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Van de redactie
“De taal, cultuur en traditie creëren bij de migranten de behoefte 
een eigen kerk te stichten. Maar een belangrijk aspect heeft men 
met elkaar gemeen: het zijn allen veilige thuishavens, ankerplaatsen, 
waar men als mens in zijn totaliteit, alleen en met elkaar, welbevinden 
vindt. Een gemeenschap waar men weer even ‘thuis komt’ vanuit een 
omgeving waarin men zich vaak met pijn en moeite kan handhaven. 
Vaak buitengesloten en niet erkend. In een gemeenschap waarin 
je met je eigen broeders en zusters je eigen geloofsgewoonten en 
tradities vindt.” (Kerk en Werk, juni 2006)       

Dit citaat van June Beckx geeft naar ons idee de essentie weer van 
haar denken en handelen. Nu June SKIN gaat verlaten hebben wij 
haar in deze nieuwsbrief een royale plaats gegeven. Uit dankbaarheid 
en met respect.

----------------------------

“Their distinct language, culture and tradition create a need for 
migrants to establish their own church. Nevertheless, migrant 
churches share one important aspect: the church is a safe haven 
where the whole individual can find comfort, in relationships and in 
private. 
The church functions as a community where one can rest and come 
home to after having been in an environment where one has to 
go through great pains to fit in, an environment where they often 
experience exclusion and lack of respect. The church on the other 
hand is a community where you can enjoy your religious customs 
and traditions together with your brothers and sisters.” (Kerk en 
Werk, juni 2006)

In our opinion, this quote summarizes the essence of the thought 
and acts of June Beckx. Now that June will leave SKIN, we devoted 
a large portion of the newsletter to her out of thankfulness and with 
respect. 

Teus Eikelboom
Francisca Folkertsma



Skin Magazine

4

Inzet en vruchten

Graag doen wij een poging om u een panorama te bieden van het 
coördinatorschap van June Beckx gedurende de jaren 2002-2009. 
Waarvoor zette zij zich in en wat leverde het op? 

Anmar Hayali en Teus Eikelboom  

In de loop van de jaren is de 
coördinator van SKIN veelvuldig 
uitgenodigd om informatie te 
verschaffen over migrantenkerken in 
Nederland en het werk van SKIN en 
om voorlichting en advies te geven 
bij diverse bijeenkomsten, projecten 
en evenementen. 

June heeft er alles aan gedaan 
om de migrantenkerken in 
Nederland en de uitdagingen 
waar migrantenchristenen mee 
geconfronteerd worden meer 
bekendheid te geven. Met grote 
inzet probeerde zij om hun onterecht 
negatieve beeld in de samenleving te 
corrigeren.

Maatschappelijke betrokkenheid 
June heeft zich tijdens haar 
coördinatorschap van SKIN ingezet 
voor tal van maatschappelijke 
initiatieven in de samenleving. 
Uit het vele noemen we slechts: 
gelijke toegang tot de medische en 
psychosociale gezondheidszorg 
voor ongedocumenteerden, 
vluchtelingen en migranten, 
de toelating en het verblijf van 
christelijke geestelijke leiders. 

Politiek en overheid
De coördinator van SKIN heeft 
zich intensief ingezet om de stem 
van migrantenchristenen te laten 
doorklinken en de aandacht van 
politiek en samenleving te vestigen 
op de aanwezigheid, betekenis 
en rol van de migrantenkerken in 
deze samenleving. Het proces was 
moeizaam. Aan de ene kant werden 
migrantenchristenen steeds weinig 
of niet betrokken in het publieke 
debat. Aan de andere kant hadden 
migrantenkerken weinig politieke 
betrokkenheid. Langzamerhand 
begint daar verandering in te komen. 

Contacten en samenwerking 
met (kerkelijke) organisaties en 
koepels in binnen- en buitenland 
Mede dankzij de inzet van June is 
SKIN geworden wat het is vandaag: 
een erkende organisatie die niet 
meer weg te denken is uit de 
nationale en internationale (kerkelijke) 
kaart. June was meestal degene 
die SKIN (mede)vertegenwoordigde 
in haar contacten, relaties en 
samenwerkingsverbanden met 
talrijke (kerkelijke) organisaties in 
binnen- en buitenland. 
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Een aantal hoogtepunten 
Het hoogtepunt van het jaar 
2004 was de gospelviering SKIN 
‘Explosion of Joy’ in Houten. “Het 
gospelfestival is een moment van 
grote voldoening voor mij geweest”, 
aldus June. 

Op 10 november 2007 vond het 
10-jarig jubileumfeest van SKIN 
plaats. June: ”Voor mij was de 
viering van het tienjarig bestaan van 
SKIN het hoogtepunt van 2007. Het 
bevestigde de waarde van het werk 
van SKIN. Samen werken we aan de 
manifestatie van het multicultureel 
christendom in Nederland”.

Op 8 juni 2009 werd in Amsterdam 
de studieconferentie “Scheiding 
Kerk en Staat” gehouden, 
georganiseerd naar aanleiding 
van de in 2008 gelijknamige 
notitie, gepubliceerd door de 

Gemeente Amsterdam, waarin 
de Amsterdamse overheid een 
keuze maakt voor de wijze 
waarop zij met kerken en andere 
levensbeschouwingen en religies wil 
omgaan. June mocht tijdens deze 
conferentie haar reactie uitspreken 
op de notitie en beschouwde 
dit als het hoogtepunt van haar 
werk als coördinator van SKIN. 
“Als migrantenkerken moeten wij 
beseffen en inzien dat wij alleen door 
consolidatie en samenwerking in 
staat zullen zijn partner te zijn van 
de overheid. Laat diezelfde overheid 
het als primaire taak zien om ons 
daarin de helpende hand te reiken 
door allereerst voor ons open te 
staan, en daarna faciliterend en 
voorwaardenscheppend te zijn.” 

