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Van de redactie
De lente is aangebroken. Knoppen zwellen, bloemen geven kleur en 
fleur aan het voorjaar. De diversiteit onder de bomen en planten is 
groot. Toch hebben ze allemaal zonlicht nodig om tot volle ontwikke-
ling te komen. 

Ook bij de mensen is de diversiteit groot. Wat een verschillen in her-
komst, cultuur en karakter. Toch geldt ook voor ons: om te floreren 
zijn bepaalde voorwaarden nodig. Dit geldt eveneens op voor SKIN. 
Zoveel migranten, zoveel verschillen. Waar zit de gemeenschappelijke 
voorwaarde voor groei en bloei? Toch in de eerste plaats bij Hem, die 
zegt: “Ik ben het Licht van de wereld” (Johannes 8:12).

Eind vorig jaar zijn een aantal SKIN-lidkerken samengekomen in Rot-
terdam om dit geloof in Jezus Christus met elkaar te belijden en te 
vieren. Van deze inspirerende bijeenkomst vindt u een verslag. Verder 
vragen wij graag uw aandacht voor het interview met Barbara Gwan-
mesia, coördinator van SKIN Rotterdam, en voor de stichtingen HiP en 
Present. Beide organisaties bieden praktische hulp waar dat nodig is. 

Mogelijk is uw situatie niet altijd even zonnig. Weet dat Gods trouw 
verder reikt dan dat wij kunnen zien. In Zijn licht zien wij het licht 
(Psalm 36:9): het leven in al haar volheid, zoals de Schepper het be-
doeld heeft.

Deze nieuwsbrief wil hieraan een kleine bijdrage leveren. Wij wensen u 
veel leesplezier en een goed voorjaar toe. 

Teus Eikelboom
Francisca Folkertsma
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Algemene ledenvergadering SKIN
29 november 2008
 
June Beckx

De tweede ledenbijeenkomst in 2008 vond plaats in Rotterdam. 
Pastor Ahadu Beza en leden van zijn kerk, de Mahber Christian Rot-
terdam, hadden deze keer de organisatie op zich genomen. In het 
gebouw van de Pinkstergemeente Kom en Zie werden wij hartelijk 
door hen ontvangen en mochten wij genieten van de diverse Ne-
derlandse broodjes en Ethiopische lekkernijen. De bedoeling van de 
bijeenkomst was om gezamenlijk ons geloof te vieren. Toch kwamen 
twee belangrijke thema’s aan bod. Hieronder een korte terugblik op 
deze dag. Wat werd er besproken, wat werd er besloten?

Tijdens de ledenvergadering
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Migratie en Ontwikkeling
Geesje Werkman, werkzaam bij 
de ontwikkelingsorganisatie ICCO 
en Kerk in Actie Binnenland met 
landbouw, migratie en ontwikkeling 
in haar portefeuille, wil migrantenker-
ken in Nederland actief betrekken bij 
dit thema.
“Vaak”, zo zegt ze, “wordt migratie 
als een probleem gezien. Nu is er 
echter een tegenbeweging ontstaan, 
namelijk dat migratie juist brede kan-
sen biedt voor zowel het ‘Noorden’ 
(westerse geïndustrialiseerde landen 
waar migranten naar toe komen) 
als voor het ‘Zuiden’ (derdewereld-
landen waar migranten vandaan 
komen).” Door de zogenaamde 
‘remittances’ en de vreemde valuta 
die daardoor het Zuiden binnenko-
men, zullen millenniumdoelen daar 
gemakkelijker te verwezenlijken zijn. 
Deze geldovermakingen worden 
ook genoemd in de beleidsnotitie 
van minister Koenders voor ontwik-
kelingssamenwerking. In dezelfde 
beleidsnotitie wordt niet voorbijge-
gaan aan de rol en betekenis van 
migrantenorganisaties als partners 
in ontwikkelingssamenwerking: 
“Migranten zijn partners en geen 
doelgroep!”
Geesje Werkman vindt het jammer 
dat daarentegen weinig bekend is 
dat migrantenkerken heel veel doen 
aan projecten in hun landen van 
herkomst. Ze zijn meestal alleen in 
beeld bij een religieus belang. 

Kathleen Ferrier, CDA-Kamerlid, 
onder meer bezig met ontwik-
kelingssamenwerking en speci-
aal onderwijs is als gast bij deze 

ledenvergadering aanwezig. Zij 
vindt de inzet van migrantenkerken 
aan thuislanden zeer belangrijk. De 
minister is zich daar zeer bewust 
van. Het is echter niet mogelijk voor 
hem om met die honderden kerken 
te praten. Daarom zouden sleutel-
figuren uit migrantenkringen dit op 
zich moeten nemen.

Beiden benadrukken het belang 
van een platform zoals SKIN. Het 
probleem is dat het ontwikkelings-
werk van de individuele lidkerken 
niet altijd bekend is bij het bestuur 
van SKIN. Daarom heeft het be-
stuur dit onderwerp ook voor deze 
ledenbijeenkomst geagendeerd.

Alle aanwezige lidkerken geven 
daarop aan op welke gebieden zij 
hulp en steun bieden. Het blijkt dat 
deze hulp zowel in Nederland als 
in het buitenland gegeven wordt. 
Velen hebben zelfs projecten in 
meer dan een land, omdat in deze 
kerken verschillende nationaliteiten 
samenkomen.
In dat alles staat de boodschap 
van Christus die verandering brengt 
centraal. 

Impulsis
Impulsis is het loket voor Nederland-
se particuliere initiatieven in ontwik-
kelingssamenwerking, een geza-
menlijk initiatief van Edukans, ICCO 
en Kerk in Actie. Bij Impulsis kunnen 
stichtingen, scholen, ondernemers 
en bedrijven, verenigingen, kerkelijke 
gemeenten etc. terecht voor onder-
steuning van hun ontwikkelingspro-
ject. Werkman benadrukt dat een 
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gedeelte van het budget bestemd 
is voor de PKN-kerken én ook 
voor migrantenkerken. Steun door 
Impulsis is wel aan een aantal regels 
gebonden. Zo moet er een partner 
zijn in het thuisland en moet de helft 
van het bedrag eigen inbreng zijn. 
Die eigen inbreng wordt vervolgens 
verdubbeld. Contactpersoon van 
Impulsis is Veronica de Lange.

Voorzitter Paul The vindt dat een 
duidelijke boodschap is overge-
komen bij SKIN. Wij besluiten zijn 
voorstel om er een SKIN project 
voor 2009 van te maken over te 
nemen. 

