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Twee zaken springen in het oog bij het lezen van de artikelen in dit nummer: 
de groeiende bewustwording in onze samenleving voor de aanwezigheid en 
onschatbare bijdrage van migrantenchristenen en hun toenemende actieve 
participatie in allerlei facetten van de Nederlandse samenleving. 

Meer dan ooit heeft onze samenleving oog en belangstelling voor de vele 
migrantenchristenen en hun diverse geloofsgemeenschappen en kerken. De 
migrantenchristenen zijn ook steeds bewuster van de eigen rol en positie in 
ons land en steeds beter in staat om zichzelf te presenteren aan de Kerk en 
samenleving van Nederland. 

Wij zijn onze Heer dankbaar voor de gezegende en vruchtbare 
samenwerkingsverbanden die SKIN heeft met allerlei christelijke 
organisaties. In dit nummer staan we stil bij de tweede interculturele viering 
Veelkleurig Getuigen, een vrucht van de bundeling van krachten van de 
Evangelische Alliantie, de Evangelische Zendingsalliantie, de Nederlandse 
Zendingsraad, de Raad van Kerken, Stichting Opwekking en SKIN. U krijgt 
in deze editie ook een impressie van een ongekend symposium voor en 
over migrantenchristenen, georganiseerd door de Evangelische Omroep in 
samenwerking met SKIN. Niet alleen op de gebieden kerk en samenleving 
en media vindt u in dit nummer actuele berichten van partnerschappen die 
SKIN namens de migrantenkerken aangaat, maar ook op het gebied van 
onderwijs, zoals het nieuwe initiatief van de Christelijke Hogeschool Ede.  

Bij dergelijke ontmoetingen blijkt dan hoezeer migrantenkerken gericht 
zijn op de Nederlandse samenleving. Voor veel autochtone Nederlanders 
is dat een bijzondere ontdekking. Zij kunnen bij de kennismaking met 
TPNYHU[LUJOYPZ[LULU�WYVÄ[LYLU�]HU�KL�[^LL�IPQaVUKLYL�IVLRLU�KPL�PU�KP[�
nummer speciale aandacht krijgen: Grensgangers en Blessed Migrants. 

De Perzische Kerk Kores neemt in dit nummer een bijzondere plaats in. 
Ze biedt een vertrouwde warme omgeving voor nieuwe migranten uit het 
Midden-Oosten. Maar ze is ook een belangrijke bron van informatie over de 
positie van christenen in het Midden-Oosten. 

Dit nummer stelt onze lezers in staat dit alles nauwkeurig te volgen. 

De redactie

Van de redactie
Bewustwording en actieve participatie 
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De Perzische Kerk Kores - kerk voor 
Iraanse christenen
Gerard van ’t Spijker

Op zondag 20 maart 2011 vierde de Perzische Kerk Kores het 
Iraanse nieuwjaarsfeest. Velen waren uit alle delen van het land 
gekomen om het feest mee te vieren. Een warme bijeenkomst. Door 
een diapresentatie werd de herkomst van het feest belicht. Een koor, 
waarvan de leden in nationale klederdracht zijn gestoken, zingt 
SPLKLYLU�PU�OL[�7LYaPZJO��VM�VMÄJPLLS!�OL[�-HYZP��+VTPULL�4HZV\K�4��
Amini houdt een toespraak. ’Geen preek,’ zegt hij, maar wel ’een 
indringend woord over liefde tot God en liefde tot de naaste, die 
samengaan’. Er is een overvloedige maaltijd, opgediend vanaf een 
feestelijk versierde tafel. Er wordt gedanst. En er is gelegenheid om 
oude bekenden te zien, en nieuwe vrienden te maken. 

Ergens in de ruimte staat nog 
een andere tafel, de Haft Sin tafel 
(’zeven maal sin’), met daarop zeven 
attributen, alle beginnend met de 
letter sin: bloemen, en vruchten, die 
met elkaar het Nieuwjaar aanduiden. 
En daarbij heeft ds. Masoud het kruis 
(Salib) gezet, het christelijk symbool 
voor het nieuwe leven. Het geheel 
laat zien waar de Koreskerk voor 
staat: een plaats waar mensen op 
zoek naar een nieuw leven elkaar 
herkennen in hun nationale eigenheid 
en elkaar kunnen ontmoeten in het 
licht van Christus. 
Ds. Masoud en zijn vrouw Cora 
hadden me uitgenodigd dit feest 
eerst mee te maken, voordat we 
zouden spreken over het ontstaan 
en de werkwijze van de Koreskerk. 
Zo’n feestelijke bijeenkomst waarop 
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mensen elkaar kunnen ontmoeten, 
hun eigen taal spreken, en elkaar 
kunnen herkennen als volgelingen 
van de Heer, zegt meer dan een 
systematische uiteenzetting over de 
kerk.

De Koreskerk is een echte 
migrantenkerk, waar mensen 
afkomstig uit Iran en Afghanistan 
en ook wel uit verschillende 
buurlanden elkaar opzoeken. Ds. 

Masoud spreekt de aanwezigen in 
het Farsi toe, en er wordt steeds in 
het Nederlands vertaald. Maar door 
sommige aanwezigen wordt ook 
Koerdisch of Arabisch gesproken, 
door mensen afkomstig uit Syrië, of 
Irak. Typerend voor de kerk is het 
zingen. Een koor zingt op bekende 
volksmelodieën christelijke teksten 
die de leden zelf hebben gemaakt. 
Die combinatie spreekt veel Iraniërs 
aan. Ook Iraniërs die voor het eerst 
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met het Evangelie in aanraking 
komen. Het doet denken aan de 
verrassing van het pinksterwonder: 
ieder hoort de daden Gods in zijn 
eigen taal. 

Er is meer dat aan de eerste 
christengemeente doet denken. 
Wie Jezus aanneemt als Verlosser, 
kan gedoopt worden. Zoals de 
Ethiopiër uit Handelingen 8. Het 
geloofsonderricht kan daarna 
volgen. Dat dopen gebeurt 
bijvoorbeeld in de kerkdiensten 
die tweemaal per maand worden 
gehouden in Apeldoorn. Het 
onderricht in christelijk geloven en 
leven neemt een belangrijke plaats 
in de kerk in. De Koreskerk heeft 
een internetsite ontwikkeld waar 
veel informatie te vinden is over het 
christelijk geloof: www.churchcyrus.
com. Naast een audio-Bijbelcursus 
van meer dan twintig lessen, zijn er 
cursussen te vinden die ds. Masoud 
heeft ontwikkeld. Verder vind je er 
opnamen van het koor. 
In mei woonde ik een kerkdienst bij 
in Apeldoorn. Ruim 150 mensen, 
veelal jonge mensen, zijn weer uit 
alle delen van het land gekomen. 
Een eenvoudige liturgie in het Farsi, 
met een vertaling in het Nederlands. 

Naast de preek van ds. Masoud, 
neemt het zingen van het koor 
weer een belangrijke plaats in. Het 
Heilig Avondmaal wordt gevierd 
en er wordt een vijftiental mensen 
gedoopt, de meesten Iraniërs. 
Jonge mensen, de meesten 
tussen de twintig en de dertig jaar. 
De meesten zijn nog niet lang in 

Nederland, en hebben een moeilijk 
en onzeker bestaan. De Koreskerk 
biedt hun hulp, zekerheid, voor velen 
ook een nieuwe oriëntatie door het 
christelijk geloof, dat anders spreekt 
over God dan de islam die de 
meesten tot dusver kenden. 

Wie met de Bijbelse Christus in 
aanraking komt, hoort van liefde, 
openheid, een plaats waar je mag 
komen zoals je bent, zegt ds. 
Masoud. Christelijk geloof betekent 
niet in de eerste plaats regels en 
wetten. Dat is wat de Koreskerk 
wil uitstralen naar die duizenden 
Iraniërs in Nederland die een 
onzekere toekomst voor zich zien. 
Die boodschap komt over, en velen 
vinden de weg naar ds. Masoud. 
In de werkwijze van de kerk zie 
je veel terug uit de persoonlijke 
geschiedenis van ds. Masoud. Hij 
kwam zo’n tien jaar geleden naar 
Nederland. Zijn vader die hier al 
eerder was, vertelde hem, vlak 
voordat hij overleed, dat hij christen 
was geworden. Daarop ging ds. 
Masoud de Bijbel lezen. Wat daarin 
staat, vooral over Jezus, raakte 
hem diep. Hij wilde meer weten, 
bezocht allerlei kerken, en volgde 
hier en daar cursussen. Daarbij 
merkte hij dat Iraniërs zich nooit echt 
thuis zouden voelen in een van de 
bestaande kerken in Nederland. Zo 
kwam hij ertoe eigen bijeenkomsten 
te gaan organiseren. In de afgelopen 
jaren is de gemeenschap die deze 
diensten bijwoont steeds maar 
gegroeid, voornamelijk door de 
mond op mond reclame via vrienden 
en kennissen.
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Sinds een half jaar wordt gewerkt 
aan de opbouw van een eigen 
Iraanse christelijke liederenschat. 
De bestaande christelijke liederen 
in het Farsi, worden gezongen op 
Armeense melodieën, maar er zijn 
geen Iraanse christelijke liederen, die 
op eenvoudige wijze van het leven 
met Christus vertellen. Dus worden 
die liederen zelf gemaakt. 

Oude bekende volksmelodieën 
dragen nieuwe teksten over het 
geloof in Jezus. Die worden op de 
website gezet, en ze komen op CD 
te staan. Zo krijgt de kerk hoe langer 
hoe meer een eigen karakter. De 
Koreskerk, genoemd naar Kores, 
de Perzische vorst die in Jesaja 
44 en 45 voorkomt, en die daar 
’messias’, ’gezalfde’, genoemd 
wordt, omdat God een bijzonder 
plan met hem had. Ondertussen 
bestaat de Koreskerk al uit meer 

dan duizend leden. Maar ook in Iran 
is een groeiende belangstelling voor 
de kerk, niet in het minst door de 
website van de Koreskerk. 

>PL�aPJO�KLÄUP[PLM�HHUZS\P[�LU�aPJO�
laat dopen, weet dat er geen 
weg terug is: In Iran hebben 
christenen het uitzonderlijk moeilijk. 
De moslimgemeenschap daar 
accepteert het niet als iemand zich 
bij de christenen aansluit. De nieuwe 
Iraanse christenen in Nederland zijn 
zich daar wel van bewust. Dat is een 
reden te meer om vanuit de kerk 
er alles aan te doen om duidelijk te 
maken dat die Iraniërs een veilige 
plek buiten Iran nodig hebben, 
zolang dat strenge regime in hun 
land heerst. Dat geldt trouwens ook 
voor Afghanen en Irakezen. 