Inzet en vruchten
Dat migrantenchristenen eindelijk 
gezien en gehoord worden door 
overheid, politiek en samenleving, 
is de bekroning van Junes werk bij 
SKIN.

In de afgelopen jaren is de 
belangstelling voor SKIN in binnen- 
en buitenland enorm gegroeid en 
zijn de contacten met netwerken, 
instellingen, kerken, kerkelijke 
organisaties, overheid en politiek 
toegenomen en geïntensiveerd. 
Het werk van SKIN heeft, mede 
dankzij de onvermoeide inzet van de 
coördinator, veel in beweging gezet 
en vele vruchten afgeworpen.

Bronnen: jaarverslagen SKIN (2003-2008) en 

SKIN nieuwsbrieven (2006-2009)
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Actualiteiten
Ir. Anmar Hayali nieuwe coördinator
Per 1 oktober 2009 treedt Anmar Hayali 
in dienst van SKIN als opvolger van 
June Beckx. Ir. Anmar Hayali (1982) 
is geboren en getogen in Bagdad, 
Irak. Hij is van huis uit christen en is 
lid van de Syrisch-Orthodoxe Kerk. 
Daarnaast bezoekt hij kerken van 
andere christelijke stromingen, zoals de 
Arabische Evangelische Kerk en is lid 
van de jongerengespreksgroep van de 
Bosbeskapel in Den Haag. Hayali is ook 

actief betrokken binnen de Vereniging van Iraakse Christenen in Nederland. 
Het bestuur van SKIN ziet uit naar een goede en gezegende samenwerking.

Afscheid June Beckx
Het afscheid van June Beckx vindt plaats op 29 oktober 2009, in de  
Triumfatorkerk, Marco Pololaan 185, in Utrecht. Vanaf 14:30 wordt een 
viering gehouden. Daarna volgt een informeel samenzijn.

MIRACLE
In de nieuwsbrief van juli 2009 hebben wij bericht over het Europese 
MIRACLE-project. SKIN organiseert in dit kader een nationale workshop 
(22-24 okt. 2009). Deze conferentie wil integratie en begrip tussen 
Nederlandse en migrantenkerken bevorderen. Ook de relatie tussen 
migranten en (Nederlandse) politiek komt aan de orde. Inmiddels hebben 
zich voldoende deelnemers aangemeld. 

Racisme: PCR Doorn
Van 14-17 juni heeft in Doorn een driedaagse conferentie plaatsgevonden 
ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Programm Combatting 
Racism (PCR) van de Wereldraad van Kerken. 
De Raad van Kerken in Nederland organiseerde deze conferentie in 
samenwerking met de Wereldraad van Kerken, Samen Kerk in Nederland 
(SKIN), Oikos, ICCO en Kerk in Actie.

Tijdens de bijeenkomst werd vanuit verschillende invalshoeken bekeken hoe 
racisme kan worden voorkomen en bestreden en welke positieve rol kerken 
daarbij kunnen spelen. Er waren groepen vertegenwoordigd die lijden onder 
discriminatie en uitsluiting: Roma’s (Europa), Dalits (India), Afro-Amerikanen 
(Latijns-Amerika), Aboriginals (Australië), en ook etnische Afrikanen (Zuid-
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Afrika), inheemse bevolkingsgroepen en migranten in Europa.
De conferentie is afgesloten met een slotverklaring waarin wordt verwoord 
welke antwoorden de kerk kan geven op hedendaagse vormen van 
racisme. Deze slotverklaring vindt u (in het Engels) op www.skinkerken.nl.

Opleidingen migrantenpastores 
In een startbijeenkomst op 17 september 2009 van zowel Nederlandse als 
migranten opleidings-/trainingsinstituten is nagedacht over theologische 
opleidingstrajecten voor migrantenpastores. Waarom dit beraad? In de 
afgelopen cursusjaren van het Hendrik Kraemer Instituut (HKI) en SKIN voor 
leiders van migrantenkerken kwam steeds sterker hun behoefte naar voren 
voor verdere ontwikkeling, zowel in theologie als toerusting ten behoeve van 
gemeenteopbouw. Omgekeerd bleken Nederlandse opleidingsinstellingen 
weinig migranten te hebben onder hun studenten.

Dit beraad stond vooral in het teken van wederzijdse kennismaking en 
uitwisseling van ervaringen en perspectieven. Door beide zijden werd 
openhartig gesproken over de diverse barrières en drempels die oorzaak zijn 
van de opleidingskloof. Dit resulteerde in een groot gevoel van wederzijds 
commitment en de intentie om gezamenlijk naar mogelijkheden te zoeken 
om deze kloof te overbruggen. In het voorjaar van 2010 zal een tweede 
bijeenkomst worden gehouden. Wij hopen dat het aantal participerende 
opleidingen daarbij zal worden uitgebreid.
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Topics and information
Anmar Hayali, 
new co-ordinator of SKIN
As of October, 1st, 2009, Anmar Hayali will 
be the successor of June Beckx. Ir. Anmar 
Hayali was born and raised in Bagdad, 
Iraq. Coming from a Christian family, 
Anmar is a member of the Syriac Orthodox 
Church. He also visits other churches and 
Christian streams, such as the Arabian 
Evangelical Church besides being a 
member of a youth discussion group of the 
Bosbeskapel in The Hague. He is active in 
the Association of Iraqi Christians in The 
Netherlands.
The board of SKIN looks forward to a 
fruitful and blessed cooperation.

