Christian growth 
in Asia, Africa and Latin America are 
going to give greater leadership and 

be prepared for different voices to 
challenge us.

mission workers. 
There are large areas of the globe 
where Christians are suffering and in 
a minority. Pastors and missionaries 
from the West have much to 

perseverance of counterparts in Asia, 
Africa and Latin America. As migrant 
Christians are our neighbours, we in 
the West no longer have an excuse 

to say that we did not know. How do 
we adjust our ‘walk’ and ‘talk’ in the 
Western world? The emphasis of Dr. 
Chris Wright on humility, integrity and 
simplicity called us back to basic 
biblical values that at times we have 
been in danger of losing sight of. 
His words cut particularly deeply 
as he spoke of the failure of church 
leaders as a stumbling block to the 
mission of God. I think there was 
wide relevance to his comment that 
church leaders “distort Scripture 
to justify greed, immorality and 
arrogance.”

The urgent need to engage the 
urban world.
As an urban pastor involved 
with the new phenomenon of 
migrant churches, I longed to hear 

engaging the market-place, city 
politics and the secular society. 
The world’s cities remain the great 
challenge for mission and the 
Gospel. Though religious culture 
dominates in many regions, I 
personally believe that secularism 
is as greater threat to the spread 

of Islam. I was touched by the 

(Salvation Army, Vancouver) to her 

from Genesis 1-2. She said “our 
position must be to be in between 
and let light come into darkness.” 
This word connects powerfully 
to the position of more and more 

the margins and edge of societies, 
not only migrants, today. 
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Book Review
The Crux. Christians about the Essence of their Faith.

Hans Visser

What is the Christian faith really about? In this book of 288 pages 49 
thinkers and artists show how they articulate or illustrate their Christian faith. 
The book contains personal stories of 5,000 words each, or one page per 
poem or picture of a work of art. These thinkers and artists are very different 
because each of them expresses himself from his or her particular life story. 

The editors (a university professor and a synthetics artist) intended to show 
the vigour and the beauty of believing. They succeeded wonderfully well. 
 In this diverse group of thinkers the great variety of Dutch Christendom 
comes to the fore. Roman Catholics, Evangelicals, Protestants, Neo-

them representatives of the migrant churches, namely SKIN-co-coordinator 
Anmar Hayali and former SKIN board member Tom Marfo.

Met Jezus van Bagdad naar Den Haag (With Jesus from Bagdad to The 
Hague) is the title of Anmar Hayali’s contribution. He wants to tell us that 
Jesus is the leading man in his life. There follows a moving story about his 
faith, the relation to his family and fellow men, his choices in life and for 
SKIN. In Bagdad Jesus was as prophet. In the Netherlands he appeared to 
be God too. 

In Van het regenwoud naar Amsterdam (From the Rainforest to Amsterdam) 
Tom Marfo tells us how he was converted to the Christian faith and how 
he began to help prostitutes in Amsterdam. He illustrates mission in the 
opposite direction. He has to ask questions of the western churches. It is 
good that immigrants have contributed to this book. 
 It is also good when SKIN members, newcomers or immigrants, can read 
in this book how the essence of faith is discussed, represented or imagined. 
It is striking that the poem Vragenderwijs (By Way of Questioning) by the 
90-year-old pastor and poet Willem Barnard has been included. We were 
deeply moved when we learned that he had died a few weeks after the 
publication of this book. You learn to better and more deeply understand 
the diversity and the essence of the Dutch Christendom. What else could I 

De crux. Christenen over de kern van hun geloof (The crux. Christians about the Essence 

of their Faith) Cees Dekker & Reinier Sonneveld (editors), 288 pages, Amsterdam: Buyten & 

Schipperheijn/ Motief , Amsterdam. ! 19,90.  
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Recommended: DVD multi coloured witness

This DVD contains 19 songs that are popular in 
migrant churches in the Netherlands.

The performers are Christians 
living in the Netherlands 
from a Moluccan, Armenian, 
Surinamese, Indonesian, Iraqi, or 
Nigerian background. 

The DVD is produced by the 
Christian Higher Educational 
Institute Ede, and is an initiative 
of the Foundation Zonneweelde 
and SKIN.

Price of the DVD :  ! 15,00 (postage 
included). 

To be ordered by sending an E-mail to :  
info@skinkerken.nl