Fondsenwerving
Jonnie Zaat is anthropologe en 
deed ooit onderzoek in een Nepa-
lees dorp op het gebied van migra-
tie. De cultuurschok die zij toen er-
voer maakte haar zeer bewust van 
het belang van een eigen identiteit. 
Dit herkent zij bij de migranten en 
migrantenkerken in Nederland. 
Zaat onderstreept het belang van 
het rapport ‘Gratis en Waardevol’ 
als onderbouwing voor aanvraag 
van financiële steun. 
Activiteiten die in aanmerking 
komen voor financiële steun zijn 
o.a. op het terrein van psychosoci-
ale hulp en maatschappelijk werk, 
educatie, cultuur en jeugdwerk. 
Voor subsidie-aanvraag is het beste 
om de activiteiten onder te brengen 
in projecten. De drie belangrijkste 
subsidiegevers zijn: 1. lokale over-
heden, 2. vermogensfondsen en  
3. bedrijven. Grote fondsen zijn o.a. 
SNS Reaal fonds, Prins Bernhard 

cultuurfonds en Oranjefonds. De 
meeste fondsen staan beschreven 
in het Fondsenboek. 

Uit de discussie met de zaal blijkt 
dat de kerken op het gebied van 
fondsenwerving nog veel advies 
nodig hebben. Een voorbeeld. 
Vraag: hoe kan het dat projecten 
geweigerd worden als de eigen 
echtgeno(o)t(e) of familieleden in het 
bestuur van de aanvrager (Stichting) 
zitten? Antwoord: wegens familie-
belangen. Kathleen Ferrier vindt dat 
wij duidelijk moeten maken dat het 
bij ons (migranten) anders ligt. Haar 
advies: “Vraag in zo’n geval een 
proeftijd van een à twee jaar, waarin 
je kan bewijzen dat er geen sprake 
is van nepotisme.”

De boodschap van Jonnie Zaat 
luidt: “Maak uzelf zichtbaar, zorg dat 
anderen u kennen!” Zij is bereid op 
‘no cure no pay’ basis de kerken 
advies en begeleiding te bieden. Tel. 
030-2520533, jvmzaat@xs4all.nl.

Herdershart 
Dan komt de lang verwachte praise 
and worship. Praiseliederen worden 
gebracht door leden van de ge-
meente Kom en Zie. Pastor Dick 
van Steenis leest uit Ezechiël 34. Hij 
benadrukt dat leiders tegelijkertijd 
herders moeten zijn om goed met 
de mensen om te kunnen gaan. Een 
herdershart houdt van mensen. 

De inleiding van Jonnie Zaat en het 
volledige verslag van de ledenver-
gadering vindt u op onze website 
www.skinkerken.nl.
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Medische zorg voor 
ongedocumenteerden

Wijziging zorgverzekeringswet

Ongedocumenteerden stuiten 
regelmatig op toegangsproble-
men in de zorg. Voorbeelden: in 
een ziekenhuis wordt een hoge 
betaling vooraf geëist, een ope-
ratie wordt onnodig lang uitge-
steld, of er wordt verteld dat een 
praktijk vol zit.
Vanaf 1 januari 2009 is het 
mogelijk om melding te maken 
van een incident in de toegang 
tot de zorg voor ongedocumen-
teerde migranten. Deze meldin-
gen worden geregistreerd. Doel 
van het meldpunt is een beter 
beeld te krijgen van hoe vaak 
het gebeurt dat ongedocumen-
teerde migranten niet of moeilijk 
medisch noodzakelijke zorg 

krijgen. Dit wordt georganiseerd 
door MEDOC/ Dokters van de 
Wereld, en Lampion. Zie www.
doktersvandewereld.org en 
www.lampion.info.

Wanneer u te maken heeft 
met toegangsproblemen in de 
zorg, kunt u dat melden via het 
formulier (te downloaden via de 
websites van SKIN, Lampion 
en MEDOC). Uw melding zorgt 
voor een beter inzicht in de 
hoeveelheid en de aard van de 
toegangsproblemen. Wanneer 
u bovendien bemiddeling nodig 
heeft, wordt er met u contact 
opgenomen door Dokters van 
de Wereld. 

De Koppelingswet bepaalt dat ongedocumenteerden geen recht hebben 
op een basisverzekering volgens de Zorgverzekeringswet. Niettemin kan 
medisch noodzakelijke hulp hen niet worden geweigerd. Illegalen zijn zelf 
aanspreekbaar op betaling van de kosten daarvan. Als zij niet kunnen 
betalen, kan een zorgaanbieder vanaf 1 januari 2009 onder voorwaar-
den aanspraak maken op een financiële vergoeding van oninbare kosten 
conform een nieuwe regeling die het CVZ uitvoert. Deze regeling komt 
in de plaats van de tot dan toe bestaande Regeling Stichting Koppeling. 
Voor meer informatie, zie de website van het CVZ: www.cvz.nl; helpdesk 
financiering zorg aan illegalen (020) 797 8947, infoillegalen@cvz.nl.

Meldpunt
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Gesprek met Barbara Gwanmesia
Teus Eikelboom

“Ik houd van de kou”, zegt Barbara. “Ja echt, vreemd genoeg houd 
ik van de Hollandse winter.” Dat is inderdaad enigszins vreemd, 
want dat zou je niet verwachten van iemand, die afkomstig is uit Ka-
meroen in West Afrika. In een druilerig en koud Rotterdam spraken 
we met de coördinatrice van SKIN-Rotterdam. Wie is ze, welke visie 
heeft ze en hoe is ze in de praktijk bezig? “Wij maken plannen, maar 
God leidt ons leven”, is de rode draad in het gesprek.

Al jaren geleden kwam ze naar 
Nederland voor studie en ze is hier 
gebleven. Omdat haar moeder met 
een Nederlander trouwde, was Ne-
derland een voor de hand liggende 
keuze. Na haar studie Internationale 
Betrekkingen aan de (Amerikaanse) 
Webstar Universiteit in Leiden was 
ze actief in o.a. een stichting, die 
informatie verstrekte aan mensen 
uit Afrika en die de weg wees als er 
hulp nodig was. Ook was ze bezig 
met fondsenwerving voor hulppro-
jecten in Afrika. Ze had verschillende 
banen op het gebied van onderzoek 
voor ontwikkelingswerkers e.d. 
Daarnaast vulde ze haar tijd met 
zingen en schrijven. “Vooral dat 
schrijven is een deel van mijn leven,” 
zegt ze.

Eerst was ze vooral Engelstalig 
bezig. “Dat kan hier heel goed, want 
veel Nederlanders spreken Engels. 
Maar ik heb mezelf gedwongen om 
Nederlands te leren.” Die poging is 
kennelijk goed geslaagd. Sinds kort 
heeft ze een parttime werkkring bij 
SKIN-Rotterdam als coördinator.