Farewell to June Beckx
A gathering around the departure of June from SKIN will take place on 
Thursday, October 29th, 2009 in the Triumfatorkerk, Marco Pololaan 185, 
Utrecht. Starting at 14.30 hours a celebration will be held followed by an 
informal gathering.

MIRACLE
In the course of the European MIRACLE project, which we presented in our 
newsletter of July 2009, SKIN will organise a national workshop in October 
from the 22nd till the 24th. This conference has the aim to foster integration 
and understanding between Dutch and migrant churches. Another focus 
will be the political involvement of Christian migrants in The Netherlands. A 
sufficient amount of participants have registered so far.

Racism: PCR Doorn
A three days’ conference took place in Doorn from June 14th till 17th, 2009 
commemorating the 40 years of the Programme Combatting Racism (PCR) 
of the World Council of Churches (WCC).

This conference was organised by the Council of Churches in the 
Netherlands, in cooperation with the WCC, SKIN, Oikos, ICCO and Church 
in Action.
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Combat and prevention of racism was highlighted from different points of 
view and the way how the church could play a positive role in it.  Various 
groups who were subject to discrimination and expulsion were represented, 
such as Roma’s (Europe), Dalits (India), Afro-Americans (Latin America), 
Aboriginals (Australia) and other ethnic African groups (South Africa), 
indigenous people and migrants in Europe.

The conference was concluded with a declaration in which the churches 
were invited to respond to nowadays’ racism. The text of the declaration (in 
English) can be read on our website www.skinkerken.nl.

Educational goals for migrant pastors
Brainstorming about theological educational goals for migrant pastors took 
place for the first time at a micro conference of Dutch’ as well as migrants’ 
educational institutes on September, 17th, 2009. Why this conference? In 
the courses for leaders of migrant churches, offered by the Hendrik Kraemer 
Instituut (HKI) and SKIN for the last nine years, it turned out that there was 
an increased interest in further education, be it in the field of theological 
studies as well as orientation in community building. On the other side, 
Dutch educations only have a few migrants among their students.

The meeting primarily took place around encounter and sharing of 
experiences and perspectives. Both parties openly spoke of the different 
barriers and thresholds causing the gap in the education systems. There 
was a great feeling of mutual commitment and a common intention to look 
for ways how to bridge this gap. A second meeting is planned for spring 
2010. We hope that by that time still more educations will participate.
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Migrantenkerken en justitiepastoraat
June Beckx

Rond 60 vertegenwoordigers van 
het protestantse justitiepastoraat, 
migrantenkerken en andere 
betrokken instellingen kwamen op 
27 september bijeen in De Nieuwe 
Stad te Amsterdam Zuid Oost. 

Eerder dit jaar was besloten 
een platform op te zetten voor 
migrantenpredikanten werkzaam bij 
justitie, migrantenpredikanten die 
bezoeken brengen en vrijwilligers 
migrantenkerken. Het is de 
bedoeling dat dit platform drie 
keer per jaar bij elkaar komt met 
het doel om de betrokkenheid 
van migrantenkerken bij het 
justitiepastoraat te stimuleren. 
Deze eerste bijeenkomst 
werd georganiseerd door het 
justitiepastoraat in samenwerking 
met SKIN. In zijn welkomstwoord gaf 
hoofdpredikant, ds. Jan Eerbeek, 
aan dat het Bijbelse getuigenis 
de rode draad is van de pastorale 
zorg in detentiecentra: wij zijn allen 
broeders en zusters. Net als in een 
kerkgemeenschap zijn wij allen 
gelijk. Daardoor ontstaat een gevoel 
van verbondenheid, wij mogen er 
allen bij zijn en er bij horen. Ook als 
gedetineerden.
Andere sprekers waren Kathleen 
Ferrier, CDA parlementariër, ds. 
Lieke Werkman van de PThU 
en vertegenwoordigers van de  
Stichting Exodus (www.exodus.
nl) en Kerken Met Stip (www.
kerkenmetstip.nl). Ieder met een 

specifiek accent vanuit de eigen 
betrokkenheid of betrokkenheid van 
hun instelling met (ex)gedetineerden.
Uit de discussie kwam naar voren 
dat het pastorale contact voor de 
meeste gedetineerden misschien 
wel het belangrijkste contact is. 
Daarom is het goed als dat contact 
er is met mensen uit eigen kerk of 
kring. De migrantenkerken willen 
ook heel graag ‘hun’ gevangenen 
bezoeken, maar stuiten steeds op 
een muur van reglementen. 
Ds. Verry Patty, justitiepastor én 
migrant, benadrukt dat het om 
de mens gaat, om verzoening en 
heelwording. Ondanks verschillend 
geloof verbindt de samenwerking 
met bijv. de imam je in de missie van 
de geestelijke verzorging. Contexten 
dagen je uit om jezelf te ontwikkelen, 
toch geloof je in dezelfde God.

De dag werd afgesloten met het 
volgende actieplan:
1. regiovorming volgens de justitiële 
kaart, met de bedoeling dat 
migrantenkerken en justitiepastors 
in dezelfde regio regelmatig in 
gesprek zijn met elkaar over de 
bezoeken aan de detentiecentra in 
de desbetreffende regio;
2. vorming van een werkgroep van 
justitiepastoraat en migrantenkerken, 
die de opdracht krijgt om relevante 
thema’s uit te werken
3. een tweede bijeenkomst van dit 
platform te organiseren vóór het 
eind van dit jaar.
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Migrant churches and prison chaplaincy
June Beckx

Around 60 representatives from the 
Protestant prison chaplaincy, migrant 
churches and other organisations 
involved, gathered on September, 
27th in De Nieuwe Stad in South 
East Amsterdam.

