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Van de redactie
De omvang van onze Nieuwsbrief is deze keer zeer beperkt. Wat we wensten 
en wat mogelijk was, liet zich niet zo goed combineren. Om praktische redenen 
konden we niet anders dan de mogelijkheden voorrang geven. Dat wil niet 
zeggen dat de berichten, wensen en groeten, die we u door de Nieuwsbrief doen 
toekomen, niet belangrijk zijn.

We willen u met nadruk wijzen op de Stichting Vrienden Migrantenkerken, die 
onlangs is opgericht. Deze stichting heeft als doel om SKIN een helpende hand 
te bieden op financieel gebied. In bijgaande nieuwsbrief van deze stichting wordt 
u hierover nader geïnformeerd. De oproep om donateur te worden is zeker niet 
uitsluitend voor anderen bedoeld. We hopen dat ook de ontvangers van de SKIN-
Nieuwsbrief dit verzoek zullen overwegen en zo mogelijk inwilligen!

Naast de afsluiting van de HKI/SKIN-cursus 2006 wordt de start van de nieuwe 
cursus voor 2007 aangekondigd. Het belang van deze cursus is in de vorige 
jaren ruimschoots bewezen. Bij de evaluatie werden woorden gebruikt als: 
informatief, interessant en nuttig. Zowel de behandelde onderwerpen als de 
onderlinge contacten zijn waardevol gebleken.

In dit nummer treft u ook de nieuwjaarsboodschap aan van het bestuur. Graag 
sluiten we ons als redactie aan bij de goede wensen voor het nieuwe jaar. 
Temidden van alle vragen en zorgen die we ervaren zijn er ook de zegen en 
vreugde die we mogen ondervinden. Met de diepten en de hoogten van ons leven 
mogen we tot onze God gaan en alles in Zijn hand leggen. Temidden van alles 
wat ons bedreigt en overkomt belijden we samen Zijn bescherming met de oude 
woorden van Psalm 91:2:
   Ik zal tot de Heer zeggen:
   “Mijn toevlucht,mijn vesting,
   mijn God, op U vertrouw ik.”

         
Teus Eikelboom
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Genading is de Heer: Wij zijn nog in leven! 
Zijn ontferming...
...KENT GEEN GRENZEN. ELKE MORGEN SCHENKT HIJ NIEUWE  
WELDADEN – VEELVULDIG BLIJKT UW TROUW!
Klaagliederen 3: 22 , 23

Beste broeders en zusters in Christus,

Er staat een nieuw jaar voor de deur. De aarde en de mensen die daarop wonen, 
krijgen een nieuwe kans. Het goede nieuws van Gods vergevende liefde in Jezus 
Christus, onze Heiland en Verlosser, wordt ons weer toevertrouwd. Het zal erom 
gaan tegen de achtergrond van dit goede nieuws met geopende ogen , oren en hart 
onze opdracht als christen mannen en vrouwen te realiseren. De wereld wacht op 
verlossing! Samen hebben wij als christelijke gemeenten de opdracht de bevrij-
ding van mens en wereld, die in Jezus Christus door God zelf begonnen is, bekend 
te maken. In dit licht zullen we samen daden moeten stellen. Soms heb ik het 
gevoel dat we liever alles bij het oude willen laten of ons willen neerleggen bij wat 
onveranderbaar lijkt. Maar God wil zeker ook in het nieuwe jaar met en door ons 
zijn vernieuwing van mens en wereld door het evangelie voortzetten. Laten wij bij 
alles wat wij als geloofsgemeenschappen doen, dit niet uit het oog verliezen. Deze 
opdracht tot vernieuwing is aan alle christenen gegeven. Ik hoop van harte dat 
de bij SKIN aangesloten groepen, gemeentes en kerken aan deze roeping zullen 
beantwoorden. De voorgenomen activiteiten van SKIN op het gebied van toerus-
ting en ontmoeting zijn zeker een middel om samen nader tot dit doel te komen. Ik 
spreek dan ook de hoop uit, dat alle aangesloten leden mee zullen doen en niet de 
toeschouwers rol zullen vervullen. Ook hoop ik dat onze vrienden ook in het jaar 
2007 achter ons zullen blijven staan. 

“Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? 
Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.”
Jesaja 43 : 19

Namens het bestuur van SKIN wens ik u een nieuw jaar toe rijk aan de zegeningen 
des Heren.