Ds. Masoud zou meer willen 
doen. Hij wordt overstroomd 
door verzoeken om persoonlijke 
kontakten. Er zijn altijd Iraanse 
gasten die hij onderdak verleent. Het 
aantal mensen dat de kerkdiensten 
bezoekt, neemt al maar toe. De 
kerk zou een eigen ruimte moeten 
hebben waar je weekendcursussen 
en Bijbelstudies zou kunnen 
houden. Allereerst voor het team 
dat de Koreskerk draagt, maar ook 
voor de andere kerkleden. Dan 
kan doorgaan waar de Koreskerk 
voor staat: een plaats bieden waar 
Iraniërs zichzelf kunnen zijn, waar ze 
in hun taal kunnen worden gehoord, 
met muziek die van hen is. En 
samen de onvoorwaardelijke liefde 
van God beleven, die Hij heeft laten 
zien in Jezus Christus. 
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/VVW�]VVY�/VSSHUK!�JVUMLYLU[PL�VW����TLP�
Waar liggen de uitdagingen van de Kerk in Nederland? Hoe vertalen 
we kerk zijn naar deze tijd en naar onze samenleving? Hoe belangrijk 
is, of wordt, zending (missionair zijn) voor Nederland? Om op zoek 
te gaan naar antwoorden op deze vragen organiseerden een aantal 
christelijke organisaties (de Evangelische Alliantie (EA), de Evangelische 
Zendingsalliantie (EZA), de Nederlandse Zendingsraad (NZR), de 
Gereformeerde Zendingsbond (GZB), de Interne Zendingsbond (IZB), 
stichting Connecting Churches en SKIN) op zaterdag 14 mei 2011 de 
conferentie Hope for Holland in Veenendaal. 

Eén van de hoofdsprekers was de Amerikaanse hoogleraar Philip 
Jenkins, een deskundige op het gebied van de ontwikkelingen binnen 
het wereldwijde christendom. Volgens Jenkins ligt de toekomst voor het 
christendom in Nederland in de komst van christelijke migranten uit Afrika. 
Jenkins verwacht dat Afrika in 2050 het belangrijkste christelijke continent 
zal zijn met naar verwachting één miljard christenen. De groei van het 
christendom in Afrika is volgens hem toe te schrijven aan bekeringen, maar 
VVR�HHU�KLTVNYHÄZJOL�]LYHUKLYPUNLU��¸4PNYHU[LU�a\SSLU�Z[LLKZ�]HRLY�KL�
religieuze kleur van een land bepalen”, aldus Jenkins. 
Een andere spreker was ds. Niek Tramper, secretaris van de Europese 
Evangelische Alliantie. Auteur en uitgever Henk P. Medema presenteerde 
tijdens de conferentie zijn boek Totaal Christendom. Op de conferentie 
is ook aandacht besteed aan twee belangrijke missionaire conferenties 
(Edinburgh 2010 en CapeTown 2010) vanwege de relevantie voor 
Nederland. 

Op http://eza.nl/nieuws/355/hope-for-holland zijn de toespraken en 
persberichten over de conferentie beschikbaar. 

Studiedag voor CHE studenten over christenmigranten 
Op 27 mei 2011 organiseerden twee docenten van de Christelijke 
Hogeschool Ede (CHE), prof. dr. Pieter Boersema en drs. Loeki van der 
Laan, in samenwerking met SKIN, een studiedag aan de Christelijke 
Hogeschool Ede over christenmigranten in Nederland. Deze studiedag werd 
georganiseerd voor derdejaarsstudenten van de deeltijdopleiding Academie 
voor Theologie als introductie van het vak Internationale Oriëntatie. De 
studiedag is ontwikkeld door bovengenoemde docenten in overleg 
met SKIN en heeft als doel om de studenten door de ontmoeting met 
christenmigranten kennis te laten maken met medechristenen uit andere 

Actualiteiten
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culturen en tradities en nieuwe inzichten te verschaffen die de studenten 
diepgang kunnen geven voor hun studie theologie. Zo worden de studenten 
toegerust om vanuit de christelijke beroepsvisie en in teamverband invulling 
te geven aan het begrip christelijke identiteit in relatie tot vraagstukken die 
voortkomen uit het begrip multiculturele samenleving. Naast het volgen van 
deze dag en de voorbereiding vanuit de literatuur, moeten de studenten in 
dit programma samenwerken aan een veldonderzoek en nog andere taken 
gaan uitvoeren zoals het bezoeken van een kerkdienst en nog een activiteit 
van een migrantenkerk en het verwerken van de opgedane ervaringen 
en het verwoorden hiervan in een artikel. Tijdens deze studiedag heeft de 
coördinator van SKIN een college gegeven over christenmigranten en hun 
kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland en over SKIN, en de 
studenten voorzien van een adressenlijst van migrantenkerken uit diverse 
tradities en culturen die de studenten kunnen bezoeken. 

2LYRLUUHJO[!�VWLU�KL\YLU�VW����LU����Q\UP�
Eind juni vond de eerste 
landelijke Kerkennacht plaats. 
In een kleine twintig steden 
(waaronder Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag, 
Utrecht, Nijmegen, Duiven, 
Amersfoort en Gouda) zetten 
kerken massaal de deuren 
open. Kerken toonden zo hun 
betrokkenheid op de buurt en 
de stad waarin zij hun plek weten.

Bijzonder voor de Kerkennacht in Rotterdam is dat er veel migrantenkerken 
meededen. We noemen hier de bijdrage van de Scots International Church. 
Het programma illustreerde de betrokkenheid van de Schotse Kerk bij de 
stad Rotterdam. Ondermeer werden er gezangen aangeleerd volgens de 
Keltische traditie, verhalen verteld, en speciale kostuums getoond. 

In Amersfoort resulteerde een samenwerking tussen SKIN, de International 
Christian Fellowship Amersfoort, bestaande uit Grace Church en De Oase, 
en Eglise Basilea in een goede vertegenwoordiging van de migrantenkerken 
in Amersfoort-Zuid. De lokale aanwezigheid van de kerken blijkt van 
groot belang voor de omwonenden. De Kerkennacht biedt een goede 
gelegenheid om zomaar even binnen te lopen in een kerk en vrijblijvend 
kennis te maken met christenen die zich vaak structureel inzetten voor kerk, 
buurt en stad.
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Van de coördinator 
Anmar Hayali

Zoals u inmiddels van mij 
gewend bent, geef ik u hier een 
impressie van mijn ervaringen 
in de afgelopen periode. De 
wereldreis die ik maak in ons 
land gaat nog steeds mijn 
verwachtingen te boven. Enkele 
hoogtepunten wil ik hier met u 
delen.

Het symposium dat de EO 
in samenwerking met SKIN 
organiseerde op 11 april 
in Hilversum over en voor 
migrantenchristenen was een 
onvergetelijk en krachtig moment. In 
dit nummer geeft Madelon Grant u 
haar impressie van dit symposium. 
Uit het toenemende beroep op 
SKIN vanuit de media merk ik dat 
de positieve belangstelling van de 
media in migrantenchristenen enorm 
gegroeid is. We zijn God dankbaar 
dat onze stem steeds meer 
hoorbaar is in en via de media naar 
de samenleving.

Op 28 mei heb ik de gebeds-
conferentie in Utrecht bijgewoond, 
georganiseerd door onze lidkerk 
Sunday International Christian 
Outreach. De krachtige gebeden die 
de aanwezige kerkleiders hebben 
uitgesproken voor het geestelijke 
welzijn en opwekking van Nederland 
LU�]HU�<[YLJO[�HSZ�¸OL[�OHY[�]HU�KL�

natie” maakten een grote indruk 
op mij. Ik vroeg me opnieuw af of 
onze samenleving zich voldoende 
bewust is van de immense impact 
van het onwankelbare geloof van 
migrantenchristenen.  

Het feit dat de christenen uit het 
Midden-Oosten centraal stonden in 
de interculturele viering Veekleurig 
Getuigen op 11 juni, maakte deze 
viering voor mij persoonlijker dan 
die van vorig jaar. Ik werd geraakt 
door de aanstekelijke warmte 
waarmee diverse Midden-Oosterse 
kerken de aanwezigen door middel 
van persoonlijke getuigenissen, 
muziek, zang en dans hebben laten 
proeven van de veelkleurigheid en 
rijkdom van christelijke tradities in 
de geboorteregio van de Kerk van 
Christus. Meer hierover leest u in de 
impressie van Francisca Folkertsma. 
Op de terugweg raakte ik in gesprek 
met een aantal jongeren van de 
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Perzische Kerk Kores. Ondanks 
vermoeidheid ging ik in op hun 
hartelijke uitnodiging om een korte 
doopdienst mee te maken van vier 
jonge Iraniërs die tot geloof in Jezus 
zijn gekomen. De dienst vond plaats 
in de buitenlucht, bij het water en 
nam mij mee naar de tijd van onze 
Heer Jezus! 

Op zondag 19 juni mocht ik 
op uitnodiging van Rev. Cesar 
Taguba de heilige mis en de 
oprichtingsvergadering bijwonen van 
de Filippijnse parochie in Nederland 
te Amsterdam. Wat een voorrecht 
en vreugde om de geboorte van 
deze kerk mee te mogen maken! 
Ik werd geraakt door de blijdschap 
en dankbaarheid die de Filippijnse 
gemeenschap uitstraalt, ondanks 
de verharding van de overheid en 
samenleving jegens migranten en de 
ongedocumenteerden onder hen. 
Ik vertrok blij en bemoedigd, maar 
ook vastberaden dat wij bij SKIN ons 
blijven inzetten voor deze dierbare 
mensen die ons leren om God te 
allen tijde te danken en te loven. 

De daaropvolgende zondag ging ik 
ook in op een speciale uitnodiging: 
het 7-jarig jubileum van onze lidkerk 
de Gereja Minahasa Nederland te 
Amsterdam. Nogmaals van harte 
gefeliciteerd! Ik was ook blij om 
te horen dat de Gereja Minahasa 
inmiddels twee nieuwe gemeenten 
heeft gesticht in Zutphen en Zwolle. 

Op 25 juni hebben twee lidkerken 
van SKIN in Amersfoort, de Eglise 
Basilea en de International Christian 

Fellowship Amersfoort, samen met 
de staf van SKIN meegedaan aan 
één van de grootste christelijke 
activiteiten van het jaar: de 
Kerkennacht. De Appelkerk in 
Amersfoort was één van de talloze 
lokale kerken in het hele land die dat 
weekeinde iedereen verwelkomden. 
Het was inderdaad, om de woorden 
]HU�LLU�IYVLKLY�[L�JP[LYLU��¸LLU�
heuse SKIN-Amersfoort-happening”!

Graag wil ik u dit meegeven: Gods 
beweging in en door migranten die 
Hij gebruikt om voor hen vreemde 
landen te zegenen, zet voort! In de 
Bijbel lezen we over gezegende 
én zegenende migranten, zoals 
Abraham, Jozef, Ruth, Daniël en 
Jezus die zelf vluchteling was! 
Vandaag de dag mogen we 
dankbaar zijn voor de vele broeders 
en zusters onder ons die hier zijn 
om de Kerk te versterken en ons 
land te zegenen. In dit nummer 
worden twee indrukwekkende 
boeken besproken die u kennis laten 
maken met de zegenende migranten 
VUKLY�\"�¸)SLZZLK�4PNYHU[Z¹�
LU�¸.YLUZNHUNLYZ¹��=HU�OHY[L�
aanbevolen! 