Earlier this year it was already 
decided that a platform should be 
set up, consisting of migrant pastors 
employed by the Department of 
Justice, migrant pastors who already 
visit detention centres and voluntary 
workers of migrant churches. The 
platform should convene three times 
every year with the goal to stimulate 
involvement of migrant churches 
with pastoral work in prisons.
This first gathering was organised 
in cooperation with SKIN. Head 
pastor, rev. Jan Eerbeek, welcomed 
the participants with the words that 
Biblical witness forms  the leading 
thread of pastoral care in detention 
centres: We are Brothers and 
Sisters! Thus, just like in a church 
community, we are all equal. This 
awareness generates a strong feeling 
of connectedness, of belonging 
together as one community. Also 
as detainee. Other speakers were 
Kathleen Ferrier, parliament member 
for the Christian Democrats, rev. 
Lieke Werkman from the Protestant 
Theological University Kampen and 
representatives of the Stichting 
Exodus (www.exodus.nl) and Kerken 
met Stip (www.kerkenmetstip.nl). 
Each spoke out of their own specific 

involvement and the involvement 
of their organisations with (former) 
detainees.
During the discussion it became 
obvious that pastoral contact might 
well be the most important contact 
for detainees. That is why it is 
very important that these contacts 
should be with somebody out of the 
own group or own church. Migrant 
churches, on the other hand, are 
very eager to visit “their” prisoners, 
but in trying do so, they always 
encounter huge walls of regulations.
Rev. Verry Patty, prison chaplain and 
migrant, stressed on the fact that it 
is all about reconciliation and healing 
of human beings. Despite different 
religions, the common mission of 
pastoral care connects you with 
for instance, the Imam. Contexts 
challenge you in your personal 
development, still you keep believing 
in the One God.

This first platform gathering was 
concluded with an action plan:
1 Formation of regions according to 
the judicial map, aiming at periodic 
meetings of migrant churches and 
prison chaplains in the same region 
about visits to the detention centres 
in that region;
2 Formation of a working group 
of prison chaplaincy and migrant 
churches, with the task to elaborate 
on relevant themes;
3 A second platform gathering 
before end of this year.



Skin Magazine

12

In 1967 kwam June met haar ouders 
uit Indonesië naar Nederland. In 
1971 keerde ze samen met haar 
echtgenoot Ronny terug naar 
Jakarta, haar geboortestad. Daar 
werden ook de kinderen Duncan en 
Larry geboren. In 1985 verhuisde 
het gezin naar Nederland. In 2002 
werd June benoemd als de nieuwe 
coördinator van SKIN.
“Om te mogen werken voor SKIN 
vervult mij met gevoelens van 
dankbaarheid. Het is een voorrecht 
om in gezamenlijkheid met zo 
velen alles eraan te doen en al het 
mogelijke in het werk te stellen om 
mensen ten volle mens te kunnen 
laten zijn, waar en wanneer ook, in 
de verwachting van de heerlijkheid 
van Gods schepping.” (nieuwsbr. 
voorjaar 2002)

Ontmoeting met de ander
“Van elkaar leren is nog een stap 
te ver. Zorg eerst dat je elkaar 
wat beter leert kennen, dat 
het vreemde gevoel verdwijnt. 
Dan is er al heel veel bereikt. 
Contact en samenwerking tussen 
migrantenkerken onderling en 
ook met gevestigde Nederlandse 
kerken, gaat natuurlijk uit van het 
gemeenschappelijke christelijk 
geloof. Maar dat betekent niet het 
ontkennen van de eigen identiteit. 

Het contact en de samenwerking 
versterkt juist de eigen identiteit. (…) 
Het belangrijkste is samenwerking. 
Je staat samen altijd sterker en leert 
over je eigen kerkmuren heen kijken” 
(Centraal Weekblad, 5 juli 2002)

Multiculturele samenleving
“Geloven in een multiculturele 
samenleving: Ik denk dat dat alleen 
kan lukken als er de bereidheid is 
om jezelf open te stellen ten opzichte 
van die ander, die vreemdeling, 
of je het nou over het geloof hebt 
of over de cultuur. Binnengaan 
in de wereld van die vreemdeling 
en de vreemdeling binnenlaten in 
jouw wereld. Dan zal je merken 
dat dat vreemde vervaagt. (…) 
Daarom, geloven in de multiculturele 
samenleving van Nederland. Het 
schilderij heeft alle kansen om er 
kleurig, harmonisch en mooi uit te 
zien. Nederland heeft nog steeds de 
voordelen van een democratische 
en geseculariseerde maatschappij. 
Nederland heeft vele nieuwe 
culturen en hun godsdiensten 
binnen gelaten. Hun aanwezigheid 
in deze samenleving kunnen de 
ingrediënten zijn voor het ontstaan 
van een openheid die de bedreiging 
van fundamentalisme en extremisme 
omver gooit. Maar dat vergt wel 
de juiste houding van iedereen, alle 

Indrukken door uitspraken
 
Een portret van June Beckx aan de hand van SKIN-nieuwsbrieven en 
toespraken

Teus Eikelboom en Anmar Hayali 



Skin Magazine 13

partijen, alle spelers in dit gebeuren, 
in dit proces, al die ietsjes, alle 
penseelstreken, alle kleuren in dit 
schilderij, en dat zijn u, en ik, onze 
broeders en zusters van andere 
geloven en andere culturen, ja, wij 
allemaal.” (Inleiding ‘Geloven in een 
multiculturele samenleving’ op 16 
oktober 2002 voor Passage)

