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                                                                      In dit document treft u een verkorte versie van onze nieuwsberichten, 
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SKIN publiceert jaarverslag 2016 
Het jaarverslag van SKIN over 2016 is beschikbaar op de website. Klik hier om het jaarverslag in te zien.   
 
 
Derde editie SKIN-toerustingscursus in Almere van start gegaan  
Op 22 april startte SKIN met de derde 
jaarlijkse editie van haar nieuwe 
toerustingscursus voor leiders van 
migrantenkerken en internationale kerken. 
De SKIN-cursus vindt dit jaar plaats in 
Almere, op 15 zaterdagen in de perioden 
april-juli en september-november. 
Inmiddels participeren zo’n 30 leiders van 
diverse internationale kerken in deze 
Engelstalige toerustingscursus. Deze 
kerkleiders komen oorspronkelijk uit 
landen als Congo, Eritrea, India, Indonesië, 
Myanmar, Nederland, Suriname en Syrië, 
en behoren tot diverse kerkelijke tradities 
(Oriëntaals-Orthodox, Rooms-Katholiek, 
Protestants, Evangelisch en Pinkster). 
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: Gods koninkrijkcultuur en menselijke culturen, de 
culturele achtergronden van de Bijbel, wereldbeelden en contextualisatie, integrale zending, de missionaire 
migrantenkerk, cross-culturele training en intercultureel kerk-zijn, zorg voor de pastor, cross-culturele pastorale 
zorg, discipelschap, Bijbels leiderschap, kerkmanagement, wereldwijde kerkgeschiedenis en kerkelijke tradities in 
Nederland, preken en onderwijzen van Gods Woord, het christelijk huwelijk, het opvoeden van kinderen, jeugdwerk 
en fondsenwerving voor kerken. Klik hier voor een foto impressie van de eerste periode van de SKIN-cursus 2017. 
 
 
SKIN-coördinator gaat door met rubriek ‘Wereldkerk in eigen land’ 
Op verzoek van de redactie van het 
maandelijkse blad Woord & Dienst schrijft 
SKIN-coördinator Anmar Hayali sinds 
september 2016 artikelen over diverse 
internationale kerken en 
migrantenkerken in ons land.  
Dit voorjaar presenteerde hij portretten 
van de Arabische (Evangelische) kerken in 
Nederland (januari), Kroatische 
Katholieke Parochie st. Nikola Tavelić 
(maart), Victory Outreach in Nederland 
(april), Oosters-Orthodoxe kerken in 
Nederland (mei) en Myanmar Christian 
Fellowship (juni en juli). In het 
februarinummer is een interview met 
hem opnieuw geplaatst.  
 

http://skinkerken.wix.com/skin#!nieuws/c866
http://docs.wixstatic.com/ugd/b0a256_67ba20a8affd439cb5ee4435024ab7cd.pdf
http://skinkerken.wixsite.com/skin/foto


De SKIN en VU bieden ambtsopleiding voor leiders van internationale kerken 
In samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam werkt SKIN aan een eenjarige postdoctorale 
ambtsopleiding voor pastors en leiders van internationale kerken, die in september van start zal gaan, Deo volente. 
Klik hier voor meer informatie en inschrijving. 
 
Studiereis Duitse predikanten in het kader van migrantenkerken 
In maart bracht een groep predikanten uit Duitsland een driedaags werkbezoek aan Nederland. Omdat zij daar de 
samenwerking coördineren tussen migrantenkerken onderling en met de verschillende regionale protestantse 
‘Landeskirchen’, wilden zij zich oriënteren op dit terrein in ons land.  

Op uitnodiging heeft SKIN-coördinator op 9 maart de internationale kerken in Nederland, het werk van SKIN als 
landelijke vereniging van deze kerken en allerlei ontwikkelingen in het veld gepresenteerd aan de deelnemers van de 
conferentie in Doorn, en ervaringen met hen uitgewisseld. Verder hebben deze predikanten enkele Nederlandse 
migrantenkerken bezocht. 
 
