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De eerste vier maanden van 2017 werden getekend door een ernstige en langdurige
ziekte van Arnold van Heusden. Pas na vier maanden kon Arnold langzaamaan weer wat
werk op zich nemen voor Connecting Churches en pakte hij het preek- en bestuurswerk
weer op.

Afronding project Kerken Delen
Op 31 mei werd het boekje Kerken Delen ten doop gehouden in de Pniëlkerk in Utrecht.
In samenwerking met Skin Rotterdam, SOFAK en Kerken voor Kerken hebben wij dit
project uitgevoerd. Het eerste exemplaar is aangeboden aan dr. René de Reuver, scriba
van de PKN. De Pniëlkerk werd als bijzondere locatie hiervoor gekozen: De kerk kwam
leeg te staan en werd verkocht aan een Chinese gemeente. Dat raakt aan de kern van
Kerken Delen. Een groeiend aantal internationale kerken is op zoek naar een ruimte om
te kunnen gebruiken voor zondagse samenkomsten, doop, huwelijk, begrafenissen en
kring- en clubwerk.
In Kerken Delen wordt zicht geboden op de vragen die naar voren komen wanneer
kerkeigenaren hun gebouw gezamenlijk willen gebruiken met migrantengemeenten of
aan hen willen verkopen? Wat moet je afspreken, wat kun je “gunnen”? Waar vind je de
ervaringen, waar de moeiten, waar de zegeningen? Hoe ziet een huur- of koopcontract
eruit?
Het boekje Kerken Delen is in november 2017 aangeboden aan de voltallige synode van
de Protestantse Kerk. Het aanbieden en de toelichting werden gegeven door ds. Simon
de Kam, die parttime is aangesteld als predikant voor het versterken van de contacten
met migrantenkerken.

Afscheid en nieuw begin bij Skin Rotterdam
In september nam Madelon Grant, directeur bij Skin Rotterdam, na 7 jaar afscheid.
Arnold heeft intensief en vruchtbaar met Madelon samengewerkt en zowel Skin
Rotterdam als Connecting Churches hebben van die goede samenwerking de vruchten
kunnen plukken. We zullen haar missen!
We zijn blij dat er nog in 2017 twee waardige opvolgsters voor Madelon gevonden zijn.
De contacten met vooral Karin de Visser-Schipper zijn uitstekend en we hebben er alle
vertrouwen in dat zij het werk van Skin Rotterdam verder zal kunnen uitbouwen.

Catharijneconvent

De contacten met het Catharijneconvent in Utrecht lijken uit te monden in structurele
aandacht voor migrantenchristenen. Het begon met verbazing over het feit, dat de
internationale (koloniale) betrekkingen van Nederland op geen enkele wijze in het
museum naar voren komen. Nu leidt het tot afspraken om daar structureel tijd voor
beschikbaar te stellen, zodat ook de collectie van het Catharijneconvent wordt
aangevuld met zaken, die de aanwezigheid van migrantenkerken zichtbaar maken.

Derde gids migrantenkerken
Na het verschijnen van de gids met een overzicht van de migrantenkerken in Rotterdam
(175 gemeenten) en een gids voor het Eiland van Dordrecht (40 migrantengemeenten) is
er nu ook een gids verschenen voor de gemeente Utrecht. Connecting Churches heeft
hieraan meegewerkt door het leveren van de expertise, die Arnold heeft opgedaan bij
de ontwikkeling van de eerste twee gidsen. Door burgemeester Van Zanen van Utrecht
werd het eerste exemplaar in ontvangst genomen en zijn hartelijke toespraak stak de
aanwezigen een hart onder de riem. De ambtenaren op het gemeentehuis in Utrecht,
die in contact komen met nieuwe Nederlanders, hebben allemaal een exemplaar van
het boekje op hun bureau liggen, zodat zij kunnen doorverwijzen naar gemeenschappen
waar migranten contact en hulp kunnen vinden van mensen uit hun eigen cultuur- en
taalgebied.