Barbara is in een christelijk gezin ge-
boren. Ook hier in Nederland ging ze 
af en toe naar de kerk. “De laatste 
jaren was ik steeds meer en steeds 
bewuster bezig met het christelijk 
geloof. Ben ik eigenlijk wel een 
christen? Heb ik mijn leven echt aan 
God gegeven? Ik realiseerde me dat 
ik op eigen kracht leefde. God leek 
daar buiten te staan! In 2007 was ik 
in Kameroen voor studieonderzoek. 
Daar ontmoette ik echte, bewuste 
christenen. Hun manier van den-
ken en leven imponeerde mij. Wat 
was hun geheim? Ik vroeg me af: 
waarvoor leef ik eigenlijk? Ik begon 
op een andere manier aan God te 
denken. Niet langer als een abstract 
begrip, maar als een concrete wer-
kelijkheid!” Langzamerhand groeide 
haar geloof en ze sloot zich aan bij 
de Redeemed Christian Church of 
God (RCCG), een pinkstergemeente 
in Rotterdam. Ze kende deze kerk al 
vanuit Kameroen.
Opnieuw bleek haar: “Wij maken 
plannen, maar God leidt ons leven.” 
Ze vond werk bij SKIN-Rotterdam 
als coördinator. “Dat werk had te 
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maken met christelijke kerken, dus 
met God! Dit was anders, dit was 
meer dan een gewone baan. Dit 
was werk dat God mij gaf!”

Waar ben je dan mee bezig in dit 
werk? Wat is het raakvlak van jouw 
werk en de migrantenkerken? 
“Het gaat er om dat we de onder-
linge band tussen de kerken verster-
ken. Dat we helpen bij het zoeken 
naar nieuwe mogelijkheden, helpen 
om hun doelen te bereiken. Dit raakt 
zowel de kerken als de kerkleden. 
De bijdrage van de migrantenker-
ken aan het sociale leven in de stad 
wordt vaak onvoldoende gezien. 
Samen met anderen zijn we nu in de 
voorbereidingsfase om cursussen te 

organiseren voor kerken en voor-
gangers. Gedacht wordt o.a. aan 
verhoging van het taalniveau, pro-
jectmatig werken, fondsenwerving. 
We overwegen ook het organiseren 
van bijeenkomsten met politici.”

Wat zijn de plannen en verwach-
tingen voor SKIN-Rotterdam? 
Waarop ben je gericht?
“Voor de migrantenkerken onderling 
streven we naar meer uitwisseling 
van informatie, meer ontmoetingen 
en samenwerking. Meer van elkaar 
weten, elkaar helpen, meer eenheid. 
Voor SKIN is het belangrijk om de 
migrantenkerken van dienst te zijn. 
We zoeken naar manieren om het 
leven en werken van deze kerken 
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te vergemakkelijken. De intentie 
van SKIN is om een brugfunctie te 
vervullen tussen migrantenkerken 
onderling, tussen migrantenkerken 
en Nederlandse kerken en tus-
sen de kerken en de Nederlandse 
samenleving. Dat is: Samen Kerk in 
Nederland!

Veel migrantenkerken hebben 
genoeg aan de eigen zorgen. Bo-
vendien zijn ze vaak nogal instabiel 
en vluchtig door veranderingen in 
woon- en verblijfplaats. Hoe krijg 
je dat in overeenstemming met die 
intenties?
“Veel kerken isoleren zich te veel in 
hun strijd om positie en verblijf. Maar 
informatie kan de stabiliteit verbe-
teren. Wat zijn de mogelijkheden? 
Waar en bij wie moet je zijn? SKIN 
probeert juist om die isolatie te door-
breken. Door kerken samen te bren-
gen, ze een deel van een grotere 
gemeenschap te laten zijn worden 
alle betrokkenen versterkt, ook de 
kleine kerken. Stabiliteit bevorderen, 
kerken versterken, een stem geven, 
een platform bieden. Dit regionale 
werk van SKIN-Rotterdam is erg 
nuttig voor SKIN als geheel.”

Nu heb je vooral sociale- en maat-
schappelijke activiteiten genoemd. 
Lopen we niet het gevaar van een 
zekere eenzijdigheid? Er is toch 
ook de christelijke identiteit, de 
spirituele verworteling van de kerk? 
Dat wat een kerk tot christelijke 
kerk maakt?
De situatie, waarin veel migran-
tenkerken verkeren, moet wel in 
ogenschouw worden genomen. 
Juist als christenen mogen we dat 
niet vergeten. Om ze echt van dienst 
te zijn moeten we beginnen waar 
ze zijn, dus in hun vaak moeilijke 
situatie. Dat vraagt God van ons. 
Maar inderdaad, alle kerken samen 
mogen en moeten elkaar zoeken 
en elkaar versterken in christelijk 
gehalte. 
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Stichting Hulp in Praktijk helpt helpen
Steeds meer mensen hebben hulp nodig. Steeds minder mensen 
krijgen daadwerkelijk de hulp die ze nodig hebben. Stichting HiP wil 
hier verandering in brengen. HiP mobiliseert christenen in het geven 
van hulp aan de medemens. Het geven van hulp is een Bijbelse 
opdracht. Jezus Christus heeft ons deze taak gegeven. Veel christe-
nen willen wel hulp geven, maar weten niet hoe en waar ze moeten 
beginnen. Daarom is HiP opgericht.

Hoe werkt HiP?
HiP brengt 
mensen die 
hulp nodig 
hebben in 
contact met mensen die hulp willen 
bieden. In een database staan de ge-
gevens van hulpbieders, dat zijn de 
leden van de kerken die participeren 
in HiP, christelijke bedrijven en chris-
telijke hulpverlenende organisaties.
Ieder mens kan ongeacht de cultu-
rele of religieuze achtergrond om hulp 
vragen. Dit gebeurt via de hulplijn 
0900 – 447 447 4. De helpdesk van 
HiP brengt vervolgens de hulpvrager 
in contact met de hulpbieder. De hulp 
betreft allerlei vormen van praktische 
en/of sociale noodhulp, zoals iemand 
bezoeken die eenzaam is of een 
klusje doen voor iemand die ziek is. 
De hulp die hulpbieders geven wordt 
aangeboden namens de lokale kerk.

Migrantenkerken
HiP werkt samen met alle christelijke 
kerken in Nederland die geloven in 
de liefde van God de Vader en Jezus 
Christus als middelaar van onze zon-
den. Samenwerken met anderstalige 
kerken en kerken met een andere 

cultuur vraagt een andere aanpak. 
Daarom is sinds januari 2009 Serges 
Tiendrebeogo in dienst bij HiP. Ser-
ges is zelf betrokken als hulppastor 
bij een migrantenkerk in Utrecht en is 
immigrant uit Burkina Faso. Serges: 
‘Mijn achtergrond en mijn ervaring 
in Utrecht vormen een goede basis 
voor mijn werk. Ik heb begrip voor de 
situatie van immigranten; ik weet wat 
er speelt. Maar ook op praktische 
punten, zoals taal, komt mijn achter-
grond van pas. Ik spreek Engels en 
Frans.’

Serges werkt nauw samen met de 
Amsterdamse relatiemanager Rikko 
Voorberg. Rikko: ‘De kerken in Am-
sterdam Zuid Oost zijn ontzettend 
krachtig, zij bieden hun bezoekers 
hoop door praktische en geestelijke 
ondersteuning in hun zware omstan-
digheden. Ik hoop dat HiP hen kan 
ondersteunen in het verspreiden van 
dat licht in Zuid Oost. Zij hebben mi-
nimale middelen, maar een maximale 
power. Ik hoop veel van hen te leren. 
Ik begin te beseffen dat ik weinig 
tot niets weet van wat er werkelijk 
allemaal plaats vindt in Amsterdam 
Zuid Oost.’
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Serges en Rikko zullen eerst onder-
zoek gaan doen naar hoe HiP de mi-
grantenkerken kan faciliteren in hun 
zorg naar de samenleving. Uit het on-
derzoek zal een projectplan voortko-
men hoe HiP de komende jaren gaat 
werken; een plan dat aansluit bij de 
behoeften van migrantenkerken en 
de mogelijkheden van HiP.