SKIN organiseert verkiezingsdebatten 
In het kader van de landelijke 
verkiezingen op 15 maart 2017 
organiseerden SKIN en SKIN-
Rotterdam op 6 februari een 
verkiezingsdebat in Rotterdam, om 
onze stem als kerken richting de 
politiek te laten horen en ons te 
informeren over welke standpunten de 
verschillende partijen hebben. Op 13 
maart organiseerde SKIN een tweede 
verkiezingsdebat in Amsterdam.  
 
 

 

 

 
 

Tweede relatiebijeenkomst PKN en 
vertegenwoordigers internationale kerken 
Als vervolg op de bijeenkomst van september vorig 
jaar heeft op 20 maart een tweede ontmoeting 
plaatsgevonden tussen de nieuwe scriba van de 
Protestantse Kerk in Nederland (PKN), dr. René de 
Reuver, PKN-beleidsmedewerkers die werkzaam zijn 
op het terrein van relatieopbouw met de 
internationale kerken, en vertegenwoordigers van 
SKIN en SKIN-Rotterdam.  
 
Conferentie over 65 jaar Molukse kerken in Nederland  
Op 25 maart organiseerde het Moluks Theologisch Seminarie in samenwerking met de PKN een conferentie met als 
thema ‘Vieren of treuren. De betekenis van 65 jaar Molukse kerken in Nederland voor de relatie met de Nederlandse 
kerken’. Namens SKIN hebben penningmeester Jan Scholten en de coördinator deelgenomen aan deze conferentie 
die plaatsvond in het Moluks Kerkelijk Centrum te Houten. 

http://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/opleidingen/postacademische-opleidingen/postacademische-ambtsopleiding-migrantenpastor-kerkleider/postacademische-ambtsopleiding-migrantenpastor-kerkleider.aspx


SKIN vertegenwoordigd op Europese conferentie Presbyterian Church of Ghana 
Op uitnodiging van ds. David Osei Asare, de nieuwe predikant van SKIN-lidkerk Presbyterian Church of Ghana (PCG), 
heeft de SKIN-coördinator op 2 april de speciale dankdienst te Amsterdam bijgewoond die onderdeel was van de 
derde Europese conferentie van de PCG, en een korte toespraak verzorgd. Vertegenwoordigers van de PCG in acht 
landen kwamen bijeen van 30 maart t/m 3 april. 

 
 

 
 

 

 
 

 

SKIN-coördinator gastspreker bij Tyndale 
Theological Seminary 
Dit voorjaar was coördinator Anmar Hayali weer te 
gast bij Tyndale Theological Seminary (TTS) in 
Badhoevedorp. Op uitnodiging van dr. Daniel Ahn, 
assistent hoogleraar interculturele studies bij TTS, 
heeft hij op 30 maart de docenten, staf en studenten 
van TTS toegesproken over het belang van toerusting 
van christenen ten behoeve van de vervulling van 
Gods missie en de opbouw van Zijn koninkrijk. Op 11 
april nodigde ds. Ahn hem weer uit, om een 
gastcollege te geven, die deel uitmaakte van de 
module ‘Global Diaspora Missiology’. Hierbij heeft de 
coördinator een overzicht gegeven van de vele en 
zeer diverse migrantenkerken en internationale 
kerken in ons land en het brede veld kort geschetst.  
 
 
 

 

 

 

 

SKIN vertegenwoordigd op internationale 
leiderschapsconferentie in Londen  
Op uitnodiging van Alpha Europa en Alpha Nederland heeft 
coördinator Anmar Hayali van 30 april t/m 3 mei, samen met 
zo’n 100 landgenoten, deelgenomen aan de internationale 
leiderschapsconferentie van Alpha International. Ongeveer 
6500 christelijke leiders uit meer dan 80 landen hebben deze 
conferentie in Londen bijgewoond. Naast de plenaire sessies en 
workshops heeft de SKIN-coördinator een bijeenkomst 
bijgewoond over het (net)werk van Alpha in het Midden-Oosten 
en zich verder georiënteerd op de mogelijkheden om Alpha te 
promoten binnen de internationale kerken in Nederland.  