Gebedsgroep voor interculturele kerken
Op initiatief van Arnold komt er elke drie maanden een landelijke gebedsgroep voor
migrantenkerken bijeen, op steeds wisselende locaties in het land en bestaande uit
Nederlandse en migranten-bidders. Zo zijn we te gast geweest bij de Evangelische
Alliantie in Driebergen en bij de Inwendige Zendingsbond in Amersfoort, de volgende
staat gepland bij de Glorious Chapel in Rotterdam – een migrantengemeente die geleid
wordt door ds. Ola Asubiaro. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij punten om voor te
bidden, punten om voor te danken, ontwikkelingen in de samenleving (en soms in
wetgeving), persoonlijke kennissen, ontwikkelingen in landen van herkomst en in onze
eigen wijk of zelfs straat. Nadat de gebedsbijeenkomsten gestart waren heeft ds. Simon
de Kam de rol van samenroeper op zich genomen.
Wie wil kan aanschuiven – van harte welkom!

Platformbijeenkomst
Vanwege de ziekte van Arnold van Heusden in de eerste helft van het jaar is er in 2017
maar één platformbijeenkomst gehouden, en wel op 13 november. Deze bijeenkomst
vond plaats in het “Wereldhuis” in Houten, waar we te gast waren bij inwoners van
Houten, die allerlei activiteiten organiseren om verbinding te bevorderen tussen
autochtone christenen en migranten (niet alleen migrantenchristenen!). We zijn diep

onder de indruk van de vele diaconale activiteiten die worden ontplooid en de wijsheid
waarmee opvang en zorg worden geboden: een voedsel- en kledingbank, een
“doorgeefluik” voor meubilair, een gebedsruimte, het verzorgen van taallessen,
mogelijkheden voor mensen om creatief aan de slag te gaan, inloop en
opvang/begeleiding.

Actualiteiten
Connecting Churches was geschokt door het besluit in de Rotterdamse gemeenteraad
om de “huizen van de buurt”(wijkcentra) niet langer aan migrantenkerken te verhuren.
Hierdoor zijn verschillende migrantengemeenten op straat gezet en moesten zij op zoek
naar een andere ruimte om hun zondagse samenkomsten en door-de-weekse
activiteiten te kunnen houden. Dit heeft veel verdriet en boosheid losgemaakt, zowel bij
de buitenlandse broeders en zusters als bij ons!

Activiteitenplan 2018 Stichting Connecting Churches

Project Reversed Mission
Platformbijeenkomst
Op 11 april wordt er een platformbijeenkomst gehouden in het Wereldhuis in Houten.
Het onderwerp zal zijn het project Reversed Mission. Een concept-projectplan zal
worden gepresenteerd en
1. de mogelijkheden voor praktische aanpak,
2. de waarde die dit plan in zich heeft voor de relatie tussen gevestigde
autochtone en internationale kerken,
3. de uitvoerbaarheid, de inzet, de bijdrage en de adviezen van de aanwezigen
zullen worden besproken.

Besluitvorming, bestuursgoedkeuring, financiële consequenties en vaststellen
definitief projectplan
Als de haalbaarheid en het nut van dit plan voldoende worden geacht – als uitkomst van
de platformbijeenkomst – wordt een definitief besluit verwacht.
De puntjes worden op de i gezet om het projectplan de grootst mogelijke kans van
slagen te geven.
Fondsenwerving en contacten worden gelegd, expertise en experts aangezocht,
eventuele partners benaderd en wetenschappelijke onderbouwing en studie voorbereid.
Begeleiders, voorbereiding voor bijeenkomsten, studiedagen, uitwisseling van
informatie en uitkomsten moeten worden geregeld.

Tweede platformbijeenkomst
Een vervolgbijeenkomst wordt gehouden op 11 oktober 2018, van 18.30 – 22.00 uur, in
het Wereldhuis te Houten. Hier wordt besproken wat de voortgang is, waar de
knelpunten zitten, hoe de financiering vordert en dergelijke.

Start van het project
Als dit alles op tijd klaar is willen we per 1 januari 2019 starten met een drie- of vijftal
koppels van een autochtone en een interculturele gemeente.
--------------------------------------------------------------------

Bidstond voor migrantenkerken
We gaan door met de bidstond voor migrantenkerken. Eenmaal per kwartaal komt de
groep bij elkaar, steeds op een andere locatie.
De eerste bidstond dit jaar wordt gehouden in Rotterdam, bij de Glorious Chapel, op 27
maart 2018.
De tweede bidstond wordt op 19 juni gehouden in Amsterdam. We zijn dan te gast bij
Pastor Asare David Osei van de Presbyterian Church of Ghana.
De derde bijeenkomst staat gepland op dinsdag 18 september van 10.30 – 12.30 in Den
Haag.
Wie mee wil bidden is van harte welkom! Laat het even weten en wij sturen de details
graag toe.