HiP in de kerk
Stichting HiP is op dit moment actief 
in 12 plaatsen, waaronder Amers-
foort, Amsterdam, Hoogkerk (Gr), 

Nieuwegein, Rotterdam en Wad-
dinxveen. Op korte termijn start HiP 
in zeven nieuwe plaatsen, in tientallen 
andere plaatsen is HiP in voorberei-
ding. Graag komen wij een presen-
tatie in uw gemeente verzorgen in 
het Nederlands, Engels of Frans. 
Aan een presentatie zijn geen kosten 
verbonden. 
 
Voor verdere informatie of het maken 
van een afspraak kunt u terecht op 
onze website www.stichtinghip.nl  of 
bellen met 0346-330883.

Stichting Present...
...signaleert dat diverse kerken 
zoeken naar een manier om invulling 
te geven aan plaatselijk diaconaat 
vanuit de wens zichtbaar te wor-
den in eigen stad. De kerk kan in 
de huidige samenleving een  sa-
menbindende factor zijn door juist 
buiten de kerkmuren activiteiten 
te organiseren. Present biedt een 
brugfunctie door groepen uit kerken 
die iets voor een ander willen doen, 
te koppelen aan een hulpvraag in 
de eigen woonplaats. Present werkt 
hierin samen met maatschappelijke 
organisaties zoals Thuiszorg en de 
GGZ. Door eenmalige en kortduren-
de projecten wordt omzien naar de 
naaste in de Nederlandse samenle-
ving heel concreet. 

Een groep van New Song, een kerk 
in Den Helder waar een deel van de 
Antilliaanse bevolking naartoe gaat, 
wilde graag iets doen voor een an-
der. Via Present gingen de groeps-
leden een dag aan het werk bij een 

vrouw met psychische klachten. Ze 
kwam er plotseling alleen voor te 
staan en had torenhoge schulden. 
De situatie was uitzichtloos, waar-
door ze haar huis verwaarloosde. 
Tijd om de boel eens flink onder 
handen te nemen!
De groep van New Song heeft het 
plafond geverfd en de woonkamer 
behangen. Tijdens het werk was er 
veel contact met de bewoonster van 
het huis. Samen werden er liedjes 
gezongen en veel gepraat. Aan het 
eind van de dag namen ze afscheid 
met een spontane ‘hug’. De vrouw 
is erg dankbaar voor de groep. Ze 
zegt: ‘Dat mensen dit voor je willen 
doen, dat is bijna niet te geloven. 
Zoveel vertrouwen had ik niet meer 
in mensen.’ 

Wilt u meer weten over deze manier 
van invulling geven aan diaconaat? 
Kijk dan voor meer informatie op 
www.stichtingpresent.nl en kijk of er 
een Present in uw woonplaats zit. 
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Afronding cursus SKIN-HKI 2008
Eveline Bersma

29 november is een dag vol span-
ning voor de cursisten van de Frans-
talige SKIN cursus theologie voor 
leidinggevenden in migrantenkerken. 
Vandaag zouden ze examen moeten 
doen voor het forum van hun vier 
docenten:

• drs. Gerhard Scholte (Nieuwe 
Testament), 

• drs. Auli van ‘t Spijker-Niemi 
(Pastoraat en traumaverwer-
king), dr. Gerard van ‘t Spijker 
(Ethiek, Islam), 

• drs. Marnix van der Sijs (Prakti-
sche Theologie),

• dr. Hans Visser, oud rector van 
het Hendrik Kraemer Instituut 
(HKI) 

We hadden hen gevraagd om aan 
het eind van de cursus van 10 
zaterdagen allemaal een presen-
tatie te houden over een belangrijk 
onderdeel uit de cursus. Ieder had 
zich thuis voorbereid op eigen 
wijze. Ter plekke bleken velen een 
presentatie te hebben voorbereid 
over ‘het leiderschap’ of het Nieuwe 
Testament. Een van de predikanten 
die aan het eind aan de beurt was, 
slaagde erin om opeens van onder-
werp te veranderen omdat velen al 
hadden verteld over leiderschap. Hij 
las de aantekeningen uit de les over 
het Nieuwe Testament voor, onder 
gegrinnik van de betreffende docent. 
Veel van de elf cursisten hadden fa-
milieleden meegenomen of leden uit 
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hun gemeente. Het was muisstil ge-
durende presentaties en na afloop 
klonk er steeds een enthousiast en 
opgelucht applaus als hun predikant 
of echtgenoot de presentatie goed 
had voltooid.

Alle cursisten (predikanten, evange-
listen, kerkelijke bestuursleden zoals 
ouderlingen en diakenen ) kregen na 
afloop het certificaat van de cursus 
uitgereikt door dr. Hans Visser. Hij 
vertelde te hebben genoten van de 
kritische vragen van de docenten 
aan de studenten en de presenta-
ties die werden gehouden. De vol-
gende cursisten namen deel aan de 
eerste Franstalige cursus georgani-
seerd door SKIN in samenwerking 
met het HKI:

• Dhr. Jean Dominique Kalonji 
Musungidi  
Mevr. Esperance Ferret

• Dhr. José Muanda 
• Dhr. Samuel João Ndonga
• Dhr. Eduardo Ndonga
• Dhr. Lucau João
• Dhr. Jean Paul Matuba
• Dhr. André Manzambi
• Dhr. Daniel Dimbuala
• Mevr. Lysta Mukemba
• Dhr. Kudia Kubanza

Nadat jarenlang de cursus in het 
Nederlands is aangeboden, is er nu 
een uitzondering gemaakt voor een 
grote groep frans sprekende, uit 
Franstalig Afrika afkomstige evan-
gelisten. Daar hebben SKIN en het 
HKI goed aan gedaan. De discus-
sies waren altijd intens, open en 
levendig. Er was geen taalbarrière 

wat in het voorgaande jaar voor een 
deel van de Franstalige deelnemers 
een echte handicap was. Sommige 
cursisten stelden zich open en be-
langstellend op voor nieuwe kennis 
en andere wijze van theologie be-
drijven. Andere cursisten gingen fel 
in debat met de Nederlandse predi-
kant- docenten, die allen in Frans-
talig Afrika les hadden gegeven. De 
westerse theologische opvattingen 
botsten geregeld maar dat maakte 
de discussie ook boeiend. 
Zoals een van de docenten het 
eens verwoordde: in Europa heeft 
‘de Verlichting’ een enorme invloed 
gehad op het denken en hande-
len van mensen. Afrika heeft die 
culturele fase van de verlichting niet 
doorgemaakt dus Afrikanen hebben 
vaak een heel ander referentieka-
der voor hun visie op Evangelie en 
Cultuur.