SKIN uitgenodigd naar netwerkbijeenkomst Raad van Kerken Amsterdam 
De Raad van Kerken Amsterdam organiseerde op 13 mei een netwerkbijeenkomst voor zijn relaties, om het eigen 
werk te presenteren en (verdere) ontmoetingen tussen lidkerken en andere betrokkenen te faciliteren. Op 
uitnodiging waren de voorzitter en penningmeester van SKIN hierbij aanwezig.  
 
 
Conferentie over de rol van de kerk op 
terrein van vluchtelingen 
In het bijzonder vanwege het afscheid van 
Geesje Werkman als diaconaal werker en 
specialist op terrein van vluchtelingen vanuit 
de Dienstenorganisatie van de PKN, 
organiseerde de PKN op 19 mei een 
werkconferentie met als titel ‘De rol van de 
kerk op terrein van vluchtelingen: asiel in 
Nederland en Europa’, met tal van 
deskundige sprekers. Namens SKIN heeft de 
coördinator geparticipeerd in deze 
conferentie in Utrecht.    
 
 
SKIN participeert in onderzoek over religieuze ontwikkelingen in Nederland 
Op uitnodiging heeft SKIN-coördinator Anmar Hayali een interview gegeven ten behoeve van een nieuw onderzoek 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar de religieuze ontwikkelingen in Nederland. Naar verwachting zal het 
rapport volgend jaar worden gepubliceerd en gepresenteerd en een hoofdstuk bevatten over de positie van 
migrantenkerken en internationale kerken in ons land.  
 
 
Migrantenkerken in Arnhem vieren samen hemelvaart  
Traditiegetrouw organiseert het Platform Migrantenkerken Arnhem in samenwerking met de Arnhemse Rooms-
Katholieke en Protestantse kerken een gemeenschappelijke viering op Hemelvaartsdag. Dit jaar vond op 25 mei de 
negende jaarlijkse hemelvaartsviering plaats, met als thema ‘In verscheidenheid verbonden’.  
Tot de organiserende kerken behoorden de SKIN-lidkerken Evangelische Broedergemeente Arnhem, Gereja Kristen 
Indonesia Nederland en Persekutuan Kristen Indonesia (PERKI) Arnhem/Gelderland. Dit jaar traden PERKI en de 
Molukse gemeente KJPIN gezamenlijk op als gastvrouw. 
 
 
Presentatie boek ‘Kerken delen’ 
Op 31 mei werd het boek ‘Kerken delen. Een brochure over de kansen en valkuilen van het gezamenlijk gebruik van 
kerkgebouwen’ gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Utrecht. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan PKN-
scriba ds. René de Reuver. Het boekje behandelt korte casussen met betrekking tot het delen van kerkgebouwen 
tussen autochtone en internationale kerken en is het resultaat van de samenwerking tussen meerdere organisaties 
die in het veld werkzaam zijn.  
 
 
Vijfde retraite Nederlands Christelijk Forum  
Zo’n 50 christelijke leiders uit allerlei kerkelijke tradities en culturele achtergronden hebben op 7en 8 juni 
deelgenomen aan de vijfde jaarlijkse retraite van het Nederlands Christelijk Forum (NCF) in Elspeet. Het thema van 
deze retraite was ‘de kerk als creatie en als werktuig van de Geest’. Vanuit SKIN hebben voorzitter ds. Rhoïnde 
Mijnals-Doth, bestuurslid ds. Johannes Linandi, bestuurslid broeder Tecleab Habte en coördinator Anmar Hayali 
deelgenomen aan deze retraite. 
 
 
Diverse kerken in Utrecht organiseren multicultureel korenfestival 
In de Domkerk in Utrecht vond op 10 juni het jaarlijkse multiculturele korenfestival in Utrecht plaats. Diverse kerken, 
waaronder SKIN-lidkerken LifeWord Christian Center, Oromo Christelijke Kerk en PERKI, leverden een bijdrage 
hieraan. Verder waren de penningmeester en coördinator van SKIN hierbij aanwezig.  