Steeds meer verwonder ik me over 
Gods ontzagwekkende beweging in 
ons land en moet ik tot de conclusie 
komen dat Gods werk nooit te 
bevatten of te overzien is. Ik mag 
dankbaar zijn voor de kleine fractie 
hiervan die ik mag ervaren en ik zie 
met bescheidenheid uit naar wat Hij 
mij nog wil laten zien. 

Aan God alle eer! 



Skin Magazine 13

Francisca Folkertsma

“Ook wel leuk hoor, dit, zo een 
beetje multiculti,” hoor ik achter 
me. Vanuit mijn ooghoeken 
observeer ik twee jonge 
bezoekers van de jaarlijkse 
pinksterconferentie (Stichting 
Opwekking, Biddinghuizen). 
Ze schuiven wat onwennig op 
hun stoelen en richten zich 
dan op het fraai uitgedoste 
gezelschap dat voorin de 
’Nazorgtent’ een plek zoekt. Het 
is zaterdagmiddag 11 juni 2011 
en voor de tweede keer is er op 
Opwekking een interculturele 
viering georganiseerd.

Samen met onze broeders en 
zusters uit Irak en Iran zingen we 
’Jezus, hoop van de volken; Jezus, 
trooster in elk verdriet; U bent de 
bron van hoop die God ons geeft…’ 
De bakermat van het christendom 
is gelegen in wat tegenwoordig het 
Midden-Oosten genoemd wordt. 
Om kennis te maken met christenen 
uit Egypte, Syrië, Irak, Iran, Armenië 
en Turkije en aangrenzende landen 
hoeven wij geen verre reizen te 
ondernemen. Zij zijn hierheen 
gekomen, vaak om redenen van 

(geloofs)vervolging, en wonen in ons 
midden. 
Het Syrisch-Orthodoxe koor Mor 
Ephrem (Enschede) brengt – 
prachtig gekleed in lange bordeaux-
rode jurken – enkele liederen ten 
gehore. Bij het tweede lied komt 
het publiek los; hier en daar tikken 
voeten mee op de plankenhouten 
vloer. Ook aartsbisschop Mor 
Polycarpus Augin Aydin is aanwezig 
in Biddinghuizen. Hij verwijst 
naar het Bijbelboek Daniël als 
voorbeeld van trouw aan religieuze 
principes, juist in een omgeving 
die geen kennis heeft van de God 
van Israël. Ging het in de zesde 
eeuw voor Christus om joodse 
ballingen in Babel (het huidige Irak), 
anno domini 2011 herkennen vele 
migrantenchristenen zich in de 
uitdaging om een heilig en Gode 
welgevallig leven te leiden in een 
’ontkerstenend’ Nederland. De tijd 
is gekomen, merkt de aartsbisschop 
op, dat wij als volgelingen van Jezus 
Christus onze geloofsbronnen 
samen (her)ontdekken, en 
opgebouwd worden door elkaars 
tradities. 

In het Farsi leest Masoud 
Mohammad Amini van de Perzische 
Kerk Kores in Apeldoorn (zie het 
interview vanaf pagina 5) een 
gedeelte uit Daniël 2. Wat is het 
geweldig mooi om hier op de 
Opwekkingconferentie te genieten 
van wat onze broeders en zusters in 

Ongekende veelkleurigheid op 
Opwekkingconferentie
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Christus uit Iran te bieden hebben. 
Niet in het minst op muzikaal 
gebied – het koor van de Koreskerk 
zingt enthousiast en de tent komt 
opnieuw tot leven. De (Perzische) 
teksten worden geprojecteerd in 
Arabisch schrift, in Latijns schrift en 
in de Nederlandse vertaling. 

Dromen en visioenen spelen een 
belangrijke rol in het boek Daniël. In 
de huidige tijd komen veel moslims 
tot geloof in Jezus Christus, ook 
doordat Hij aan hen verschijnt 
in dromen. Door de persoonlijke 
ontmoeting met de Zoon van God 
- die werkelijk stierf aan het kruis 

op Golgotha en na drie dagen weer 
opstond uit de dood - verandert 
hun leven radicaal. Hiervan getuigt 
de voorganger van de Arabische 
Evangelische kerk in Amsterdam, 
Maher Salib. 

Met een aanstekelijk optreden van 
het Total Praise Gospel Choir wordt 
de interculturele viering afgesloten. 
Ja, de christenheid in Nederland is 
ongekend veelkleurig. De poging 
van de werkgroep ’Veelkleurig 
Getuigen’ om deze veelkleurigheid 
zichtbaar en hoorbaar te maken, 
ook op Opwekking 2011, lijkt mij 
zeker geslaagd te noemen.
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Het komt regelmatig voor dat 
alleen de penningmeester van een 
Nederlandse kerk weet dat het 
kerkgebouw op zondagmiddag 
verhuurd wordt aan een 
migrantenkerk. De kerkgangers 
hebben er geen idee van wat de 
andere zusters en broeders in de 
Heer tijdens hun kerkdienst beleven, 
wat ze geloven, waarvoor ze bidden, 
hoe ze hun kinderen opvoeden. 
In deze fase is het belangrijk om 
over betrouwbare informatie te 
beschikken. Het boek Grensgangers: 
portretten van migrantenvoorgangers 
is een uitstekende inleiding op de 
migrantenkerken in Nederland. 
Het biedt twaalf portretten van 
voorgangers uit de migrantenkerken, 
acht mannen en vier vrouwen. Bij 
het verzamelen van deze portretten 
is systematisch te werk gegaan. 
Steeds geeft de interviewer een korte 
levensschets van de betreffende 
voorganger, en vervolgens wordt 
ingegaan op zijn of haar relatie met 
de Bijbel. Zo maken we kennis 
met voorgangers uit het Midden-
Oosten, uit Azië (Indonesië, de 
Molukken, Korea, Pakistan), uit 
Suriname en de Antillen, uit Afrika 

(Ethiopië, Ghana, Congo, Soedan) 
en ook met de voorganger van een 
kerk uit Schotland, reeds in 1643 
gesticht in Rotterdam. Veelal zijn 
de migranten vanwege politieke of 
sociale problemen in het thuisland 
in Nederland terecht gekomen. 
Maar dat geldt niet voor allemaal. 
Koreanen kwamen hier omdat ze 
voor kortere of langere perioden 
(meestal hooggespecialiseerd) werk 
konden vinden. 

+L�)PQILS!�NPKZ�]VVY�OL[�
KHNLSPQRZ�SL]LU�
Het is onmogelijk een samenvatting 
van het boek te geven. Elk hoofdstuk 
vertelt een nieuw levensverhaal, 
en schetst zo de achtergrond van 
een van de kerken, die onderling 
zeer verschillend zijn. Ik gebruik 
daarom het laatste hoofdstuk van 
het boek om aan te geven wat 
de gemeenschappelijke noemer 
is, die we bij alle verscheidenheid 
vinden. Mechteld Jansen laat in 
dat hoofdstuk zien waarom het 
een goede greep was om van de 
voorgangers te vragen wat de Bijbel 
voor hen betekent. 
Iedere voorganger geeft aan hoe 

Grensgangers
Gerard van ’t Spijker

Er is in Nederland een groeiende belangstelling voor 
migrantenkerken. Hier en daar worden schuchtere pogingen 
ondernomen tot ontmoeting en soms tot samenwerking tussen 
migrantenkerken en bestaande Nederlandse kerken. Tegelijkertijd is 
de wederzijdse onbekendheid nog zeer groot. 
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hij of zij met de Bijbel in contact is 
gekomen, en geboeid geraakt is 
door bepaalde verhalen of personen 
uit de Bijbel. De Bijbel blijkt voor 
de migrantenvoorgangers een gids 
in het persoonlijke leven te zijn. 
Een gids die een weg wijst en die 
helpt wanhoop en depressie te 
IV]LU�[L�RVTLU��)PQILSZL�ÄN\YLU�
die aanspreken zijn dikwijls ook 
migranten die te maken hebben met 
discriminatie en onrecht, en die door 
het geloof leren door de misère in 
hun leven heen te komen. Abraham 
PZ�aV»U�ÄN\\Y��THHY�VVR�1VaLM�^VYK[�
genoemd, of Daniël. God gebruikte 
elk van die Bijbelse migranten om 
zijn plan te ontvouwen. Sommige 
migranten zien daarom dat voor hen 
LLU�ZWLJPÄLRL�[HHR�PZ�^LNNLSLNK�
in het Europa waar de Bijbel geen 
rol meer speelt en wordt afgedaan 
als een document uit het verleden. 
De Bijbel stimuleert een kritische 
integratie. Er zijn voorgangers 
die zich niet willen neerleggen bij 
misstanden van prostitutie die in 
de Nederlandse samenleving als 
normaal of onvermijdelijk worden 
beschouwd.
Mechteld Jansen laat zien dat 
deze opvatting van de Bijbel niet 
fundamentalistisch genoemd kan 
worden. Fundamentalisme heeft 
een veel rationalistischer insteek, en 
gaat dikwijls over scheiding tussen 
geredden en hen die verloren gaan, 
zegt zij. Dit soort denkbeelden kom je 
bij de zuidelijke christenen doorgaans 
niet tegen, omdat door hen vooral 
gedacht wordt in termen van 
betrouwbaarheid en verbinding.
De manier waarop de Bijbel een rol 

heeft gespeeld in het leven van deze 
voorgangers, geeft hun het vermogen 
om de Bijbel te zien als een woord 
TL[�PUULYSPQRL�RYHJO[��¸=LSLU�OLIILU�
de verhalen eerst mondeling gehoord 
en zich de verhalen eigen gemaakt 
door memorisatie, recitatie, liederen 
en sketches, in een achtergrond 
van ontzag voor het gesproken 
woord. Het toepasselijke gezegde, 
de juiste tekst, het passende 
verhaal, het vertellen op het juiste 
moment, dát is de kunst en dat 
brengt mensen in beweging (…) In 
het verlengde daarvan staat wat 
deze voorgangers aanduiden als 
de presentie van Jezus. Zijn naam, 
zijn woorden hebben de kracht om 
vanuit de bijbellezing in het heden 
tegenwoordig te zijn.” 
 
De initiatiefneemster van het boek,  
dr. Nieke Atmadja, adviseur van 
SKIN, geboren in Indonesië, sinds 
1979 in Nederland, wilde met dit 
boek de Nederlandse kerkgangers 
laten zien wat migrantenkerken 
beweegt, en wat hun bijdrage kan 
zijn in de Nederlandse samenleving. 
Samen met de anderen die aan 
de uitgave van dit boek hebben 
bijgedragen, Hans Visser en Teus 
Eikelboom, is ze in deze opzet 
geslaagd. Het boek kan tegelijk 
gezien worden als een presentatie 
van de kerken die samenwerken in 
de vereniging SKIN, Samen Kerk in 
Nederland. 