Hoewel de twee vrouwen in de 
minderheid waren hadden ze een 
zeer waardevolle en krachtige 
inbreng in de cursus. Ook in hun 
eigen gemeenten werken ze hard 
en betekenen ze veel voor hun 
gemeenteleden.

Het was een groot plezier om een 
half jaar met deze groep op te trek-
ken als cursusbegeleider van het 
HKI. Ik hoop dat nog vele cursis-
ten de weg naar SKIN en het HKI 
weten te vinden nu zij nieuwe, op 
maat gemaakte cursussen zullen 
gaan aanbieden. Ik sluit af met de 
bede: Que Dieu vous bénisse et 
vous garde! (Dat God u zegene en u 
behoede)
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Stichting Vrienden Migrantenkerken

Het aantal migranten in 
Nederland wordt getaxeerd 
op 1,6 miljoen. Dat er 
onder hen 800.000 chris-
tenen zijn, is nagenoeg 
onbekend. De honderden 
migrantenkerken even-
eens. SKIN is al vanaf 
1997 bezig om op mi-
grantenkerken te atten-
deren. Dit werk is van 
groot belang voor mi-
grantenkerken, waarvan 
er 67 lid zijn van SKIN. 

Voor het noodzakelijke 
werk van SKIN is geld no-
dig. De Stichting Vrienden 
Migrantenkerken vindt 
dat de verbondenheid van 
christelijke kerken in de Nederlandse 
samenleving niet begrensd mag 
worden door etnische afkomst en 
culturele verschillen. Daarom wil de 
Stichting hulp bieden aan SKIN. Om 
hiertoe in staat te zijn wordt gezocht 
naar donateurs. 

Door toezending van een nieuws-
brief wordt u als donateur regel-
matig geïnformeerd over SKIN en 
de migrantenkerken. U kunt deze 
nieuwsbrief ook downloaden op 
www.vriendenmigrantenkerken.nl. 
Uit de samenstelling van het comité 
van aanbeveling blijkt dat dit initiatief 

breed wordt gedragen. Juist ook 
bijdragen van migranten zelf worden 
uit zowel praktisch als principieel 
oogpunt enorm op prijs gesteld. 
Veel vrienden hebben zich al aange-
meld. Maar er zijn nog meer nieuwe 
vrienden nodig. 

Meld u aan voor informatie of direct 
als donateur via m.runia@pkn.nl of 
via een briefje aan Stichting Vrien-
den Migrantenkerken, t.a.v. Marjo 
Runia, Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 
HN Amersfoort  (KvK. 32116990; 
Bankrek. 40.60.77.924 t.n.v. St. 
Vrienden Migrantenkerken). 
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Ideeënwedstrijd 2009 

Ideeënwedstrijd 2009 gaat van start! De ideeënwedstrijd is spe-
ciaal bedoeld voor nieuwe Nederlanders die voor het eerst een 
ontwikkelingsproject willen opstarten in hun land van herkomst. 
Veel nieuwe Nederlanders lopen rond met mooie ideeën om het 
leven in een ontwikkelingsland te verbeteren. Door deelname aan 
de ideeënwedstrijd kunnen mensen deze ideeën op papier zetten 
en gaan uitvoeren. De ideeënwedstrijd biedt naast financiële on-
dersteuning ook begeleiding bij de uitwerking van dit idee tot een 
project. 

Prijzen:
Eerste prijs: €10.000 + training
Tweede prijs: €  5.000 + training
Derde prijs: €  2.500 + training
Jongerenprijs: €  2.500 + training

Aanmoedigingsprijzen: training ‘Van Idee naar Project’: project ontwikkeling, 
fondswerving en ontwikkelingssamenwerking.  

Het verloop van de wedstrijd
De ideeënwedstrijd gaat van start op 19 april 2009 met een aftrapbijeen-
komst in Utrecht. In de maanden die volgen zullen door heel Nederland 
informatie bijeenkomsten worden georganiseerd. Hier wordt uitleg gegeven 
over de wedstrijd, het uitwerken van een idee naar een plan, en is er moge-
lijkheid om advies in te winnen over een bepaald idee. 
Heeft u interesse in een informatie bijeenkomst bij u in de buurt, neem dan 
contact op met het secretariaat van Stichting Mondiale Samenleving (SMS). 
De organisatoren spreken graag de mogelijkheden met u door.

De ideeën kunnen tot 15 september 2009 worden ingezonden. Ideeën die 
voor 1 september worden ingestuurd krijgen feedback van de organisatoren 
of de het formulier volgens de richtlijnen is ingevuld. De inzending kan dan, 
waar nodig, nog worden aangepast. In november buigt een deskundige jury 
zich over de ingezonden ideeën en op 18 december zal de feestelijke prijs-
uitreiking plaats vinden. Alle deelnemers zullen hiervoor persoonlijk worden 
uitgenodigd. 
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Belangrijke data
19 april 2009: Aftrapbijeenkomst
april, mei en juni: Regionale informatiebijeenkomsten o.a. persoonlijk advies 
over ideeën)
15 september 2009: Deadline voor inzendingen
18 december 2009: Prijsuitreiking

Kijk op www.ideeenwedstrijd.nl voor tijden en locaties!

Contact

Inzending
Secretariaat Ideeënwedstrijd
p/a Stichting Oikos
t.a.v. Carlijn Savelkouls 
Postbus 19170
3501 DD Utrecht
Tel: 030 236 15 00
inzendingen@ideeenwedstrijd.nl
www.stichtingoikos.nl

Informatie
Helpdesk Ideeënwedstrijd
p/a Stichting Mondiale Samenleving (SMS)
t.a.v. Malu Padilla
Hollantlaan 6
3526 AM Utrecht
Tel: 030 214 80 63
info@ideeenwedstrijd.nl
www.sms-vluchtelingen.nl
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From the editorial staff
Spring has come - buds and flowers grow and bloom. The diversity among 
the trees and plants we see around us is big. Nonetheless they all need the 
light of the sun in order to grow to full maturity. 

Also with concern to people the diversity is big. What a differences there are 
in origin, culture and character. But it also appeals to us: in order to flour-
ish some conditions need to be met. Concerning SKIN, there are so many 
migrants, so many differences. Where to look for the common condition 
for growth? Mostly this is to find with Him, Who says: “I am the Light of the 
World” (John 8,12).

In November last year a number of SKIN-churches met one another in Rot-
terdam to confess and celebrate this faith in Jesus Christ. You find a report 
of this inspiring meeting in our Newsletter. Furthermore, we would like to ask 
for your attention with regards to the interview with Barbara Gwanmesia, the 
co-ordinator of SKIN Rotterdam, and to the foundations HiP and Present.  
Both organisations offer practical help when needed. 

Perhaps your situation is not always that sunny. God’s faithfulness reaches 
further then our eyes can perceive. In His light we see the light (Psalm 36,9): 
life in all it’s fullness, like the Creator meant it to be.