R.F.Polanen
voorzitter
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Aankondiging cursus 2007 en intake-
bijeenkomst op zaterdag 13 januari 2007

Zusters en Broeders, 

Graag maken wij u er op attent dat ook in het komende jaar, 2007,  een cursus 
voor Leidinggevenden van Migrantenkerken  wordt georganiseerd. Dat wordt de 
zevende cursus die in samenwerking met het Hendrik Kraemer Instituut (HKI) in 
Utrecht zal worden uitgevoerd. 

Op de pagina 6 en 7 vindt u meer informatie over deze cursus. De cursus bestaat 
uit tien weekenden en brengt mensen uit verschillende migrantenkerken samen 
om te werken aan het versterken van het netwerk en het vergroten van vaardig-
heden als leidinggevenden in onze kerken. In respect voor elkaars verschillende 
culturen, theologische visies en meningen over maatschappelijke vraagstukken 
wordt er stevig gediscussieerd door cursisten en docenten. Zo willen wij een 
bijdrage leveren aan het versterken van de positie van migrantenkerken in de 
Nederlandse samenleving. 

Wij verzoeken u vriendelijk mogelijke belangstellenden uit uw kerk te attende-
ren op deze cursus. 

Voor wie wil deelnemen aan de nieuwe cursus wordt op zaterdag 13 januari 
een intakebijeenkomst gehouden in het Guesthouse van de Protestantse Kerk te 
Utrecht. Wij willen belangstellenden bij die gelegenheid graag informeren over 
de opzet en inhoud van de cursus. Op deze intake-bijeenkomst zal ook gekeken 
worden naar de Nederlandse taalbeheersing van geïnteresseerden.  

Datum: zaterdag 13 januari 2006 
Tijd: 10.00 uur
Plaats:   Guesthouse HKI van het Landelijk Dienstencentrum van de PKN, 

Joseph Haydnlaan 2a te Utrecht

Door middel van het aanmeldingsformulier op de laatste pagina van de nieuws-
brief kunt u uw belangstelling aangeven. Dit formulier graag vóór 31 december  
2006 retourneren aan het HKI, postbus 8504, 3503 RM  Utrecht. 
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Cursus voor Leidinggevenden van 
Migrantenkerken

Op verzoek van SKIN organiseert het Hendrik Kraemer Instituut vanaf 26 
januari een cursus van tien weekenden voor Leidinggevenden in Migrant-
enkerken in Nederland. In gezamenlijk overleg hebben wij een curriculum 
samengesteld. De weekenden duren van vrijdagavond 19.00 uur tot en met 
zaterdagmiddag 16.00 uur. Per weekend staan 3 sessies op het programma, 
waarin afwisselende onderwerpen aan bod komen.

Culturen
Leiding geven aan een gemeente die leeft met twee culturen, is niet gemakkelijk. 
Er is de cultuur van het land van herkomst en er is de cultuur van Nederland. Hoe 
men dat beleeft, hangt af van allerlei factoren. Hoe lang is men al in Nederland? 
Hoe gaat het met het spreken van de Nederlandse taal? Hoe oud was men toen 
men naar Nederland kwam? Jongeren staan anders in de cultuur dan ouderen. 
Er kunnen spanningen zijn tussen de ene en de andere cultuur, tussen thuis en 
buitenwereld, tussen de generaties. Wat kan de rol van de kerk zijn temidden van 
al deze factoren?

Bijbel
Allereerst moeten voorgangers van de gemeente kennis hebben van de Bijbel. 
De Bijbel zelf is ook een boek dat gegroeid is in de ontmoeting van verschil-
lende culturen. Wat kunnen we daarvan in de Bijbel terugvinden? In de lessen 
Oude Testament en Nieuwe Testament bestuderen wij de opbouw van de bijbel en 
wordt geoefend in exegese. Daarvoor moet ook wat huiswerk worden gedaan. 

Nederland
Dan zijn er lessen over de geschiedenis van de Kerk en de Nederlandse samen-
leving. Dan gaat het over de achtergronden van de Nederlandse kerken, over de 
verschillen tussen de kerken, zoals tussen Rooms Katholiek, protestant, pinkster, 
evangelisch, charismatisch, enzovoort. We denken met elkaar na over de positie 
van migrantenkerken in de Nederlandse samenleving. Hebben wij een missie? 