Nieke Atmadja, Teus Eikelboom en Hans 
Visser, Grensgangers. Portretten van 
migrantenvoorgangers. Heerenveen: Medema 
2010. 180 bladzijden. ¤ 9,95
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Rond 18:00 
ging het 
programma 
van start, 
met een 
welkomst-
woord van 
Andries 

Knevel en een muzikale opening 
door de Molukse zanggroep Joop 
& Co. De kern van het symposium 
bestond uit een discussie tussen 
panelleden onderling en met 
mensen in de zaal, en behandelde 
drie thema’s: 1) Overgang van 
thuisland naar Nederland; 2) 
Culturele en christelijke identiteit; 
3) A gift for the city, a challenge 
for the church. Het panel bestond 
uit voorgangers uit verschillende 
internationale of migrantenkerken, 
waarvan de meesten leden zijn 
van SKIN: Lene Nissan, voorzitter 
van Dutch Assyrian Society, Irak; 
Verry Patty, predikant in de Molukse 
Evangelische Kerk; Masoud 

Mohammad Amini, voorganger 
van de Perzische Kerk Kores, Iran; 
Rhoinde Mijnals-Doth, predikant in 
de Evangelische Broedergemeente, 
Suriname; Moses Alagbe, pastor 
van Maranatha Community 
Transformation Center, Nigeria; Rose 
Eric, Urdu Pakistani Protestantse 
Kerk in Nederland; Christopher 
Drale, voorganger van Sudanese 
Gospel Mission; Barbara Tah 
Gwanmesia, schrijfster van het 
onderzoeksrapport ’Blessings under 
pressure’, Kameroen; en dr. Jorge 
Castillo Guerra, universitair docent 
Wereldchristendom en interreligieuze 
betrekkingen, Panama.
Hiermee was de variatie compleet! 
Niet alleen allerlei verschillende 
Nederlandse denominaties, maar 
ook Azië, Zuid-Amerika, Afrika 
en het Midden-Oosten waren 
aanwezig. Wat een geweldige 
ervaring!
Een aantal punten kwamen bij 
de discussie naar voren die 

Een bijzondere ontmoeting
Madelon Grant

Op maandag 11 april 2011 was er een bijzondere bijeenkomst 
PU�/PS]LYZ\T!�KL�YLKHJ[PL�]HU�+VVY�KL�>LYLSK��,]HUNLSPZJOL�
6TYVLW���VYNHUPZLLYKL�LLU�Z`TWVZP\T�TL[�HSZ�[P[LS�»4PNYHU[�
*OYPZ[PHUZ!�H�NPM[�MVY�[OL�JP[ �̀�H�JOHSSLUNL�MVY�[OL�JO\YJO»��AV»U�
zestig gasten, vertegenwoordigers uit een breed scala van het 
Nederlands christendom, verzamelden zich in de kapel aan de Oude 
(TLYZMVVY[ZL^LN!�NHZ[LU�\P[�KL�7YV[LZ[HU[ZL�2LYR�PU�5LKLYSHUK��
de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, de Evangelische 
Alliantie, de Raad van Kerken, de Rooms-Katholieke Kerk en SKIN. 
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mij het meest zijn bijgebleven. 
Allereerst was er de ervaring van 
ontvangst in Nederland: velen, in de 
verwachting dat ze als christenen 
in een welvarend christelijk land 
welkom zouden zijn, delen dezelfde 
teleurstellende confrontatie met 
Nederland. Desondanks straalt 
er een kracht, zelfvertrouwen 
en strijdlust uit de aanwezigen, 
in de wetenschap dat zij een 
geweldige bijdrage leveren aan 
de Nederlandse samenleving, 
zowel op maatschappelijk als op 
spiritueel gebied - iets wat inmiddels 
genoegzaam wetenschappelijk 
bewezen is en geleidelijk wijder 
bekend en erkend wordt.
Een tweede punt dat me is 
bijgebleven is de constatering dat de 
ervaring van migratie, het verlaten 
van het thuisland en de vaak op 
zijn minst onwennige situatie in 
het nieuwe land, voor velen een 
versterking van hun band met hun 
geloof en met God betekende. 
Geloof in God bood houvast, en 
Bijbelse verhalen over bijvoorbeeld 
1VaLM�PU�,N`W[L�YLÅLJ[LLYKLU�
heel herkenbare gebeurtenissen, 
waardoor de verhalen pregnanter en 
van persoonlijke betekenis werden.
Een derde punt dat me opviel biedt 
ook belangrijke aanbevelingen voor 
de toekomst: veel kerken gaven 
aan behoefte te hebben aan meer 
erkenning en meer samenwerking, 
en dr. Jorge Castillo Guerra gaf 
terecht aan dat erkenning begint 
met een hoognodige verandering in 
het beeld dat veel Nederlanders van 
migranten hebben. Media en politici 
stimuleren vaak opvattingen over 

migranten als een 
laagopgeleide, 
sociaal-
economisch 
zwakke 
bevolkingsgroep 
die afhankelijk 
is van sociale 
voorzieningen, 
daarbij 
voorbijgaand 
aan het feit dat veel migranten wel 
degelijk hoogopgeleid zijn en lang 
niet altijd vrijwillig naar Nederland 
zijn gekomen maar eerder 
noodgedwongen. Pas wanneer 
migranten niet als last worden 
ervaren, maar als potentiële bron 
van verrijking voor de samenleving, 
zal Nederland werkelijk alle mensen 
evenveel gelegenheid geven zich 
optimaal te ontplooien en onze 
samenleving te laten bloeien. 

Met dit laatste in gedachten werd 
de bijeenkomst afgesloten met een 
heerlijke Irakese maaltijd, met volop 
gelegenheid voor alle aanwezigen 
om op informele wijze nader kennis 
met elkaar te maken. Heel hartelijk 
dank aan de EO als organisator, aan 
SKIN die als adviseur heeft geholpen 
bij de voorbereidingen, en natuurlijk 
aan alle aanwezigen die deze avond 
tot een inspirerende en succesvolle 
bijeenkomst hebben gemaakt!

Madelon Grant is cöordinator 
van SKIN-Rotterdam, de 
Rotterdamse koepelorganisatie van 
migrantenkerken.  

Zie www.skinrotterdam.nl
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Boekbespreking

Blessed Migrants. Migranten in de 
Bijbel en migranten nu
Hans Visser

De migrant, socioloog, prediker en kerkstichter Samuel Lee is 
geen onbekende voor SKIN. De kerk, waarmee hij verbonden is, de 
1LZ\Z�*OYPZ[�-V\UKH[PVU�*O\YJO�PU�+PLTLU�PZ�VUSHUNZ�SPK�]HU�:205�
geworden. Het bestuur maakte nader kennis met Lee. 
In onze samenleving handelen tal 
van publicaties en conferenties over 
de sociale, culturele en zelfs politieke 
problemen van de migranten. Dit 
boekje wil geen problemen van de 
migranten oplossen, maar laten 
zien dat zij, zoals de titel zegt, 
gezegend zijn. Het uitgangspunt is 
theologisch. God heeft de wereld en 
de volken lief. Migranten mogen niet 
onderdrukt worden. Bescherming 
mogen de migranten verwachten 
in de samenleving en zij moeten 
de gelegenheid hebben om daarin 
verantwoordelijkheden te dragen.
Het handzame boekje van 120 
bladzijden bestaat uit twee delen: 
migranten in de Bijbel en migranten 
nu. Lee laat zien dat Abraham de 
vader is van alle migranten. Daarna 
komen Jakob, Jozef, Ruth, en Daniël 
aan de orde. Zij waren verschillende 
persoonlijkheden die ongewild in een 
andere samenleving terecht kwamen 
en zo door God gebruikt werden in 
Zijn liefde voor de volken. Ongedacht 
en onverwacht stuiten hedendaagse 
migranten op lotgenoten in de 
Bijbel en dat geeft hen moed en 
vertrouwen. 

In het tweede deel laat Lee zien 
hoe de migranten een rol spelen in 
de wereldevangelisatie. In aparte 
hoofdstukjes richt hij de focus op 
Filippijnse, Koreaanse en Afrikaanse 
migranten. Vele persoonlijke 
ervaringen heeft hij met hen. In de 
Amsterdamse Bijlmer ontmoet hij 
Klein Afrika, waar wel zo’n 150 
kerken en gebedsgroepen zijn.
In het slothoofdstukje gaat hij in 
op de problemen en moeilijkheden 
in de andere cultuur. Lee roept de 
migranten op om de taal en de 
cultuur te leren maar steeds integer 
en waardig te zijn.
In de bijlagen wordt verdere 
informatie over de auteur gegeven. 
Het boekje heeft ook nog 
voorwoorden van Anne van der 
Bijl en bisschop Villanueva. Deze 
aanbevelingen waren niet nodig 
voor een boekje dat een Bijbels 
perspectief laat zien.

Samuel Lee, Blessed migrants. A Biblical 
Perspective on Migration & What Every 
Migrant Needs to Know. Amsterdam: 
Foundation Press, 2009. www.
blessedmigrants.com
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*65-,9,5;0, 
‘De positie en kwetsbaarheid van 

ongedocumenteerden in de Nederlandse 
samenleving’

Datum: zaterdag 22 oktober 2011
Plaats: Eglise Evangélique de la Haye 

Exoduskerk, Beresteinlaan 263, 2542 JG Den Haag 

Voertaal: Nederlands, met simultaan vertaling naar Frans en Engels

Programma
12.30 – 13.15 uur Zaal open / Ontvangst met lunch

13.15 – 13.20 uur Opening en welkom door de voorzitter van SKIN
drs. Paul The Gwan Tjaij

13.20 – 13.30 uur 7YHPZL�HUK�>VYZOPW"�.LILK
13.30 – 14.15 uur Inleiding door Rev. Cesar.T. Taguba

Getuigenissen
 14.15 – 14.30 uur Pauze

 14.30 – 15.00 uur Inleiding door Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS) 
15.00 – 15.30 uur Gezamenlijke presentatie door ir. Hauw Han, projectleider ’Aanpak 

mensenhandel en –smokkel’ van SKIN1, samen met deskundige partnerorganisaties 
15.30 – 16.00 uur Open discussie 

 16.00 – 16.15 uur Afsluiting door de coördinator van SKIN, ir. Anmar S.N. Hayali. 
.LILK"�7YHPZL�HUK�>VYZOPW� 

+L�,_VK\ZRLYR�PZ�\P[Z[LRLUK�ILYLPRIHHY�TL[�OL[�VWLUIHHY�]LY]VLY��I\Z�����[YHT���LU�[YHT� ��� 
,Y�PZ�]VSKVLUKL��NYH[PZ��WHYRLLYNLSLNLUOLPK�IPQ�KL�RLYR��=VVY�TLLY�PUMVYTH[PL�LU�HHUTLSKPUN!�PUMV'ZRPURLYRLU�US�
 1+L�IYVJO\YL�9PJO[SPQULU�VT�KL�ZSHJO[VɈLYZ�]HU�TLUZLUOHUKLS�LU�TLUZLUZTVRRLS�[L�OLSWLU�PZ�PU�KLJLTILY���� �
uitgegeven door SKIN. U kunt de brochure gratis bestellen door het sturen van een e-mail naar info@skinkerken.nl,  

of downloaden vanaf de website www.skinkerken.nl.