It is the wish of this Newsletter’s editors to contribute a little bit to the dis-
tribution of God’s light. We wish you a lot of reading fun and a very blessed 
springtime.

Teus Eikelboom
Francisca Folkertsma



Skin Magazine 19

General members meeting SKIN
November 29th, 2008 

June Beckx

The second members meeting in 2008 took place in Rotterdam. 
Pastor Ahadu Beza and members of his church, the Mahber Chris-
tian Rotterdam, hosted the meeting. They welcomed us warmly in 
the building of the Pentecostal church Kom en Zie, where we also 
enjoyed Dutch sandwiches and marvelous Ethiopian snacks. Praise 
and worship was the main aim of the meeting. Nevertheless, two 
important topics came to the fore. What were the discussions? What 
decisions did we take? A short retrospective of the day:

Geesje Werkman

Migration and development
Geesje Werkman of the 
development organization ICCO 
and KerkinActie Interior and 
responsible for agriculture, migration 
and development, wishes migrant 

churches to be active participants in 
development cooperation. 
“Often”, so she says, “migration 
is seen as a problem. However, 
nowadays it is more and more as-
serted that migration offers broad 
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opportunities for the global North 
(western, industrialized countries 
where migrants go to) as well as 
for the global South (third-world 
countries where migrants come 
from).” So called ‘remittances’ and 
admittance of foreign currency into 
the South will help to reach the mil-
lennium goals there. These remit-
tances are also mentioned in the 
policy paper of Minister Koenders 
for Development cooperation. In the 
same document the significant role 
and partnership of migrant organisa-
tions in development cooperation is 
also not overlooked: “Migrants are 
partners and not a target group!”
Geesje Werkman regrets that, for in-
stance, little is known of the fact that 
migrant churches send much money 
to projects in their home countries. 
They are mostly only referred to in 
religious terms.

Present as guest at the meeting is 
Kathleen Ferrier, Member of Par-
liament for CDA, among others 
for development cooperation and 
specific education. She emphasizes 
the importance of the support of 
migrant churches to home countries 
and that the Minister for develop-
ment cooperation is very much 
aware of it. However, it is impos-
sible for him to talk to hundreds of 
churches. Representatives from 
migrant groups should therefore 
take this issue up. 

Both underline the significance of a 
platform like SKIN. The problem is 
that the Board of SKIN has insuffi-
cient information about the develop-

ment work of the member churches. 
That is also the reason why this 
theme has been put on the agenda 
of this meeting.
All member churches who are 
present at the meeting, give infor-
mation on their activities of help and 
support. It turns out that these ac-
tivities reach projects in the Nether-
lands as well as abroad. Many even 
support projects in more than one 
country, because of the different na-
tionalities convening in one church. 
Above all, the message of Christ, 
bringing change, is at the centre! 

Impulsis
This is the desk for Dutch private 
initiatives in development coopera-
tion. It is a joint initiative of Edukans, 
ICCO and Kerk in Actie. Impulsis of-
fers support to foundations, schools, 
entrepreneurs, companies, associa-
tions, churches etc. with their deve-
lopment projects. Part of the budget 
is allocated to PCN-churches and 
also to migrant churches. Success-
ful application for support is subject 
to certain conditions set by Impulsis. 
One of them is that there must be a 
partner in the home country, another 
is that half of the budget should be 
money already raised which will then 
be doubled by Impulsis. The contact 
person at Impulsis is Veronica de 
Lange.

Paul The, chairman of SKIN, con-
cludes that a clear message had 
been given to SKIN. The meeting 
decides to agree to his proposal to 
make a project on this theme for 
2009.
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Fundraising
Speaker Jonnie Zaat is an anthro-
pologist and, in the past, carried out 
research on migration in a Nepalese 
village. There she was confronted 
with a culture shock which made 
her aware of the importance of an 
own identity. She recognizes the 
same traits with migrants and mi-
grant churches in the Netherlands.
Zaat mentions the significance of 
the report ‘Gratis en Waardevol 
(Free and Valuable)’ as a base for 
application for financial support.
Projects eligible for financial sup-
port are among others in the field of 
psychosocial help and social work, 
education, culture and youth work. 
For an application, the goals should 
preferably be put into categories. 
Three big subsidizers are: 1. local 
governments, 2. capital funds and 
3. companies. Big funds are among 
others: SNS Reaal fonds, Prins 
Bernhard cultuurfonds and the 
Oranjefonds. Most of the funds are 
described in the Fondsenboek.

It becomes clear from the panel 
discussion that the churches are still 
in need of advice where fundraising 
is concerned. For example the 
question: why is a fund applica-
tion refused when the spouse or 
family members are on the Board 
of the applicant? Answer: because 
of family interests. Kathleen Fer-
rier thinks that we should make it 
clear that this is not the case with 
us migrants. She advises asking for 
a period of probation of two years, 
during which you can prove that 
nepotism is out of the question. 

Jonnie Zaat’s message is: “make 
yourself visible, make yourself 
known to others!”
She is prepared to give advice and 
support on a ‘no cure no pay’ base. 
Her telephone number is 030-
2520533, email jvmzaat@xs4all.nl.

Shepherd’s heart
Finally there is the Praise and Wor-
ship we had all waited for. Songs 
of praise are sung by members of 
the church Kom en Zie. Pastor Dick 
van Steenis reads from Ezekiel 34. 
He emphasizes the fact that leaders 
should at the same time be shep-
herds in order to associate well with 
people. The heart of a shepherd is 
full of love for people. 

Speaker Jonnie Zaat
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Medical Care For Undocumented
Modification in law of health insurance

The so-called Koppelingswet determines that it is not possible for the 
undocumented to have health insurance, according to the law on health 
insurance. Nonetheless necessary medical help cannot be refused. The 
undocumented have to pay themselves for the costs of medical care. If they 
cannot pay, a health provider can claim financial compensation of costs that 
cannot be met. This is conforming to a new regulation, executed by the CVZ 
since January 1st. This regulation replaces the Regeling Stichting Koppeling. 
For more information, have a look at the website of the CVZ: www.cvz.nl.

Contact: Helpdesk financiering zorg aan illegalen (020) 797 8947, 
infoillegalen@cvz.nl 

People without any identity documents often run up against problems 
in getting access to (necessary) medical care. For example: a hospital 
asks for a high deposit in advance, an operation is being postponed 
unreasonably. 

From January 1st it is possible to report any incident in the access to 
medical care for undocumented migrants. These reports are being re-
corded. The register aims to give a better insight into how often there 
is an occurrence of undocumented migrants not or scarcely receiving 
necessary medical care. This is being organised by MEDOC/ Dokters 
van de Wereld, and Lampion. Have a look at 
www.doktersvandewereld.org and www.lampion.info.

When you encounter incidents in getting access to medical care, you 
can report this via the registration form that you can download via the 
websites of SKIN, Lampion and MEDOC. Your information will lead to 
a better insight into the quantity and nature of the access problems. 
Furthermore, if you need any mediation, Dokters van de Wereld can 
contact you. 