Constructieve ledenvergadering SKIN 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van SKIN werd dit jaar op 17 juni gehouden bij lidkerk Maranatha 
Community Transformation Centre in Amsterdam. Meerdere documenten werden besproken en goedgekeurd, 
waaronder de jaarverslagen en –rekeningen van de afgelopen jaren, aangezien er vorig jaar geen ALV heeft kunnen 
plaatsvinden.  
De beleidsprioriteiten voor de komende jaren werden ook vastgesteld, namelijk toerusting, regionalisatie en 
zichtbaarheid. SKIN zal zich blijven inzetten voor de toerusting van (huidige en toekomstige) leidinggevenden binnen 
de internationale kerken en migrantenkerken, de versterking van regionale netwerken en het vergroten van de zicht- 
en hoorbaarheid van haar primaire doelgroep in de Nederlandse kerk en samenleving.  
Het laatste gedeelte van de ALV betrof een presentatie over de nieuwe postdoctorale ambtsopleiding van SKIN en de 
VU. 
 
 
 
Expert meeting ‘Learning Christianity Worldwide’   
Op uitnodiging van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) heeft de coördinator van SKIN op 20 juni  
deelgenomen aan de eerste expert meeting van ‘Learning Christianity Worldwide’ (LCW) in Amsterdam, rondom de 
vorming van een ‘learning community’ over wereldwijd Christendom.  
LCW is een instituut binnen de PThU Amsterdam/Groningen dat in samenwerking met predikanten, zendelingen, 
christelijke gemeenschappen en academici verdieping wilt bereiken “in het leren kennen en beter verstaan van de 
diversiteit en pluriformiteit van het christelijke geloof wereldwijd en dat kunnen verbinden met de diversiteit en 
pluriformiteit van het christelijke geloof in Nederland.”    
 
 
 
10-jarig jubileum SKIN-Rotterdam en pastors conferentie 
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van onze dochterorganisatie SKIN-Rotterdam organiseerde zij op 23 juni in 
samenwerking met Operatie Mobilisatie een pastors conferentie rondom het thema ‘Transformatie - hoe kun je 
impact hebben op de samenleving’. Van harte gefeliciteerd!  
 
 
 
Landelijke kerkdienst Keti Koti 2017  
Ter gelegenheid van de afschaffing van de trans-Atlantische slavenhandel in Suriname en de voormalige Nederlandse 
Antillen werd op initiatief van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) door SKIN-
lidkerk de Evangelische Broedergemeente Nederland op 1 juli een landelijke bezinningsdienst gehouden in de 
Koningskerk te Amsterdam.  
De dienst stond in het teken van gedenken en het samen vieren van de vrijheid, waarbij vrijheid en bevrijding 
neergezet werden als thema’s van ons christelijke geloof. Ds. Humbert Hessen, bisschop van de Broedergemeente, 
ging voor tijdens de dienst.  
Aansluitend aan deze kerkdienst vond de Nationale Herdenking plaats bij het Nationaal Monument Slavernijverleden 
in het Oosterpark te Amsterdam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Verkenning van het veld voortgezet en geïntensiveerd 
In de afgelopen maanden heeft coördinator Anmar Hayali van SKIN zijn bezoeken aan allerlei migrantenkerken en 
internationale kerken in verschillende delen van het land geïntensiveerd. Dit voorjaar bracht hij bezoeken aan onder 
meer de Grieks-, Russisch- en Bulgaars-Orthodoxe kerken, Korean Reformed Church, ICU (In Christ United) Gouda, 
Keluarga Katolik Indonesia en (Tamil) New Wine Harvest Church.  
Deze bezoeken vormen voor hem een onschatbare bron van inzichten in het kleurrijke kerkelijke landschap in ons 
land en helpen hem om de vele internationale kerken die Nederland rijk is verder in kaart te brengen. Hiermee doet 
hij ook inspiratie op en deelt hij graag zijn ervaringen door middel van presentaties en artikelen.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle eer en dank aan onze Heer Jezus Christus! 
 
 

                         

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
     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-in-Nederland-SKIN-1713671075544193/
http://skinkerken.wix.com/skin#!vrienden/c1ggo
http://www.joshivanveen.com/
mailto:info@skinkerken.nl
http://www.skinkerken.nl/