*65-i9,5*,
‘La position vulnérable des sans-papiers 

dans la société néerlandaise’

Date: samedi, le 22 octobre 2011
Localité: Eglise Evangélique de la Haye, 

Exoduskerk, Beresteinlaan 263, 2542 JG Den Haag
 

Langue véhiculaire: le néerlandais, avec des traductions simultanées en 
français et en anglais.

Programma
12h30 – 13h15 uur Réception à partir de 12h30 / Déjeuner

13h15 – 13h20 uur Parole d’ouverture par  
Drs. Paul The Gwan Tjaij, président de SKIN

13h20 – 13h30 uur Recueillement et Chants de Gloire
13h30 – 14h15 uur Conférence par Rév.  Cesar T. Taguba

Témoignages
 14h15 – 14h30 uur Pause

 14h30 – 15h00 uur Conférence par Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS)
15h00 – 15h30 uur Présentation Lignes directrices1  par le responsable du projet Ir. Hauw Han 

et des organisations expertes 
15h30 – 16h00 uur Discussion en plénière

 16h00 – 16h15 uur Clôture par le coordinateur de SKIN, Ir. Anmar S.N. Hayali
Recueillement et Chants de Gloire

 
3»,NSPZL�,_VK\ZRLYR�LZ[�MHJPSLTLU[�HJJLZZPISL�WHY�SL�[YHUZWVY[�W\ISPX\L��I\Z�����[YHT!�SLZ�SPNULZ���L[� ���3»,NSPZL�KPZWVZL�

K»\U�WHYRPUN��NYH[\P[���7V\Y�PUMVYTH[PVUZ�L[�PUZJYPW[PVUZ!�PUMV'ZRPURLYRLU�US
 1,U�KtJLTIYL���� ��:205�H�W\ISPt�\UL�IYVJO\YL�PU[P[\StL�!�º3PNULZ�SLZ�KPYLJ[YPJLZ�WV\Y�HPKLY�SLZ�]PJ[PTLZ�K\�[YHÄJ�L[�

KL�S»�PU[YVK\J[PVU�JSHUKLZ[PUL�K»v[YLZ�O\THPUZ»��=V\Z�WV\]La�JVTTHUKLY�SH�IYVJO\YL�NYH[\P[LTLU[�WHY�\U�L�THPS�!PUMV'
ZRPURLYRLU�US��V\�IPLU�SH�[tStJOHYNLY�n�WHY[PY�K\�ZP[L�>LI�!�^^ �̂ZRPURLYRLU�US�



Skin Magazine 21

*65-i9,5*,
‘La position vulnérable des sans-papiers 

dans la société néerlandaise’

Date: samedi, le 22 octobre 2011
Localité: Eglise Evangélique de la Haye, 

Exoduskerk, Beresteinlaan 263, 2542 JG Den Haag
 

Langue véhiculaire: le néerlandais, avec des traductions simultanées en 
français et en anglais.

Programma
12h30 – 13h15 uur Réception à partir de 12h30 / Déjeuner

13h15 – 13h20 uur Parole d’ouverture par  
Drs. Paul The Gwan Tjaij, président de SKIN

13h20 – 13h30 uur Recueillement et Chants de Gloire
13h30 – 14h15 uur Conférence par Rév.  Cesar T. Taguba

Témoignages
 14h15 – 14h30 uur Pause

 14h30 – 15h00 uur Conférence par Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS)
15h00 – 15h30 uur Présentation Lignes directrices1  par le responsable du projet Ir. Hauw Han 

et des organisations expertes 
15h30 – 16h00 uur Discussion en plénière

 16h00 – 16h15 uur Clôture par le coordinateur de SKIN, Ir. Anmar S.N. Hayali
Recueillement et Chants de Gloire

 
3»,NSPZL�,_VK\ZRLYR�LZ[�MHJPSLTLU[�HJJLZZPISL�WHY�SL�[YHUZWVY[�W\ISPX\L��I\Z�����[YHT!�SLZ�SPNULZ���L[� ���3»,NSPZL�KPZWVZL�

K»\U�WHYRPUN��NYH[\P[���7V\Y�PUMVYTH[PVUZ�L[�PUZJYPW[PVUZ!�PUMV'ZRPURLYRLU�US
 1,U�KtJLTIYL���� ��:205�H�W\ISPt�\UL�IYVJO\YL�PU[P[\StL�!�º3PNULZ�SLZ�KPYLJ[YPJLZ�WV\Y�HPKLY�SLZ�]PJ[PTLZ�K\�[YHÄJ�L[�
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From the editorial staff

Awareness and active participation
Two things come to mind when reading this edition: the growing awareness 
in our society of the presence and invaluable contribution of migrant 
Christians and their increasing active participation in various aspects of the 
Dutch society.

Our society is, more than ever, aware of and interested in the many migrant 
Christians and their various faith communities and churches. The migrant 
Christians are also even more aware of their role and position in our country 
even more capable of presenting themselves to the Dutch Church and 
society.

We are grateful to our Lord for the blessed and fruitful collaboration of 
SKIN with various Christian organisations. In this edition we look back at 
the second intercultural celebration Multicoloured Witness, a fruit of the 
common initiative of the Evangelical Alliance, the Evangelical Missionary 
Alliance, the Dutch Mission Council, the Council of Churches, Revival 
Foundation (Stichting Opwekking) and SKIN. In this edition you also will 
ÄUK�HU�PTWYLZZPVU�VM�HU�\UWYLJLKLU[LK�Z`TWVZP\T�MVY�HUK�HIV\[�TPNYHU[�
Christians, organised by the Evangelical Broadcasting Company (EO) 
in cooperation with SKIN. In this edition you can read up to the minute 
messages and reports of the partnerships SKIN has on behalf of the migrant 
JO\YJOLZ��UV[�VUS`�PU�[OL�ÄLSKZ�VM�JO\YJO�HUK�ZVJPL[`�HUK�TLKPH��I\[�HSZV�PU�
[OL�ÄLSK�VM�LK\JH[PVU��Z\JO�HZ�[OL�UL^�PUP[PH[P]L�VM�[OL�*OYPZ[PHU�*VSSLNL�PU�
Ede (CHE).

During such encounters it is apparent how much migrant churches are 
focusing on active participation in the Dutch socijety. For many native Dutch 
citizens this is an unexpected discovery. Seeking information about migrant 
*OYPZ[PHU�[OL`�TH`�IL�OLSWLK�I`�[OL�YLHKPUN�VM�[^V�ZWLJPÄJ�IVVRZ�VU�[OPZ�
item that are discussed in this edition: Border Travellers (Grensgangers) and 
Blessed Migrants.
The Persian Church Cyrus takes a central position in this edition. The Cyrus 
Church offers a familiar and warm meeting place for new migrants from the 
Middle East, but is also an important source of information on the position of 
Christians from the Middle East.

This edition makes it possible for the readers to follow all the previously 
mentioned developments accurately. 

The editorial staff
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The Persian Church Cyrus – Church 
for Iranian Christians
Gerard van ’t Spijker

6U�:\UKH`�4HYJO���[O�������[OL�7LYZPHU�*O\YJO�*`Y\Z�JLSLIYH[LK�
[OL�0YHUPHU�5L^�@LHY��4HU`�WLVWSL�OHK�JVTL�MYVT�HSS�WHY[Z�VM�
the country to participate in this celebration. There was a warm 
atmosphere. The origin of this festival was highlighted in the form 
of a slide presentation. A choir in national dress sang songs in the 
-HYZP�SHUN\HNL��9L]LYLUK�4HZV\K�4��(TPUP�ZWVRL�[V�[OL�H\KPLUJL��0[�
is not the occasion to hold a sermon, he says, but he presents some 
thoughtful words on the love of God and the love of one’s neighbor, 
which go together. There is a lavish meal, served from a festively 
decorated table. People start to dance. There is the opportunity to 
meet old friends and to make new ones. 
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¸:VTL^OLYL�PU�[OL�OHSS�[OLYL�PZ�
another table, the so-called Haft 
Sin table (which means: seven 
times Sin, one of the letters of the 
Farsi alphabet), with on it seven 
objects, all starting with the letter 
Sin!�ÅV^LYZ�HUK�MY\P[Z�[OH[�PU�[OPZ�
context symbolize the New Yœear. 
Reverend Masoud has added to 
these objects still another one, 
also with Sin: the cross, Salib, the 
Christian symbol of new life. All this 
together shows what the Church 
Cyrus stands for: a place where 
people, looking for a new life, may 
recognize each other in their national 
identity and may meet each other in 
the light of Christ. 

Pastor Masoud and his wife Cora 
had invited me to participate in the 
festival, before discussion about the 
origin and functioning of the Church 

Cyrus. Such a festive event where 
people may meet each other, speak 
their own language, and recognize 
each other as followers of the Lord, 
reveals more than merely a factual 
list of the church details. 
The Church Cyrus is a typical 
migrant church, where people from 
Iran, and from Afghanistan and from 
the different adjacent countries, 
seek each other’s company. Pastor 
Masoud speaks in Farsi during the 
worship services, and his words are 
always immediately translated into 
Dutch. But some participants, from 
Syrian or Iraqi origin, have Kurdish or 
(YHIPJ�HZ�[OLPY�ÄYZ[�SHUN\HNL��
Typical of the Church is its way 
of singing: a choir sings Christian 
texts, recently composed by church 
members and utilising Iranian folk 
melodies. This combination appeals 
to many Iranians, some of whom 
OLHY�[OL�.VZWLS�MVY�[OL�ÄYZ[�[PTL��0[�
recalls to me the surprising miracle 
of Pentecost when people heard 
the great deeds of God in their own 
language. 

There is more that reminds me of the 
ÄYZ[�*OYPZ[PHU�JVTT\UP[ �̀�>OVL]LY�
accepts Jesus as his Savior may 
be baptized. Just like the man from 
Ethiopia in the Book of Acts, chapter 
8. Teaching about the Christian 
faith may come later. This way of 
baptizing is done during the worship 
services that are held in Apeldoorn, 
once a fortnight. The teaching of 
the Christian faith and the Christian 
way of life is an important item in 
this church. The Church Cyrus has 
developed an internet site where one 
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TH`�ÄUK�H�SV[�VM�PUMVYTH[PVU�VU�[OL�
Christian faith: www.churchcyrus.
com. As well as an audio course of 
the Bible with more than 20 lessons, 
there are courses developed by 
Pastor Masoud himself. And there 
are presentations of the choir to be 
seen. 