Jongeren en de toekomst 
“De toekomstige kerk van Nederland 
zal de jongeren toebehoren. Zij 
zijn degenen die van, over en met 
elkaar willen horen, willen zien, 
willen leren. En het is de taak van 
de huidige generatie om over de 
geschillen en verschillen heen, hen 
daarin gezamenlijk te bemoedigen. 
Met hen en voor hen, steunen wij 
elkaar om de weg te vinden hoe 
je met je christelijke identiteit in 
deze seculiere wereld staat, maar 
ook hoe je elkaar in je missionaire 
presentie wilt accepteren. Hoe 
wij, met verschillende culturen, 
achtergronden, blanke, zwarte en 
veelkleurige kerken, elkaar mogen 
herkennen in dat ene lichaam van 
Christus.” (artikel Evangelische 
Gemeenten, juni 2004)

Herkenning van bondgenoten
“Migranten hebben huis en haard 
verlaten, veelal op zoektocht 
naar een beter leven. Zij zullen 
zich anders gaan voelen dan de 
thuisblijvers. Zij krijgen andere 
opvattingen en zienswijzen. Zij 
worden veranderde mensen. 
Ze herkennen elkaar in dezelfde 
gevoelens van vervreemding met het 
oude, het vorige en de worsteling 

die daarmee gepaard gaat. Steeds 
weer op zoek …. Daarin zijn zij 
bondgenoten en als bondgenoten 
kunnen zij de handen ineen slaan 
om samen de weg te vinden.” 
(nieuwsbr. sept. 2004)

Verontwaardiging en verdediging
“Het lijkt of er eindelijk aandacht 
komt voor het nijpende ruimtegebrek 
bij migrantenkerken. Jammer 
genoeg was de aanleiding niet 
de belangstelling voor deze 
gemeenschappen, die voor vele 
ontheemden een ankerplaats 
vormen. Blijkbaar wordt men 
in Nederland pas wakker, als 
er problemen zijn of dreigen. 
Aan de belangrijke sociaal 
maatschappelijke bijdrage, die 
deze kerken en gemeenschappen 
aan de samenleving leveren, wordt 
voorbijgegaan.” (nieuwsbr. sept. 
2004)

Aanmoediging
“Migranten beschouwen zichzelf en 
worden door anderen beschouwd 
louter als object van migratie. Maar 
in feite bieden migranten een groot 
potentieel om subject van migratie 
te worden, waarbij ze kennis, 
spiritualiteit en geestelijke kracht 
kunnen bieden. Migranten kunnen 
niet aan de zijlijn blijven staan van 
het wereldgebeuren. Integendeel: 
als ambassadeurs zouden ze er 
middenin moeten staan en volledig 
betrokken moeten zijn in het land 
waar ze werken en wonen. Maar 
meestal zijn ze zich niet bewust van 
deze bijzondere rol.” (nieuwsbr. april 
2006)
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Op zoek naar elkaar
“Daarom zijn contacten zo belangrijk, waarin je elkaar vindt, waardoor je bij 
elkaar moed en troost kan putten, waardoor je samen sterker wordt, samen 
de weg zoekt. Zo ook binnen de kerken. Daarom vinden we de relatie 
tussen de lidkerken van SKIN onderling heel belangrijk. We willen graag 
vorm geven aan het ‘omzien naar elkaar’ en elkaar beter leren kennen als 
zusters en broeders, die komend uit verre landen, één zijn in het Lichaam 
van Christus in Nederland.” (nieuwsbr. juni 2006)

Bronnen: SKIN nieuwsbrieven, artikelen en toespraken

Persoonlijk
Voorgaande citaten geven ons een profiel van 
June te zien. Deze contouren tekenen haar als een 
gedreven en stimulerende coördinator. Met al haar 
capaciteiten, emoties en wilskracht werkte zij ten 
dienste van SKIN. In kritische verbondenheid en 
grote betrokkenheid heeft zij zich ingezet voor de 
migrantenkerken. Dat kostte haar soms moeite en 
ze heeft teleurstellingen moeten ervaren. Maar ze 
putte moed uit kleine stapjes voorwaarts en bouwde 
verder op behaalde resultaten. Door alle ups en 
downs heen bleef ze haar ideaal vasthouden: als 
broeders en zusters samenwerken om met elkaar als 
christelijke kerken in de Nederlandse samenleving 
onze plaats in te nemen en aan onze roeping gehoor 
te geven.

June, bedankt voor het vele dat je deed voor SKIN. 
Bedankt voor de samenwerking, de gesprekken, 
het vertrouwen. Van harte de zegen van onze goede 
God toegewenst!

Van Hem, de ene Heer,
Gaf het verleden blijk,

Het heden zingt Zijn eer,
De toekomst is Zijn rijk. 

Teus Eikelboom
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Bestuursleden over June
 June - zoals ik je altijd zal herinneren 
Een fantastische duizendpoot, 
een maatje in het werk van SKIN.
Flexibel in de omgang,
maar je schuwt niet je mening kenbaar te maken.
Voor- en tegenspoed hebben wij samen gedeeld. 

Veel heb je bereikt voor SKIN: zonder jou zou 
SKIN niet zo duidelijk op de kaart zijn gezet. 
Onder je karige glimlach schuilt een dame met 
een hart van goud. Het ga je goed in het land van 
de pohon dadap en kembang sepatu.

Geniet met Ronny van de asin asin Jakarta en van 
jullie vrienden en familie.

Wij zullen je missen.
Paul The Gwan Tjaij, voorzitter

A heart for migrant churches
My name is Pastor John Justice Serebour of Christian Baptist Church in 
Amsterdam. I have been a member of SKIN for about ten years.