Praktische vaardigheden
Leidinggeven heeft ook een praktische kant. In deze lessen wordt geoefend met 
leidinggeven aan verschillende groepen, aan het nemen van besluiten, aan het 
opstellen van een werkplan en het maken van een beleidsplan voor de komende 
jaren. En er zijn altijd meer vragen dan we in een cursus kunnen behandelen.
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Het is intensief, zo’n cursus met mensen afkomstig uit verschillende Afrikaanse, 
Aziatische en Europese kerken. Sommigen wonen hier al jarenlang, anderen nog 
maar heel kort. Maar hoe het ook zij: alle deelnemers zijn betrokken bij ėėn van 
de migrantenkerken. In de wijze waarop een ieder op zijn of haar beurt de open-
ing van de cursus verzorgt, het gebed leidt, een lied voorzingt, wordt iets van de 
veelkleurigheid van die kerken zichtbaar. 

Er valt veel te delen: aan kennis, ervaring, broeder- en zusterschap, maar ook 
verdriet en teleurstelling. De lessen en discussies worden in het Nederlands 
gehouden. Dat is soms lastig, maar we proberen elkaar te helpen en te begri-
jpen. Het is immers belangrijk dat mensen met capaciteiten worden opgeleid en 
getraind voor het werk in hun kerk. Om nog beter in staat te zijn een eigen plek 
in de Nederlandse samenleving te vinden en mee vorm te geven.

Cursusdata voor 2007
Intakebijeenkomst op zaterdag 13 januari 2007 (10.00 uur). De cursussen vinden  
plaats op de volgende data:

• 26 – 27 januari
• 23 – 24 februari
• 23 – 24 maart
• 20 – 21 april
• 11 – 12 mei
• 8 – 9 juni
• 24 – 25 augustus
• 21 – 22 september
• 19 – 20 oktober
• 9 – 10 november

De cursus wordt gehouden in Utrecht, in het Landelijk Dienstencentrum Protes-
tantse Kerk in Nederland (PKN)

Van vrijdag op zaterdag wordt overnacht in het Guesthouse van het diensten-
centrum. De cursus wordt gesubsidieerd door de PKN; deelnemers betalen een 
eigen bijdrage van € 150,-.
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Uitreiking certificaten SKIN HKI cursus
op 18 november 2006
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From the editorial staff
Our Newsletter, as you can see, is a thin one this time. It was not possible to 
do it otherwise, but that does not mean that our wishes and greetings are less 
important.

We find it very important to ask your attention for a new foundation: Stichting 
Vrienden Migrantenkerken. Purpose of this foundation is to assist SKIN in finan-
cial matters. Their attached newsletter gives you more information. Their appeal 
to become supporter is not only for others; we hope that our Newsletter readers 
will also join!

We look back at the closure of the SKIN HKI course and announce the start of 
this course in 2007. The importance of this course stands for itself. During the 
evaluation words like informative, interesting and useful where spoken.

Rev. Polanen wrote a new year’s message. As editorial staff we associate with 
his words.
In the midst of all the questions and worries that surround us we experience the 
blessing and joy given to us. With the depths and highs in our lives we can go to 
our Lord and put it all in His hands. Between all that threatens and comes over 
us we profess His protection with the words of psalm 91:2:

Then you will say to the Lord,
You are my fortress, my place of safety
You are my God, and I trust you.

Teus Eikelboom
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“The steadfast love of the Lord 
never ceases, His mercies...
 ...NEVER COME TO AN END; THEy ARE NEW EVERy MORNING.” 
LAMENTATIONS 3:22,23

Dear brothers and sisters in our Lord,

A new year stands before us. Earth and people living on it are given a new 
chance. Trusted to us is the good news of Gods forgiving love in Jesus Christ, 
our Lord and saviour. With this good news in the back of our mind, it is up to us 
to realise our task as Christians. The world is waiting for redemption! Together 
as Christian communities, it is our task to announce the liberation of men and 
world, that started by God through Jesus Christ. In this light, together we must 
suit the action to the word.
Sometimes I get the feeling that we would rather not change anything, or put 
up with things that seem to be unchangeable. But in this coming new year, God 
definitely wants to go on with his renewal of men and world through the gospel. 
Let’s not forget that, in all that we do as Christian communities. The task of 
renewal is given to all Christians.
I sincerely hope that all churches and communities, joined with SKIN, will 
answer to this vocation. All planned activities of SKIN regarding study and 
meeting one and other will be a way to approach this goal.
That is why I express my hope that memberchurches will play an active roll, 
instead of watching from the sideline. I also hope that our friends will keep on 
staying behind us this coming year.