In May I attended a worship service 
in Apeldoorn. Once more, around 
150 people, mostly younger people, 
had come from everywhere in the 
country. There is a simple liturgy 
in the Farsi language with Dutch 
translation. Apart from the sermon 
of Pastor Masoud, the singing of the 
choir takes an important place in 
the worship. There is a celebration 
VM�/VS`�*VTT\UPVU�HUK�ÄM[LLU�
people are baptized. They are 
young people, for the most part, 
between twenty and thirty years 
old. Most of them have not been 
in the Netherlands for long; their 
SPML�PZ�KPMÄJ\S[�HUK�\UJLY[HPU��;OL�
Church Cyrus renders help to them, 
offers security, for many also a new 
orientation through the Christian faith 
that speaks in a different way of God 
than the Islam that was familiar to 
most of them until now. 

Whoever comes into touch with 
the Christ of the Bible, hears about 
love, openness, a place where you 
may come just as you are, says 
Pastor Masoud. The Christian faith 
does not mean rules and laws. It is 
the ambition of the Cyrus Church 
to express these values to the 
several thousands of Iranians in the 
Netherlands who have an uncertain 

future before them. This message is 
^LSS�YLJLP]LK�HUK�THU`�WLVWSL�ÄUK�
their way to Pastor Masoud. 

This way of functioning of the 
JO\YJO�YLÅLJ[Z�PU�H�JLY[HPU�^H`�
the life history of Pastor Masoud. 
He arrived about ten years ago 
in The Netherlands. His father, 
who preceded him here, told him, 
just before his death, that he had 
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become a Christian. This was the 
reason for Masoud to begin reading 
the Bible. He was profoundly 
touched by it, particularly by what 
he read about Jesus. Trying to learn 
more, he started visiting several 
churches and he followed here and 
there courses about the Christian 
faith. In this way he learned that 
Iranians would never feel at home 
in any of the existing churches in 
The Netherlands. He then began to 
organize meetings himself. During 
recent years the community that 
attends these meetings has been 
growing steadily, mainly through 
publicity and through word of mouth 
among friends and acquaintances. 
In the past about six months or 
so he has been putting together a 
collection of proper Iranian Christian 
songs. The existing songs in Farsi 
are based on Armenian melodies, 
but until now there are no Iranian 
songs that tell in a simple way about 
living with Christ. So they have been 
composed by the community itself. 

Old well-known melodies become 
the bearers of new texts about faith 
in Jesus Christ. These are put on 
the website of the Church Cyrus, 
and on CD’s. In this way the church 
develops more and more its own 
character. The Church Cyrus, named 
after Cyrus, the Persian king who is 
mentioned in Isaiah 44 and 45, and 
who is called there ’messiah’, ’the 
anointed one’, as God realized a 
particular plan through him. 

The Church Cyrus in the 
Netherlands already has about a 

thousand members. But even in Iran 
interest in this church is growing, not 
least through the website. 
Everyone who joins the community 
and accepts baptism knows that 
there is no turning back. Christians 
PU�0YHU�OH]L�[V�MHJL�THU`�KPMÄJ\S[PLZ��
The Muslim community in that 
country does not accept when 
people join the Christians. The 
new Christian community in The 
Netherlands is very well aware of 
this. This is one more reason for the 
church to make it clear that these 
Christians, who are baptized here, 
need a safe place outside Iran as 
long as the rigid regime in Iran is in 
power. The same applies to people 
from Afghanistan and Iraq. 
Pastor Masoud would like to do 
more. He is overwhelmed by 
requests for personal contacts. 

He always has guests in his home 
to whom he offers hospitality. The 
number of people visiting his church 
is still growing. The church would 
like to enlarge its own localities 
where courses and Bible study 
groups could be organized. In the 
ÄYZ[�WSHJL�^P[O�[OL�[LHT�[OH[�[HRLZ�
responsibility for the Church Cyrus, 
but in the long run also with other 
members of the church. In that way 
may continue that what the Church 
Cyrus stands for: to offer a place 
where Iranian people feel at home, 
^OLYL�[OL`�TH`�ÄUK�\UKLYZ[HUKPUN�
speaking their own language, and 
hear their own music, and together 
experience the unconditional love of 
God which He has shown through 
Jesus Christ. 
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Topics and information 
’Hope for Holland’ 
Where are the challenges for the Church in the Netherlands? How do we 
translate being church to this time and to our society? How important is, or 
will, mission (or being a missionary) be for the Netherlands? In order to go in 
search of answers to these questions a number of Christian organizations 
initiated the conference ’Hope for Holland’ in Veenendaal on Saturday 
14 May 2011: the Evangelical Alliance (Evangelische Alliantie, EA), the 
Evangelical Missionary Alliance (Evangelische Zendingsalliantie, EZA), the 
Dutch Missionary Council (Nederlandse Zendingsraad, NZR), the Reformed 
Missionary League (Gereformeerde Zendingsbond, GZB), the Internal 
Missionary League (Interne Zendingsbond, IZB), the foundation Connecting 
Churches and SKIN.

One of the main speakers was the American professor Philip Jenkins, an 
expert on the developments within Christianity worldwide. According to 
Jenkins the future of Christianity in The Netherlands is to be found in the 
advent of Christian migrants from Africa. Jenkins predicts Africa to be the 
most important Christian continent in 2050 with an estimated one billion 
Christians. According to him the growth of Christianity in Africa is to be 
attributed to conversions, but also to demographic changes. ’Migrants will 
increasingly determine the religious colour of a country,’ so Jenkins said.
Another speaker was Rev. Niek Tramper, secretary of the European 
Evangelical Alliance. During the conference author and publisher Henk P. 
Medema presented his book Totaal Christendom (Total Christianity). At the 
conference attention was also paid to two important missionary conferences 
(Edinburgh 2010 and Cape Town 2010) because of the relevance to the 
Netherlands. 
The speeches and press reports on the conference are available at http://
eza.nl/nieuws/355hope-for-holland

>VYRZOVW�VU�*OYPZ[PHU�TPNYHU[Z�MVY�*/,�Z[\KLU[Z
On 27 May 2011 two teachers of the Christian College Ede (Christelijke 
Hogeschool Ede, CHE), prof. dr. Pieter Boersema and drs. Loeki van der 
Laan, organized a workshop on Christian migrants in the Netherlands in co-
operation with SKIN. This workshop was organized for third-year students 
of the part-time training Academie voor Theologie as an introduction of the 
subject International Orientation. The workshop has been organized by 
the above-mentioned teachers in consultation with SKIN, its goal being, 
through meeting Christian migrants, to acquaint the students with fellow 
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Christians from other cultures and traditions and to provide them with 
new insights which can give the students depth for their study of theology. 
In this way the students, from their Christian vision and by working as a 
team, are encouraged to work out the idea of Christian identity in relation 
to questions arising from the concept of a multicultural society. In addition 
to taking part in the workshop and the preparations proceeding from the 
SP[LYH[\YL��[OL�Z[\KLU[Z�T\Z[�JV�VWLYH[L�PU�ÄLSK�^VYR�HUK�WLYMVYT�V[OLY�
tasks such as attending a church service and another activity of a migrant 
JO\YJO��YLÅLJ[PUN�VU�[OL�L_WLYPLUJLZ�[OL`�NHPULK�HUK�W\[[PUN�[OLT�PU[V�
words in an article. During this workshop the coordinator of SKIN delivered 
a lecture on Christian migrants and their churches and faith communities 
in the Netherlands and on SKIN, and provided the students with a list of 
addresses of migrant churches from various traditions and cultures which 
the students can visit. 

5PNO[�VM�[OL�*O\YJOLZ��1\UL���[O�HUK���[O
([�[OL�LUK�VM�1\UL�[OL�ÄYZ[�
Night of the Churches was 
organized on a national 
level. In around twenty 
cities (among which were 
Amsterdam, Rotterdam, The 
Hague, Utrecht, Nijmegen, 
Duiven, Amersfoort en 
Gouda) churches opened 
their doors en masse. In this 

way, the churches showed their engagement towards the neighborhood 
and the city in which they are located. In particular the Night of the 
Churches in Rotterdam had many migrant churches participating. We 
mention the contribution of the Scots International Church. The programme 
illustrated the involvement of the Scots Church at the city of Rotterdam. 
Among other things, songs were learnt, special costumes of the Celtic 
tradition were described and tales were told. 

In Amersfoort a cooperation between two member churches of SKIN, 
the International Christian Fellowship (ICF - the Grace Church and the 
Oasis) and the Eglise Basilea, and the staff of SKIN resulted in a good 
representation of the migrant churches in Amersfoort-Zuid. The local 
presence of the churches proves to be of large importance for those who 
live around them. The Night of the Churches offers a good occasion to walk 
into a church and freely make acquaintance with Christians of the churches 
that are committed to the sector or the city where they are located.
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The symposium about and for 
migrant Christians the Evangelical 
Broadcasting Company (EO) 
organised on April 11th in Hilversum 
together with SKIN was an 
unforgettable and powerful moment. 
In this issue Madelon Grant will 
give her personal impressions of 
this symposium. From the growing 
appeal of SKIN from the media I 
conclude that the positive interest 
of the media in migrant Christians 
is increasing enormously. We are 
grateful to God that we are making 
ourselves more and more heard in 
our society in and through the media. 