Reporting incidents in access to health care
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Interview with Barbara Gwanmesia
Teus Eikelboom

“I love the cold”, Barbara says. “Really, strange enough I love the 
Dutch winter.” This is indeed a bit strange, because you would not 
expect a person born in Cameroon (West Africa) to appreciate the 
Dutch climate. In a drizzling and cold Rotterdam I interviewed the 
co-ordinator of SKIN Rotterdam. Who is she, what is her vision and 
what exactly is she doing? “We make plans, but the Lord leads our 
way,” is the continuous thread that runs through the conversation.
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Years ago Barbara came to Holland 
in order to study here. Because her 
mother married a Dutchman, the 
choice of the Netherlands was a 
logical one. After her study in Inter-
national Finance at the (American) 
Webster University in Leiden, Bar-
bara worked for a foundation that 
offered information to Africans and, 
if necessary, referred them to spe-
cialist organisations. She was also 
involved in fund-raising for human aid 
projects in Africa. She had a variety 
of jobs in the domain of investigation 
for development workers. Besides 
that, Barbara filled her time with sing-
ing and writing. “Especially writing is 
part of my life,” she says. 

In her first years in the Netherlands, 
Barbara was communicating most of 
the time in English. “That is very pos-
sible here, because many Dutchman 
speak English. But I forced myself to 
learn Dutch.” Barbara succeeded. 
She now has a part-time job as co-
ordinator of SKIN Rotterdam.

Barbara was born into a Christian 
family. In the Netherlands she went 
to church every now and then. “Over 
the last couple of years I was more 
and more conscious of the impact 
of the Christian faith. Am I actually a 
Christian? Did I really offer my life to 
God? I realised that I was living out 
of my own strength. God seemed to 
be on the outside. In 2007 I went to 
Cameroon for research. I met people 
who were committed Christians. 
Their way of thinking and doing im-
pressed me. What was their secret? I 
was wondering: what is the purpose 

of my life? I started thinking of God 
in a different way. No longer is HE 
an abstraction to me; today God is 
real, concrete to me.” Little by little 
Barbara grew in faith and she joined 
the Redeemed Christian Church of 
God (RCCG), a Pentecostal church 
in Rotterdam. She already knew 
this church from Cameroon. Again 
it appeared to her: “We make plans, 
but the Lord leads our way.” Barbara 
found a job at SKIN Rotterdam. “This 
job is about Christian churches, so it 
is about God! This is different; this is 
more than just a job. God gave me 
this job!”

What exactly are you doing in this 
job? What is the interface of your 
work and the migrant churches?
“It is about strengthening the rela-
tions between the churches. We 
search for new possibilities and try 
to reach the churches’ goals. This 
affects both churches and church 
members. The contribution of the 
migrant churches to the Dutch soci-
ety is often underestimated. We are 
now preparing to organize courses 
for churches and pastors. These 
courses will focus on improving the 
language abilities, working by means 
of projects and fund-raising. We also 
consider organising meetings with 
politicians.”

What are the plans and expecta-
tions for SKIN Rotterdam? What is 
your focus?
“Concerning the migrant churches 
we strive for more exchange of infor-
mation, more meetings and co-oper-
ation. We want to know each other 
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better, to help each other. For SKIN 
it is important to serve the migrant 
churches. We are looking for ways 
to make the living and working of 
these churches easier. The intention 
of SKIN is to be a bridge linking the 
migrant churches themselves, be-
tween migrant churches and Dutch 
churches and between the churches 
and the Dutch society: Samen Kerk 
in Nederland!”

Many migrant churches have 
enough trouble solving their own 
problems. Besides, they are often 
not very stable because of changes 
in their places of worship. How to 
bring this into alignment with the 
goals of SKIN? 
“Migrant churches often isolate 
themselves in their battle for status 
and a place to stay. But information 
can improve the stability. What are 
the possibilities? Where to go, whom 
to ask? SKIN tries to break through 
this isolation. By bringing churches 
together, by letting them be a part 
of a bigger community, everyone 
is being strengthened, including 
the small churches. This enhances 
stability, reinforces churches, gives 
them a voice and offers a platform. 
This regional work of SKIN Rot-
terdam is very useful to SKIN as a 
whole.”

You mentioned mostly social activi-
ties. What about the danger of be-
ing one-sided? Isn’t there also the 
Christian identity, the religious roots 
of the church? That which makes a 
church a Christian church?
The situation, in which many migrant 

churches find themselves, should be 
taken seriously. Christians especially 
should not forget this. To really serve 
the migrant churches we must start 
where they are, so in the situation 
that is often difficult. This is the Chris-
tian task. But yes, indeed, all chur-
ches have to look for and reinforce 
each other’s Christian quality.
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Foundation Hulp In Praktijk
More and more people need help, while fewer people actually get 
the help they need. The foundation HiP (Hulp in Praktijk) wants to 
change this. HiP mobilises Christians in helping their neighbour. 
Helping is a Biblical task. Many Christians want to help, but do 
not know how and where to start. This led to the creation of the 
foundation HiP.

How does it work?
HiP connects people who are in 
need of help to people who want 
to offer help. A database collects 
the information of help providers: 
members of churches and Christian 
organisations. Everyone, no matter 
his cultural or religious background, 
can ask for help via 0900-4474474. 
The helpdesk of HiP links the person 
in need to the help provider. This 
help covers all kinds of practical or 
social support, such as visiting an ill 
person or doing chores. This help is 
being offered on behalf of the local 
church.

Migrant churches
HiP co-operates with all Christian 
churches in the Netherlands that 
believe in the love of God the Father 
and Jesus Christ as Redeemer of 
our sins. Working together with 
churches of other cultures and 
languages requires a different ap-
proach. Because of this Serges 
Tiendrebeogo has been involved 

in HiP since January 2009. Serges 
is a part time pastor at a migrant 
church in Utrecht; he is an immi-
grant from Burkina Faso. Serges: 
“My background and my experience 
in Utrecht offer a good basis for my 
job. I understand the situation of 
migrants.” 
Serges often co-operates with Rikko 
Voorberg (relations manager in 
Amsterdam). Rikko: “The churches 
in Amsterdam South East are very 
powerful; they provide hope to their 
visitors by supporting them practi-
cally and spiritually in difficult times. I 
hope HiP can help in spreading this 
light in Amsterdam. 

They have minimal resources but 
maximum power. I hope to learn a 
lot from them. I am becoming aware 
that I know nothing, or just a little, 
about everything that really happens 
in Amsterdam South East.” Serges 
and Rikko will investigate how HiP 
can facilitate the migrant churches in 
their care in society. They will draw 
up a plan that presents how HiP is 
going to work for the coming years; 
a plan that can be adapted to the 
needs of migrant churches and the 
possibilities of HiP.
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HiP in the Church
Today HiP is active in twelve cities, 
some of them Amersfoort, Amster-
dam, Hoogkerk (Gr), Nieuwegein, 
Rotterdam en Waddinxveen. Fairly 
soon HiP will start in seven new 
places, in dozens of places HiP is 

preparing to start. We would very 
much like to offer a presentation in 
Dutch, English or French, for free. 
For any further information or to 
make an appointment, please visit 
our website www.stichtinghip.nl or 
call 0346-330883.