Since I know June, as she took over from Kathleen Ferrier, I can boldly 
declare June has been a faithful and committed leader. She is always 
available when you need her or any assistance. She also works hard to 
bring more migrant churches to SKIN and tries hard to connect to all 
migrants churches in Netherlands again.

As a board member, I had the opportunity to hold severe meetings with her, 
and I can again say she has a heart for migrants churches to live peacefully,  
serve their God in the Netherlands and integrate. June we love you and we 
will miss you a lot.
I pray that our good God will continue to be with you in your next life in your 
home sweet home-land.

Pastor John Serebour, board member 
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Beide gestalten van de Merapi
Na zeven jaar gaat June nu SKIN verlaten. Het 
waren ‘vette jaren’. Na het onstuimige begin van 
SKIN, aangevuurd door Kathleen, kwam June. 
Zo op het oog trad hier iemand aan, die niet de 
tango, maar de gamelan in haar bloed had. Het 
leek er op, dat de extraverte latino cultuur werd 
vervangen door de stille krachten van de Insulinde. 
‘Het leek erop’, want wie een klein beetje thuis 
is in de wereld van de gordel van smaragd, weet 
dat de vulkaan de Merapi er altijd ligt te sluimeren. 
Meestal zie je een klein beetje rook naar boven 
kringelen, maar verder lijkt de berg zich altijd 

rustig te houden. ‘Lijkt’, want iedereen die de Merapi kent, weet dat er onder 
de diepe oppervlakte van alles borrelt en bruist. Soms komt het tot een 
uitbarsting die honderden kilometers ver gevoeld wordt. Iedereen die June 
een beetje beter kent, weet dat zij beide gestalten van de Merapi in zich 
verenigt.

Wanneer mensen aan June zouden vragen om eens te vertellen wat er 
de afgelopen jaren is bereikt, zou zij een lange lijst activiteiten weten te 
noemen. Maar zij zou ook de resultaten van al die activiteiten openlijk 
betwijfelen. Dat is misschien logisch. De coördinator zit bovenop het werk 
en wordt geconfronteerd met heel veel goede verhalen, maar ook met veel 
teleurstellingen en met dingen die niet willen lukken. Wanneer je een schilderij 
van heel dichtbij bekijkt, zie je alleen maar verfklodders. Je moet afstand 
nemen om te zien dat al die klodders een compositie vormen. 
Als adviseur van het bestuur zit je op redelijke afstand. Dan is beter te zien, 
dat er de laatste zeven jaren indrukwekkende dingen zijn gebeurd. Voor veel 
mensen is dat niet altijd zichtbaar. SKIN zou de komende jaren daarom wat 
harder op de trommel van de publiciteit moeten slaan. June heeft met grote 
vasthoudendheid en een enorme inzet heel veel weten te bereiken. Ze heeft 
in korte tijd een enorme expertise en kennis opgebouwd. Daarmee is ze veel 
mensen en lidkerken van SKIN tot grote steun geweest.

‘Wij van SKIN’ zullen haar missen en wensen haar in het land van de Merapi 
een hele goede tijd toe. Wij hopen, dat June daar, op grote afstand van het 
werk dat ze gedurende deze jaren voor SKIN heeft gedaan, zal terugkijken 
met dankbaarheid en toch ook met trots. Psalm 90 eindigt met de bede: 
Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen, bevestig 
dat. 

Sjaak van ’t Kruis, adviseur
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Zij aan zij
Lieve June, in 2002 kwam je bij SKIN werken, 
als opvolgster van Kathleen. Fris van de HKI 
cursus betrad je ons overvolle kantoortje. Met 
z’n tweeën deelden we ongeveer 15m² en toch 
zijn we elkaar nooit echt in de haren gevlogen! 

Het was in het begin niet gemakkelijk voor je 
om je weg te vinden in de chaotische wereld 
van de migrantenkerken, ook al ben je zelf 
lid van zo’n beweging. De cultuurverschillen 
tussen de diverse kerken waren nieuw voor je 
en dat zorgde ervoor dat we regelmatig even 
‘moesten bijpraten’. En ja, dan bleven andere dingen liggen, maar ik koester 
waardevolle herinneringen aan die gesprekken!

SKIN groeide onder jouw coördinatorschap, soms sneller dan we bij konden 
houden. Voor ons gevoel liepen we regelmatig achter de feiten aan. Ik 
herinner me hele drukke periodes, waarin je bijna onderuit ging. Toch vocht 
je altijd door, bewonderenswaardig vond ik dat! Slapeloze nachten en lang 
niet altijd voldoende geruggensteund door het bestuur; je liet zelden los wat 
je had aangepakt.

SKIN groeide ook als gerespecteerde gesprekspartner van lokale en 
landelijke overheden. Dat is iets wat jij op je conto mag schrijven. Het was 
een speerpunt van je inzet en daar heeft SKIN heel veel aan te danken! Ook 
in het buitenland heb je SKIN veel steviger op de kaart gezet, je hebt wat 
afgereisd. Niet altijd kwam je tevreden terug; niet tevreden met het resultaat 
en niet tevreden met je eigen inbreng. Je maakte het jezelf trouwens wel 
vaker moeilijk met je perfectionisme en onvermogen om de boel een keer de 
boel te laten. De uitdrukking ‘morgen is er weer een dag’ heb ik je geloof ik 
moeten leren!

Zes jaar hebben we samengewerkt, zes jaar deelden we vreugde en 
verdriet.  Van het kleine hokje verhuisden we allebei naar een groter 
kantoor dat we met vereende krachten samen inrichtten. Van collega’s 
werden we vriendinnen, zij aan zij, meestal aan een blik genoeg hebbend in 
besprekingen en vergaderingen. En ja, soms zaten we elkaar in de weg, dat 
hoort bij vriendinnen. 

