
 

Toerusting van leiders van internationale kerken in Nederland 
 

In 2016 organiseerde de vereniging Samen Kerk in Nederland (SKIN) voor de tweede keer haar 

nieuwe jaarlijkse toerustingscursus voor leiders van migrantenkerken en internationale kerken. Deze 

praktische cursus werd en wordt ontwikkeld door (zowel interne als externe) christelijke experts met 

een rijke interculturele levens- en werkervaring in binnen- en buitenland.  

 

Het doel van deze interactieve training is om pastors en oudsten toe te rusten om effectiever leiding te 

kunnen geven aan hun geloofsgemeenschappen in Nederland, met behoud van de eigen identiteit, en 

hen te ondersteunen in het vervullen van de gezamenlijke missionaire roeping. Bovendien wil SKIN 

de relatie en uitwisseling tussen diverse kerken bevorderen om het Lichaam van Christus op te 

bouwen en te versterken in de eigen regionale context.  

 

Inmiddels hebben zo’n 15 leiders van diverse internationale kerken geparticipeerd in deze Engelstalige 

toerustingscursus in Utrecht. De deelnemende kerkleiders komen oorspronkelijk uit landen als 

Burundi, Curaçao, Ethiopië, Iran, Togo, Suriname en Nigeria. Deze cursus werd verzorgd op 12 

zaterdagen, in de perioden april-juni en september-november.  

 

Uit de getuigenissen over (de tweede editie van) deze toerustingscursus blijkt dat de cursus enorm 

verrijkend is voor zowel de trainers als voor de deelnemers, die niet alleen worden toegerust om hun 

geloofsgemeenschap beter te kunnen leiden in de Nederlandse context, maar ook naar elkaar toe 

groeien en hun inzichten, ervaringen en uitdagingen met elkaar delen en elkaar hierdoor bemoedigen 

en versterken.  

 

Tijdens de SKIN-cursus in 2016 kwamen de volgende onderwerpen aan bod: Gods koninkrijkcultuur 

en menselijke culturen, discipelschap, Bijbels leiderschap, de culturele achtergronden van de Bijbel, 

wereldbeelden en contextualisatie, cross-culturele training, preken en onderwijzen van Gods Woord, 

geschiedenis van de wereldwijde Kerk, kerkgeschiedenis en kerkelijke tradities in Nederland, de 

missionaire migrantenkerk, integrale zending, huwelijkspastoraat, het opvoeden van kinderen, 

jeugdwerk en zorg voor de pastor.  

 

De pastors en leiders van de internationale kerken hebben meestal gebrek aan tijd en financiën om, 

naast hun taken als kerkleiders, andersoortige banen en allerlei andere verplichtingen, in Nederland 

algemeen erkende of geaccrediteerde opleidingen te volgen. SKIN wil daarom deze leidinggevenden 

graag steunen en de weg wijzen naar een geschikte en zo veel mogelijk op maat gesneden traject voor 

(verdere) theologische en aanvullende studie.  

 

SKIN hoopt ook in de komende jaren dit initiatief te kunnen voortzetten, elders in het land. Bovendien 

wil zij haar aanbod aan cursussen en trainingen uitbreiden, in samenwerking met relevante 

partnerorganisaties.  

 

Uw gebed voor en bijdrage aan dit werk worden dan ook zeer op prijs gesteld. 