Various 
churches 
that wish 
to become 
more visible 
in their own 
neighbourhood are looking for a 
way to implement local diaconal 
help. In our society the church 
can fulfil a connecting role by 
organizing activities outside the 
church walls. Present link groups 
that are willing to help on the 
one hand to a request for help 
in the neighbourhood on the 
other hand. In this, Present co-
operates with organizations such 
as Thuiszorg and the GGZ. By 
one-off and short-term projects, 
looking after the neighbour be-
comes very concrete.

A group from New Song, a 
church in Den Helder, was willing 
to help. By way of Present the 
members of this group worked 
a day at the house of a woman 

with physical disabilities. She 
was eventually living on her own, 
with very high debts. The situa-
tion was hopeless and her house 
became neglected. Time to give 
this house a facelift!

The group from New Song 
painted the ceiling and papered 
the living room. The woman is 
very grateful: “It is hard to believe 
that people want to do this to 
help you. I had lost the ability 
to trust people anymore.” While 
working, the group sang songs 
and chatted together a lot. At the 
end of the day they said good-
bye and hugged the woman.

Do you want to know more 
about how this diaconal help 
is implemented? For more 
information, visit the website 
www.stichtingpresent.nl (in 
Dutch) and find out whether 
there is a branch of Stichting 
Present in your community.

Present: bridge building in society
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Completion course SKIN-HKI 2008
Eveline Bersma

November 29th is an exciting day for the course members of the 
French course Theology for leaders of migrant churches. Today they 
must take the examination in the presence of their four teachers:

• Mr.Gerhard Scholte M.A.  
(New Testament), 

• Mr.Auli van ‘t Spijker-Niemi M.A. 
(Pastoral Counselling), Doctor 
Gerard van ‘t Spijker (Ethics, 
Islam), 

• Mr.Marnix van der Sijs M.A. 
(Praktical Theology),

• Doctor Hans Visser, ex-rector 
of the Hendrik Kraemer Institute 
(HKI)  
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They were all asked to make a 
presentation of an important aspect 
of the course. Each student pre-
pared at home. The majority of 
the students gave a synopsis and 
insight on either leadership or the 
New Testament. One of the preach-
ers, whose turn was last, changed 
his subject because many other 
speakers had already covered 
leadership. He read aloud his notes 
from the New Testament class, 
while the particular teacher chuck-
led. Many of the eleven course 
members brought family or church 
members. During the presentations 
it was very quiet and each time a 
presentation was finished the audi-
ence applauded enthusiastically. 

Dr. Hans Visser presented to each 
course member a course cer-
tificate. He reflected that he had 
enjoyed the critical questions of the 
teachers and the presentations. 
The names of the students are:

•  Mr. Jean Dominique Kalonji 
Musungidi

• Ms. Esperance Ferret
• Mr.José Muanda
• Mr. Samuel João Ndonga
• Mr. Eduardo Ndonga
• Mr. Lucau João
• Mr. Jean Paul Matuba
• Mr. André Manzambi
• Mr. Daniel Dimbuala
• Ms. Lysta Mukemba
• Mr.Kudia Kubanza

The course has been taught in 
Dutch for many years. However 

in 2008 an exception, to teach 
in French, was made for a large 
group of French speaking evange-
lists, deriving from Francophone 
Africa. SKIN and HKI made a good 
decision in doing this. The discus-
sions were always very open and 
animated. There was no language 
barrier. Some course members 
were very interested in gaining 
more knowledge and new ways of 
practising theology. Others debated 
intensely with the Dutch lecturers, 
all of whom have taught in Franco-
phone Africa. The western theologi-
cal opinions regularly clashed but 
that also enlivened the discussions. 
In Europe the Enlightenment has 
had an enormous influence on the 
mindset and behaviour of people. 
Africa did not go through this cul-
tural phase and that is why Africans 
often have a very different frame of 
reference. 

Although the two women were in 
the minority, they made a very valu-
able and powerful contribution to 
the course. In their own churches 
they also worked hard and were 
greatly appreciated by their church 
members.

It has been a great pleasure to ac-
company this group for half a year 
as supervisor of the HKI. I hope 
that many more students find the 
way to SKIN and HKI now that they 
will offer new, adapted courses. 
My wish for the students: Que Dieu 
vous bénisse et vous garde! (May 
the Lord bless you and keep you)
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Friends of Migrant 
Churches
The number of migrants in the 
Netherlands is estimated at  
1.6 million. Among them are 800.000 
Christians. This is scarcely known. 
SKIN has been active from 1997 in 
promoting migrant churches. 

For the work of SKIN, which is very 
important for migrant churches, 
money is needed. The Foundation 
Friends of Migrant Churches be-
lieves that the solidarity of Christian 
churches in the Dutch society should 
not to be limited by ethnic origin and 
cultural differences. For this reason 
the foundation wishes to offer help 
to SKIN. To be able to do this, the 
foundation is looking for donors. 
By way of a newsletter the donor is 
informed about SKIN and the migrant 
churches regularly. It is also possible 
to download the newsletter from   
www.vriendenmigrantenkerken.nl. 

Feedback from the committee sug-
gests that this initiative is widely 
supported. Especially contributions 
from the migrants themselves are 
greatly appreciated. Many friends 
have already registered. But more 
new friends are needed. Ask for more 
information or become a donor:

m.runia@pkn.nl, Stichting Vrienden 
Migrantenkerken, t.a.v. Marjo Runia, 
Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN 
Amersfoort  (KvK. 32116990;  
Bankrek. 40.60.77.924 t.n.v.  
St. Vrienden Migrantenkerken).

Idea Contest 
2009
Are you a migrant with a splendid 
idea for a development project 
in your country of origin? Then 
you should participate in the Idea 
Contest 2009 ! This contest offers 
you the possibility to get support 
in the process of transforming your 
idea into an effective project and, 
on top of that, a chance to win seed 
money. The contest starts on April 
19. The deadline for submitting your 
project idea is on September 15. 

For advice, visit one of the local 
meetings or contact Stichting 
Mondiale Samenleving (SMS) (see 
contact details below). The winners 
will be announced during a festive 
Awards Ceremony on December 18. 
For more information and updates 
on local meetings:

Secretariaat Ideeënwedstrijd
p/a Stichting Oikos
t.a.v. Carlijn Savelkouls 
Postbus 19170
3501 DD Utrecht
Tel: 030 236 15 00
inzendingen@ideeenwedstrijd.nl
www.stichtingoikos.nl

Helpdesk Ideeënwedstrijd
p/a Stichting Mondiale Samenleving
t.a.v. Malu Padilla
Hollantlaan 6
3526 AM Utrecht
Tel: 030 214 80 63
info@ideeenwedstrijd.nl
www.sms-vluchtelingen.nl