Nu ga je weg bij SKIN. Dat zat er al een tijdje aan te komen en ik denk dat 
je er goed aan doet. Je bent door je werk een zegen geweest voor alle 
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migrantenchristenen in dit land en daarbuiten. Maar nu is het tijd voor jou 
om verder te gaan, samen met je degenen die je lief zijn. Daarom voor jou 
lieve June, als afsluiting een Ierse zegenbede:

Voor de reis wens ik je
dat de weg je tegemoet komt,
de wind steeds in je rug is,
de zon je gezicht verwarmt en milde regen je lichaam verfrist.
En tot we elkaar weerzien,
moge God je bewaren 
in de palm van zijn hand.

May the road rise to meet you. 
May the wind be always at your back. 
May the sun shine warm upon your face, the rains fall soft upon your 
fields and until we meet again, may God hold you in the palm of his hand.

James E. Moore

Joke Snijders, stafmedewerker 1999-2008

God bless you, June
My name is Ola Asubiaro; I am the pastor of 
Glorious Chapel International, Rotterdam. 
Mrs. June Beckx is a very committed and 
humble woman who knows what she is 
doing, and she has done it to the best of her 
knowledge.

June Beckx has a caring spirit and listening 
ear. She is a gift to the migrant churches in the 
Nederland. June has brought SKIN in contact 
with many organisations in the Netherlands, 
including the cabinet. We will really miss her. 
I pray that God blesses her for all the good 
work  she has done for SKIN.

Ola Asubiaro, board member
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Beyond all expectation 
When Sr. Kathleen left SKIN for politics, it was a 
serious blow to the future of SKIN and we never 
thought there would be anybody that can carry the 
baton of leadership to take this important organization 
further in networking immigrant churches and making 
their voices heard, but at that crucial time Sr. June 
took up this enormous challenge and looking back 
over the past years of her leadership, we can all 
say without doubt that she performed beyond all 
expectation. We are very grateful and my prayer is 
that the Lord will remember your labor of love and all your contribution to the 
expansion of His Kingdom.

Many of us did not realize the great potential of tenacity, intelligence, 
endurance, creativity, energy that was in Sr. June. But right from the 
onset, she became the darling of everyone, with her smile, gentleness and 
understanding. Any other person would have quit, because of many times 
of disappointments from the immigrant church leaders. But because Sr. 
June believes in the unity of the body and the potentials of the immigrant 
churches, she did not quit and this has brought SKIN to the limelight in 
the nation, not only this, SKIN has become a force to be recon with by the 
Government and other great and established Christian and non Christian 
organizations in the Netherlands. During her tenure of office SKIN contributed 
significantly to many debates and important discussion affecting immigrants 
and the church in this nation. In addition to all these, SKIN is now also known 
internationally in many European countries.

We will surely miss Sr. June as she says goodbye to  SKIN and to all of us 
that have worked and developed a relationship with her. I had the personal 
privilege to have worked and travelled with her on ministry assignments 
and through these have come to know her personally in many areas. She is 
gentle and kind, soft spoken but powerful in her writings. She is a woman 
who never accepts NO for an answer, very focused and assertive. I have 
learned a lot from working with Sr. June and I will definitely miss her. However 
what ever has a beginning must have an end. I like to wish Sr. June God’s 
blessing and guidance as she moves to Indonesia to join her family after all 
these years of sacrificially serving the immigrant churches in the Netherlands. 
I hope we shall meet again. Silver or gold have we not, but my prayer is that 
the Lord will continue to fulfill His promise in your life as has been written in 
Hebrews 6 verse 10.

Moses Alagbe, board member 
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Gesprek met Hans Visser

Lef
Zowel op persoonlijk als op 
‘zakelijk’ gebied typeer ik June 
Beckx graag als een kleine 
vrouw met lef. June deinst 
niet snel terug voor iets. Niet 
voor het slepen met loodzware 
koffers op overbevolkte 
vliegvelden, niet voor het 
houden van toespraken 
in de aanwezigheid 
van hooggeplaatste 
functionarissen, niet voor 
het beantwoorden van stapels post, e-mails en telefoontjes. Op kantoor 
betekent dat: ’s ochtends een thermoskan met koffie vullen en aan het 
werk. 

De afgelopen jaren heeft June zichzelf gegeven voor SKIN. Als zij zich 
ergens voor inzet, gaat zij er helemaal voor. Ik heb June leren kennen als 
een hardwerkende, onafhankelijke, moedige vrouw. De humoristische 
manier waarop zij vaak haar belevenissen deelde, zorgde voor een vrolijke 
noot op kantoor. 

Ik heb maar één jaar kunnen samenwerken met June, maar ga deze 
bijzondere vrouw zeker missen. Het ga je goed, June, daar in Jakarta.

Francisca Folkertsma, stafmedewerker

In 2002 beëindigde de eerste 
coördinator van SKIN, Kathleen 
Ferrier, haar coördinatorschap en 
trad zij toe tot de Tweede Kamer. Na 
acht fantastische jaren was SKIN op 
zoek naar een “tweede Kathleen”, 
aldus dr. Hans Visser, adviseur van 
SKIN en één van de initiatiefnemers 
en grondleggers van SKIN. In 
het Guesthouse van het Hendrik 

Kraemer Instituut (Utrecht) sprak ik 
dr. Visser over June Beckx en haar 
coördinatorschap van SKIN.
 
“Kathleen was buitengewoon 
hartelijk en open. Een extraverte, 
enthousiaste persoonlijkheid. 
June is meer een introverte, zeer 
bescheiden persoonlijkheid. In 
zekere zin zijn Kathleen en June 
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elkaars tegenbeelden. Maar 
ze hebben allebei hun eigen 
verdiensten. Beiden zijn zij gegrepen 
door kerken.”  