On May 28th I attended a prayer 
conference in Utrecht, organised 
by our member church Sunday 
International Christian Outreach. 
The powerful prayers uttered by 
the pastors present to strengthen 
the spiritual well-being and spiritual 
revival of The Netherlands and of 
<[YLJO[�HZ�¸[OL�OLHY[�VM�[OL�UH[PVU¹��
made a deep impression on me. 
I again asked myself whether our 
ZVJPL[`�PZ�Z\MÄJPLU[S`�H^HYL�VM�[OL�
immense impact of the unfaltering 
belief of migrant Christians. 
The fact that the Christians from 
the Middle East were the focus of 

the intercultural celebration Multi-
coloured Witness held on June 
11th, made this celebration more 
personal for me than the celebration 
of last year. I was touched by the 
contagious warmth with which 
various Middle Eastern churches 
affected people present and helped 
them to experience the multicoloured 
and rich Christian traditions still 
prevailing in the native region of the 
Church of Jesus Christ, through 
personal testimonies, music, singing 
and dancing. You will read more 
about this celebration in the article by 
Francisca Folkertsma. On my return 
journey I got into conversation with 
a number of young people from the 
Persian Church Cyrus. Though I was 
tired I accepted their warm invitation 
to experience a short baptism service 
of four young Iranians who had come 
to believe in Jesus Christ. The service 
took place in the open air, near the 
water, and this service carried me 
back in time, to the days of our Lord 
Jesus.
On Sunday June 19th, at the 
invitation of Rev. Cesar Taguba, I was 
permitted to attend, in Amsterdam, 
both the Holy Mass and inaugural 
meeting of the Philippine parish in 
The Netherlands. What a privilege 

From the coordinator

Anmar Hayali
As previously I am going to tell you now about my experiences during 
the recent past. The world trip I am currently making in our country 
still surpasses all my expectations. I wish to share with you a few 
highlights of this trip.
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and what a joy to be allowed to 
take part in the birth of this church! 
I was touched profoundly by the 
joy and gratefulness the Philippine 
community radiates, despite the 
hardening of the authorities and 
society towards migrants and the 
undocumented among them. I left, 
joyful and encouraged, but also 
determined that we, that is, SKIN, 
should continue to commit ourselves 
to these dear people who teach us to 
thank and praise God at all times.
The following Sunday I accepted 
another special invitation, the seventh 
anniversary of our member church 
Gereja Minahasa in The Netherlands, 
in Amsterdam. Once again, many 
happy returns of the day! Additionally, 
I was also glad to hear that the 
Gereja Minahasa has in the mean 
time founded two other communities, 
at Zutphen and at Zwolle. 
On June 25th, two member churches 
of SKIN in Amersfoort, the Eglise 
Basilea and the International Christian 
Fellowship Amersfoort, together with 
the staff of SKIN, participated in one 

of the greatest Christian activities of 
the year, the Night of the Churches. 
The Appelkerk (Apple Church) in 
Amersfoort, was one of the many 
local churches throughout the whole 
of The Netherlands who welcomed 
all and sundry during that weekend. 
It was indeed, to quote the words of 
VUL�VM�[OL�IYV[OLYZ�¸H�[Y\L�:205�¶�
Amersfoort happening”!
I would like to offer you the following 
^VYKZ�MVY�`V\�[V�YLÅLJ[�VU�HZ�`V\�
journey. God’s movement in and 
through migrants, whom He uses 
to bless countries foreign to them, 
perseveres! In the Bible we read 
about blessed and blessing migrants, 
such as Abraham, Joseph, Ruth, 
Daniel and Jesus, who was a refugee 
Himself! Today we may be grateful for 
the many brothers and sisters among 
us, who are here to strengthen the 
Church and to bless our country. 
In this issue of our magazine two 
impressive books are reviewed so 
as to introduce you to the blessing 
migrants who are among you, 
namely Blessed Migrants and 
Grensgangers (’Border Travellers’). 
Highly recommended!
Time and again I am astonished at 
God’s awe commanding movement 
in our country, and I have to 
conclude that God’s work can never 
be comprehended nor grasped. I 
am utterly grateful for just that small 
fraction I am allowed to witness and 
experience, as well as for the fact 
that I am allowed, with all modesty, 
to look forward to what more He will 
show me.

Glory be to God on high!
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With our brothers and sisters from 
Iraq and Iran we sing ’Jesus, hope 
of all nations, Jesus, comforter in all 
forms of sorrow, You are the source 
of hope that God has given us …’ 
The cradle of Christianity is to be 
found in what we call nowadays the 
Middle-East. To make acquaintance 
with Christians from Egypt, Syria, 
Iraq, Iran, Armenia and Turkey 
and adjacent countries it is not 
necessary to travel great distances. 
They have come to us, often after 
being persecuted because of their 
faith, and now they live among us. 

The choir of the Syrian-Orthodox 
Church Mor Ephrem (Enschede), 
splendidly dressed in long wine-red 
robes, presents some songs. At 
the second song, the public starts 
moving and taps the rhythm with 
[OLPY�MLL[�VU�[OL�^VVKLU�ÅVVY��
Also Archbishop Mor Polycarpus 
Augin Aydin is present in 

Biddinghuizen. He refers to the 
book of Daniel, as an example 
of remaining faithful to religious 
principles, particularly in a 
community that has no knowledge 
of the God of Israel. In the sixth 
century before Christ, it concerned 
Jewish exiles in Babel (the current 
Iraq). Anno Domini 2011, many 
migrant Christians recognize 
themselves in the challenge to lead 
a life that is holy for God amidst 
the secularized population of The 
Netherlands. Time has come, 
says the Archbishop, that we, 
as followers of Jesus Christ, (re)
discover the sources of our faith, 
and be restored and educated by 
the traditions of each of us. 

Masoud Mohammad Amini of the 
Persian Church Cyrus in Apeldoorn 
reads in the Farsi language a 
passage from Daniel 2. What a 
splendid occasion to be able to 

Unprecedented Multicolouredness  
on Revival Conference
Francisca Folkertsma

“Pretty smart, this, it looks a bit multicultural”, I heard behind 
TL��-YVT�[OL�HUNSLZ�VM�T`�L`LZ�0�VIZLY]L�[^V�`V\UN�]PZP[VYZ�VM�
[OL�`LHYS`�*VUMLYLUJL�VM�7LU[LJVZ[��:[PJO[PUN�6W^LRRPUN!�Revival 
-V\UKH[PVU, Biddinghuizen). They move a bit uneasily on their chairs 
and turn to the well dressed group that is seeing a place in the 
ÄYZ[�YV^Z�VM�[OL�[LU[�MVY�WHZ[VYHS�JHYL��0[�PZ�:H[\YKH`�HM[LYUVVU����
1\UL�������-VY�[OL�ZLJVUK�[PTL�HU�0U[LYJ\S[\YHS�>VYZOPW�OHZ�ILLU�
included in the programme. 
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enjoy what our brothers and sisters 
have to offer to us. Not in the 
least part their music: the choir of 
the Church Cyrus is singing with 
enthusiasm and the people present 
in the tent begin to move again in 
time with the rhythm. The (Farsi) 
texts are projected in Arabic and 
Latin writings and in the Dutch 
translation. 

Dreams and visions play an 
important role in the book of Daniel. 
In our time, many Muslims come 
to accept Jesus Christ, also as He 
appears to them in their dreams. 
Through a personal encounter with 
the Son of God – who really died 

on the cross of Golgotha and was 
resurrected from death after three 
days, – their lives change radically. 
The pastor of the Arabic Evangelical 
Church in Amsterdam, Maher Salib, 
gives testimony of this. 
The intercultural celebration is 
closed by an infectious performance 
from the Total Praise Gospel Choir. 
Christianity in The Netherlands 
is unprecedentedly colourful 
indeed. The input from the working 
committee ’Multicoloured Witness’ 
to make this multi-colouredness 
visible and audible, also during 
the meeting of ’Opwekking 2011’ 
(Revival 2011) seems to me to have 
been entirely successful. 
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At the same time shared knowledge 
between these churches remains 
very limited. It often happens that 
only the treasurer of a particular 
native Dutch church knows that the 
facilities of the church building are 
hired by some migrant church. The 
church congregation has no idea 
whatsoever what their brothers and 
sisters in the Lord are experiencing 
when they worship, what they 
believe, what they pray for, in what 
way they educate their children. 
In this situation it is essential that 
reliable information is available. The 
booklet in the Dutch language called 
Grensgangers, translated as ’Border 
Travellers’, is an excellent introduction 
to migrant churches. 

The book offers twelve portraits of 
pastors of migrant churches, eight 
men and four women. The authors 
have worked systematically. In every 
case the interviewer begins with 
a brief life history of the pastor in 
question and then articulates what 
the Bible means to each. In this way 
we become acquainted with pastors 
who were born in the Middle East, 

in Asia (Indonesia, the Moluccas, 
Korea, Pakistan), from Surinam and 
the Antilles, from Africa (Ethiopia, 
Ghana, Congo, and Sudan) and also 
with the pastor of the oldest migrant 
church in The Netherlands, the Scots 
International Church in Rotterdam, 
founded in 1643. 
In many cases the migrants have 
come to The Netherlands because 
of political or social problems in 
their home countries. But that is not 
always the case. Also expatriate 
Koreans, for instance, have their own 
church. 

;OL�)PISL!�N\PKL�MVY�KHPS`�SPML
It is almost impossible to give an 
outline of the book. Each chapter 
tells a new life story, and with that 
offers an insight into the background 
of one of the churches, which are 
quite different from one another. 
I therefore use the last chapter of 
the book to illustrate what is the 
common denominator to be found in 
all this diversity. 
The Dutch professor Mechteld 
Jansen shows in this chapter why it 
has been inspirational to enquire of 

Grensgangers (’Border Travellers’).  
A Guide to Migrant Churches
Gerard van ’t Spijker

In The Netherlands there is a growing interest in migrant churches. 
Here and there modest attempts are deployed to arrange encounters 
and sometimes even to come to a particular collaboration between 
migrant churches and the established churches in The Netherlands. 
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the ministers what the Bible means 
to them. Each pastor indicates how 
he/she has come into contact with 
this book and how he/she has been 
impressed by certain stories or 
persons in the Bible. It becomes clear 
that the Bible has become a guide 
in the personal life of all of them. A 
guide that helps overcome situations 
of distress and depression. Biblical 
ÄN\YLZ�^OV�HWWLHS�[V�[OLT�HYL�VM[LU�
migrants themselves, who encounter 
discrimination and injustice, and 
who by their faith learn to endure 
the misery in their lives. Abraham is 
one such person, but Joseph is also 
often mentioned, or Daniel. God has 
used each of these persons to unfold 
His plan for mankind. Some migrants 
see, therefore, that a particular task 
is prepared for them in Europe where 
[OL�)PISL�KVLZ�UV[�WSH`�H�ZPNUPÄJHU[�
role anymore, and is considered as 
a document from the past. The Bible 
has the potential to be a stimulus to 
a critical form of integration. Some 
pastors do not remain inactive in the 
face of the wanton acceptance of 
prostitution which is seen as normal 
or inescapable. 

Mechteld Jansen illustrates that this 
concept of the Bible is not to be 
considered a fundamentalist one. 
Fundamentalism is a rationalistic 
approach, and often deals with 
questions about the difference 
between those who are saved and 
those who are condemned, she 
ZH`Z��>L�KV�UV[�JVUZPZ[LU[S`�ÄUK�
these ideas in circles of Christians 
from the Southern Hemisphere, 
as normally these are used to 

think in terms of faithfulness and 
communication.
The role of the Bible in the life of 
these pastors enables them to see 
the Bible as a word which is powerful 
PU�P[ZLSM��¸4VZ[�VM�[OLT�OH]L�OLHYK�
the stories when they were told to 
them, and have internalised these 
by memorizing, by recitation, by 
singing them or by dramatizing them 
in theatre, all of this in a background 
of respect for the spoken word. The 
applicable saying, the right text, 
the appropriate story, and telling 
the story at the right moment, this 
is the art of speech, and connects 
people. A larger perspective on 
this incorporates what the pastors 
describe as the presence of Jesus. 
His words and deeds have the power 
to be present here and now from 
their biblical reading.” 
Dr. Nieke Atmadja, advisor of SKIN, 
born in Indonesia, in The Netherlands 
since 1979, who took the initiative 
to write this book, wished to draw 
attention to the Dutch church society, 
in which way migrant churches are 
moving, and what their contribution 
can be to society. Together with 
the others who have contributed 
to this publication, Hans Visser 
and Teus Eikelboom, they have 
succeeded in this aim. This book 
should be considered as an excellent 
presentation of the churches that are 
collaborating within SKIN, Together 
Church in The Netherlands. 