“Thus says the Lord: here and now I will do a new thing: this moment it will 
break from the bud. Can you not perceive it? I will make a way even through the 
wilderness and paths in the barren dessert.”
Isaiah 43:19

On behalf of the board of SKIN I wish you a new year filled with the blessing of 
our Lord.

R.F. Polanen.
chairmen.
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Announcement and intake of the course 2007
We would like to call your attention to the fact that in 2007 we will organize, 
in co-operation with the Hendrik Kraemer Institute in Utrecht, the Leadership-
course for migrantchurchleaders.

On the next pages you find more information about this course.
The course brings people from various migrantchurches together to empower 
their network and strengthen their capacities as leaders within these churches. 
With respect to each other’s different cultures, theological visions and opinions 
on social problems, we have firm discussions with students and professors. By 
this, we want to contribute to the strengthening of the position of migrantch-
urches in Dutch society.

We kindly ask you to bring this course to notice to those interested within your 
church.

For those who want to participate in 2007, an intake will be held on Saturday, 
January 13th at the Guesthouse of the Protestantse Kerk in Utrecht.
Here, we will inform you about the intention and content of the course. At this 
meeting, we will also test the mastery of the Dutch language of those interested

Date: Saturday, January 13th 2007
Time: 10.00 hrs
Place:  Guesthouse HKI, Protestantse Kerk Nederland,  

Joseph Haydenlaan 2a, Utrecht.

you can register for this intake by using the form at the end of this newslet-
ter. Send this form before December 31st to the HKI, Postbus 8504, 3503 RM 
Utrecht.. 
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Leadershipcourse SKIN - HKI
At the request of SKIN the HKI organises a course of ten weekends for 
Leaders of migrantchurches in the Netherlands. Together, SKIN and HKI 
made a curriculum. The classes start on Friday-afternoon at 19.00 hours 
and last until Saturday-afternoon, 16.00 hours. Every weekend has a pro-
gram with three sessions with various subjects.

Culture
Giving guidance to a parish that lives in two cultures isn’t easy. you have to deal 
with your own culture as well as Dutch culture. Handling this depends on several 
factors, for example how long you have lived in the Netherlands or how well you 
speak the Dutch language, at what age you came to Holland. younger people tend 
to have a different point of view on culture then older people. There can be ten-
sions between two cultures, between two generations. What can be the role of the 
church in this matter?

Bible
First of all, there are sessions concerning the Bible. The Bible, a book that has 
developed in the context of different cultures. What can we find about that in the 
Bible? In the lessons about the Old and New Testament we study the construction 
of the Bible and exercise in exegesis. These classes require some homework.

The Netherlands
Then there are sessions concerning the history of the church and the Dutch 
society. It is about the background of Dutch churches, the differences between 
churches, such as Roman Catholic, Protestants, Pentecostal, Evangelistic, Charis-
matic and so on. 
We think about the position of migrantchurches in Dutch society. Do we have a 
mission?

Practical skills
And finally there are sessions concerning the practical aspects of leadership. How 
to take decisions and how to make a policyplan for the coming years.
And there are always more questions than we can answer during the course.

It is very intensive, this course with people from different African, Asian and 
European churches. Some have lived here for years, some have just arrived. But 
they are all involved in migrantchurches. The multi-colourness of these churches 
shows when, in their own way, students takes care of the opening of a weekend, 
say a prayer or sing a song.
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There is a lot to share: knowledge, brother- and sisterhood, but also sadness and 
disappointment. Lessons and discussions are held in Dutch. Sometimes difficult, 
but we try to help and understand each other. For it is important that talented 
people are educated and trained to work for their churches. To make them more 
equipped to find their own place in Dutch society.

Coursedata for 2007
Intake Saturday 13th 2007, 10.00 hours

• January, 26th and 27th
• February, 23rd and 24th
• March, 23rd and 24th
• April 20th and 21st
• May 11th and 12th
• June, 8th and 9th
• August 24th and 25th
• September, 21st and 22nd
• October, 19th and 20th
• November, 9th and 10th

The course is held at the Guesthouse of the HKI in Utrecht.
Students eat and sleep in the Guesthouse. The course is subsidised by the PKN; 
participants pay € 150,00 for ten weekends. 



Students receive their certificates, 
November 18th 2006