“June is de stem van de stemlozen. 
Die stem is bescheiden, maar 
wel doordringend. Ze is serieus, 
betrouwbaar en zeer nauwgezet. Ik 
vind haar een grote doorzetter, een 
krachtige figuur en buitengewoon 
vasthoudend. June is zeer 

gevoelig en luistert in de eerste 
plaats. Zij heeft contacten met 
iedereen, ook met de koningin, 
ministers en burgemeesters. June 
weet goed contacten te leggen 
en te onderhouden. Bovendien 
maakt ze uitstekende verslagen. 
De jaarverslagen zijn grondiger 
geworden met June.” 
“De brandpunten in haar werk zijn 
de oecumene en internationale 
contacten. Die hangen namelijk 
samen. June heeft contacten 
gelegd, over de hele wereld. Zij is 
erg geraakt door het Global Christian 
Forum, waaraan deelnemers van 
verschillende christelijke tradities 
meedoen en een ieder vertelt 
wat het christelijk geloof en de 
persoon van Jezus Christus voor 
hem/haar betekenen. June is 
gegrepen door de oecumene, 
de gemeenschappelijkheid, dat 
christenen in diversiteit elkaar in 
Christus herkennen.”

“Bovendien heeft June kennis van 
de rechten van de mens, denk 
bijvoorbeeld aan de rechten van 
illegalen. Zij heeft ook een hart voor 
de jongeren. Wat doen we daarmee? 
De jongere generatie stelt andere 
prioriteiten dan de oudere generatie. 
Andere prioriteiten zijn o.a. het vorm 
geven aan onderwijs, waar we jaren 
mee bezig zijn, en het informeren 
van Nederlandse kerken over de 
aanwezigheid van migrantenkerken. 
Tachtig procent van die kerken weet 
namelijk niet van het bestaan van 
migrantenkerken.”    

Anmar Hayali
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Omgekeerde beweging?!
June Beckx gaat terug naar Indonesië!
Het klinkt gewoon, omdat Indonesië je geboorteland en thuisland is.
Maar voor veel migranten, die hier in Nederland hun bestaan 
proberen op te bouwen, is dit een omgekeerde beweging. 
Onbegrijpelijk! Curieus!
Het is niet niets, als je 22 jaar lang, een lange weg bent gegaan, 
met vallen en opstaan 
om het land, de taal, de cultuur te verstaan, 
om geïntegreerd te worden in het nieuwe vaderland. 
Het is een ongekende prestatie!

June Beckx gaat terug naar Indonesië!
Je bent een succesvolle migrant en je hebt een mooie baan als SKIN 
coördinator.
Je bent het gezicht van SKIN.
Je draagt de belangen van de migranten,
en tegelijkertijd probeer je de bewustwording van de migranten te 
stimuleren om open te staan voor oecumene, om te integreren in de 
samenleving.

June Beckx gaat terug naar Indonesië!
Het SKIN werk is nog steeds pionierswerk, dat veel uithoudingsvermogen, 
tolken, bruggen bouwen, en
uiteraard grote verantwoordelijkheid vraagt.
Je hebt dat met grote deskundigheid,
en zoals we zien, met grote liefde voor God
en je medemensen op je genomen.

June Beckx gaat terug naar Indonesië!
Het is niet vreemd en curieus
als je daar nuttig en gelukkig mag zijn.
Je moet die stap nemen, om misschien ook daar je vreemdelingschap
opnieuw te ervaren, want waar je ook bent hier op aarde:
je bent vreemdeling,
totdat God een eeuwige tent voor ons heeft gebouwd.

June, goede reis en tot weerziens!

Nieke Atmadja, adviseur
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De stem van de stemlozen
Dit gedicht is geïnspireerd door de woorden van dr. Hans Visser over June Beckx  

(zie Gesprek met Hans Visser) en door uitspraken van June.

Onze stem heb je gedragen, zeven jaar lang
Onvermoeid heb jij je ingezet voor het groot belang

Nu we van jou, onze dierbare coördinatrice, afscheid moeten nemen
Blikken we dankbaar terug op een geweldige reis, 

waarvan de vruchten steeds toenemen

Met hart en ziel heb je het werk van SKIN verricht
Zo vonden migrantenkerken in jou een bewogen menselijk gezicht

In dit vreemde land waar God ons allen roept, ieder in eigen taal
Om ten volle Zijn kerk te zijn … ons meest begeerde ideaal!

Moeten wij komen te beseffen dat God ons naar Nederland heeft gebracht
Om van de liefde van Christus te getuigen door het hele land

Leer je medechristen kennen, riep je altijd, met die ‘ander’ heb je zoveel gemeen
Stap uit je isolement, kijk over je eigen kerkmuren heen

Laten we allen vechten voor onze rechten, onze krachten bundelen
Om onze weg hier te vinden … 

waarom zouden we alléén voor ons bestaan worstelen? 

“Samen onderweg, verbonden door de Geest”
De rijkdom van ons geloof versterkt en verbindt ons het meest

Tegenover tal van verschillen die ons drijven uiteen
De band van ons christen zijn overbrugt en groeit over alle kloven heen

Dit is onze kracht: onze eenheid in diversiteit; Gods volk is kleurrijk
In Jezus maken wij allemaal deel uit van Gods Koninkrijk

“Laat dat wat ons bindt, onze grote kracht zijn”
Laten wij allen Samen Kerk in Nederland zijn

Het allerbeste, beste June, het ga je goed,
Gods zegen wensen wij allen je toe … in overvloed

Anmar Hayali