Nieke Atmadja, Teus Eikelboom en Hans 
Visser, Grensgangers. Portretten van 
migrantenvoorgangers. Heerenveen: Medema 
2010. 180 bladzijden. ¤ 9,95
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Around sixty guests, representatives 
from the wide range of Dutch 
Christianity, had come together in 
the chapel on Old Amersfoort Rd 
(Oude Amersfoortseweg): guests 
from the Protestant Church in The 
Netherlands (PKN), the United 
Pentecostal and Evangelical 
Churches (VPE), the Evangelical 
Alliance, the Council of Churches, the 
Roman Catholic Church and SKIN.

Around 18.00 hours the programme 
began, with a welcome speech 
by Andries Knevel and a musical 
opening by the Moluccan vocal 
group Joop & Co. The most essential 
part of the symposium was a debate 
between the members of a panel and 
between the panel and the persons 
present. The three topics under 
discussion were: 1. the transition 
from their home countries to the host 
country, the Netherlands, 2.cultural 
and Christian identity and 3. A a 
gift for the city, a challenge for the 
church.

The panel was composed of 
clergymen from various international 
or migrant churches, among which 

members of SKIN: Lene Nissan, 
chair person of the Dutch Assyrian 
Society, Iraq; Verry Patty, pastor of 
the Moluccan Evangelical Church; 
Masoud Mohammad Amini, pastor 
of the Persian Church Cyrus, Iran; 
Rhoinde Mijnals – Doth, pastor of the 
Moravian Church, Surinam; Moses 
Alagbe, pastor of the Maranatha 
Community Transformation Center, 
Nigeria; Rose Eric from the Urdu 
Pakistani Protestant Church in 
The Netherlands; Christopher 
Drale, pastor of the Sudanese 
Gospel Mission; Barbara Tah 
Gwanmesia, author of the research 
report Blessings under Pressure, 
Cameroon; dr. Jorge Castillo 
Guerra, university teacher of World 
Christianity and Inter-religious 
relations, Panama.

In short a hugely disparate group. 
Not only representatives from various 
different Dutch denominations, but 
also representatives from Asia, Latin-
America, Africa and the Middle East 
were present. What an enormous 
experience!
I can still recall a number of points 
that were brought up in the 

An Extraordinary Encounter
Madelon Grant

6U�4VUKH`�(WYPS���[O������H�ZWLJPHS�TLL[PUN�^HZ�OLSK�PU�/PS]LYZ\T��
[OL�LKP[VYPHS�Z[HMM�VM�[OL�WYVNYHTTL�»+VVY�KL�>LYLSK»��;OYV\NOV\[�[OL�
>VYSK��VM�[OL�,6��,]HUNLSPJHS�)YVHKJHZ[PUN�*VTWHU`��OHK�VYNHUPZLK�
H�Z`TWVZP\T�VU�»4PNYHU[�*OYPZ[PHUZ��H�NPM[�MVY�[OL�JP[ �̀�H�JOHSSLUNL�MVY�
the church’.
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discussion. First of all, the experience 
of their reception in The Netherlands: 
many migrants, having great hopes 
of being made welcome as Christians 
in a prosperous Christian country, 
share the same disappointing 
confrontation in this country. 
Nevertheless, those present still 
YHKPH[L�Z[YLUN[O��ZLSM�JVUÄKLUJL�HUK�
H�ÄNO[PUN�ZWPYP[�;OL`�HYL�JVUZJPV\Z�
of delivering a great contribution to 
the Dutch society, socially as well as 
spiritually. This important aspect is 
something that has, in the meantime, 
ILLU�Z\MÄJPLU[S`�WYV]LU�PU�]HYPV\Z�
studies and statistical data and is 
gradually becoming known and 
recognized. 

A second point I still remember is 
the statement that the experience 
of migration, the departure from 
the country of origin and, to say 
the least, the often awkward and 
uncomfortable situation in their host 
country, had meant for many of them 
a strengthening of the bond with their 
faith and with God. Faith in God had 
given them something to hold on 
to, and Biblical stories, for example 
about Joseph in Egypt, mirrored 
for them very recognisable events, 
through which these stories had 
become even more poignant and 
had thus become of greater personal 
importance. 

A third point that struck me offers 
important recommendations for 
the future as well. Many churches 
expressed the need for more 
recognition and more collaboration. 
Dr. Jorge Castillo Guerra correctly 

pointed out that recognition begins 
with an urgently needed change 
of the image many Dutch people 
have of migrants. The media and 
politicians often encourage the 
stereotype of migrants as being a 
poorly educated, low-skilled and 
socially and economically weak 
population group dependent on 
social service. This was regardless of 
the fact that many migrants do have 
higher educational backgrounds and 
OH]L�KLÄUP[LS`�UV[�HS^H`Z�JVTL�[V�
this country voluntarily, but more likely 
from sheer necessity. It is only when 
migrants are no longer considered 
a burden but are seen as a potential 
source of enrichment of the Dutch 
society; will the Netherlands then 
really offer all the people equal 
opportunities to develop themselves 
to their optimum and help build a 
more prosperous society.

At the close of the meeting all those 
present, keeping this last issue in 
mind, enjoyed a delicious Iraqi meal, 
with every possibility for all to make 
further acquaintance in an informal 
way.

Many, many thanks to the EO as 
organiser, to SKIN who advised and 
assisted in the preparation and of 
course, to all the people present who 
made this evening an inspiring and 
successful meeting!

Madelon Grant is coordinator of SKIN 
Rotterdam, the umbrella organisation 
of migrant churches in Rotterdam. 

See www.skinrotterdam.nl
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In our society numerous publications 
and conferences deal with social, 
cultural and even political problems 
of migrants. This booklet does not 
aim to solve problems of migrants 
but on showing that they, as the 
title states, are blessed. The starting 
point is theological. God loves the 
world and the nations. Migrants 
should not be oppressed. Migrants 
ought to expect protection in society 
and have the opportunity to take 
responsibilities in it.

The practical booklet of 120 pages 
consists of two parts: migrants 
in the Bible and migrants today. 
Lee shows that Abraham is the 
father of all migrants. Laterally 
Jacob, Joseph, Ruth and Daniel 
are discussed. They were different 
personalities who unintentionally 
ended up in another society and in 
this way were used by God in His 
love for the nations. Unthought-of 
and unexpectedly, contemporary 
migrants are faced with companions 
in adversity in the Bible, which gives 
[OLT�JV\YHNL�HUK�JVUÄKLUJL�

In the second part Lee shows 
how migrants play a part in world 
evangelization. In short separate 
chapters he focuses on Philippine, 
Korean and African migrants. He 
has many personal experiences of 
them. In the Bijlmer in Amsterdam 
he runs into Klein Afrika (Little 
Africa), where there are as many as 
150 churches and prayer groups.
0U�[OL�ÄUHS�JOHW[LY�OL�LU[LYZ�PU[V�
[OL�WYVISLTZ�HUK�KPMÄJ\S[PLZ�PU�
the other culture. Lee calls on the 
migrants to learn the language and 
the culture and to be always honest 
and worthy. In the appendices there 
is further information on the author. 
The booklet also has prefaces 
by Anne van der Bijl and Bishop 
Villanueva. These recommendations 
were scarcely necessary for a 
booklet which shows such a biblical 
perspective.

Samuel Lee, Blessed Migrants. A Biblical 
Perspective on Migration & What Every 
Migrant Needs to Know. Amsterdam: 
Foundation Press, 2009.  
www.blessedmigrants.com

Blessed Migrants. A Biblical 
Perspective on Migration & What 
Every Migrant Needs to Know
Hans Visser

The migrant, sociologist, preacher and founder of a church Samuel 
Lee is not a stranger to SKIN. The church he is attached to, the Jesus 
*OYPZ[�-V\UKH[PVU�*O\YJO�PU�+PLTLU��YLJLU[S`�QVPULK�:205��;OL�)VHYK�
became more closely acquainted with Lee.
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*65-,9,5*, 
‘The position and vulnerability of the 
undocumented in the Dutch society’ 

Date: Saturday, October 22nd, 2011
Venue: Eglise Evangélique de la Haye 

Exoduskerk, Beresteinlaan 263, 2542 JG Den Haag 
 

Conference language: Dutch, with simultaneous translation into English and French

Programma
12.30 – 13.15 hrs Reception with lunch

13.15 – 13.20 hrs >LSJVTL�JLYLTVU`�I`�[OL�JOHPYTHU�VM�:205��
4Y�7H\S�;OL�.^HU�;QHPQ

13.20 – 13.30 hrs 7YHPZL�HUK�>VYZOPW"�7YH`LY
13.30 – 14.15 hrs 3LJ[\YL�I`�4Y�*LZHY�;��;HN\IH

Testimonies
 14.15 – 14.30 hrs Short break

 14.30 – 15.00 hrs Lecture by Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS)
15.00 – 15.30 hrs Introduction of the Guidelines1�I`�4Y�/H\^�/HU��WYVQLJ[�THUHNLY�VM�[OL�
WYVQLJ[�º(NHPUZ[�/\THU�;YHMÄJRPUN�HUK�:T\NNSPUN»��[VNL[OLY�^P[O�ZWLJPHSPaLK�VYNHUPaH[PVUZ

15.30 – 16.00 hrs Open discussion 
 16.00 – 16.15 hrs *SVZ\YL�I`�4Y�(UTHY�:�5��/H`HSP��JVVYKPUH[VY�VM�:205"�

7YH`LY"�7YHPZL�HUK�>VYZOPW

;OL�,_VK\ZRLYR�PZ�]LY`�^LSS�H[[HPUHISL�I`�W\ISPJ�[YHUZWVY[��I\Z�����[YHT����HUK�[YHT� ���;OLYL�HYL�Z\MÄJPLU[��MYLL��WHYRPUN�
MHJPSP[PLZ�PU�[OL�KPYLJ[�Z\YYV\UKPUNZ�VM�[OL�JO\YJO��-VY�TVYL�PUMVYTH[PVU�HUK�YLNPZ[YH[PVU!�PUMV'ZRPURLYRLU�US�

 1;OL�IYVJO\YL�.\PKLSPULZ�[V�/LSW�=PJ[PTZ�VM�;YHɉJRPUN��:T\NNSPUN�/\THU�)LPUNZ�OHZ�ILLU�W\ISPZOLK�I`�:205�PU�
+LJLTILY���� ��@V\�JHU�VYKLY�[OL�.\PKLSPULZ�MVY�MYLL�I`�ZLUKPUN�HU�L�THPS�[V�PUMV'ZRPURLYRLU�US��VY�I`�KV^USVHKPUN�P[�MYVT�

the website www.skinkerken.nl.
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