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 Vergaderingen bestuur 

 

Het bestuur van de Stichting Connecting Churches heeft tijdens het jaar 2018 drie maal vergaderd. 
Hoofdpunten uit deze vergaderingen zijn:  

1. het verder uitwerken van het projectplan Reversed Mission en de financiering. Begonnen 
werd met de fondsenwerving voor de coaches die nodig zijn bij het projectplan. Door die 
contacten kregen we beter zicht op de punten, die nader moeten worden uitgewerkt. Het 
projectplan werd daardoor concreter en duidelijker over de diaconale aspecten van het 
werk. 

2. het organiseren van twee platformbijeenkomsten met betrokkenen en experts in het kader 
van het project. Er was ruime inbreng van deskundigen op het gebied van migrantenkerken, 
gemeente-opbouw en interculturele samenwerking.  

3. het zoeken naar geschikte Nederlandse en migrantengemeenten en hun contactpersonen. 
Zo werd contact gelegd met MissieDordt – de koepel waarin alle christelijke kerken in 
Dordrecht samenwerken aan evangelisatie. Wiebe van Horssen, de directeur, neemt op zich 
een band te smeden tussen twee migrantenkerken en twee Nederlandse gemeenten. 

4. het opstellen van profielen voor coaches. Met de verandering van het projectplan 
veranderde ook het profiel en de taakomschrijving van de coaches. We kozen voor een 
praktische benadering en startten een zoektocht naar geschikte coaches met interculturele 
ervaring in de omgeving van kansrijke gemeenteparen. 

5. het zoeken naar nieuwe bestuursleden. Het zoeken naar nieuwe bestuursleden blijft een 
aandachtspunt: we zoeken bestuurders met praktijkervaring, bij voorkeur uit de 
migrantengemeenschap. Een kandidaat –bestuurslid heeft één van de vergaderingen 
bijgewoond, maar moest tot onze spijt door drukke werkzaamheden en een verandering van 
werkkring afhaken. 

 

Bestuurssamenstelling 
Voorzitter: Drs. F.G.C. Dijkstra, Houten 
Secretaris: Mr. H. Medema, Apeldoorn 
Penningmeester: Dhr. G. van Herk, Boskoop 

Directeur 
A.J. van Heusden, Driebergen 

Privacyverklaring 
Op de website van Connecting Churches, die in 2018/2019 wordt gerestyled, is een privacyverklaring 
geplaatst. 

Anbi-verklaring 
De Stichting Connecting Churches beschikt over een Anbi-verklaring onder nummer 822146502. 
Giften voor de stichting zijn dus aftrekbaar van de belasting. 



 

Ontwikkelingen projectplan 
 
* Platformbijeenkomsten 
Er zijn in 2018 twee bijeenkomsten gehouden met vertegenwoordigers van verschillende 
Nederlandse én migrantenkerken die belangstelling hebben om deel te nemen aan het projectplan 
Reversed Mission. Daarnaast waren ook vrienden van de stichting aanwezig die vanuit hun expertise 
meedenken en adviseren. 
 
* Ontwikkeling projectplan 
In de loop van het jaar 2018 heeft het projectplan voortdurend inhoudelijke en tekstuele 
aanpassingen ondergaan. Het werd aangescherpt, praktischer gemaakt en er werd een korte 
samenvatting gemaakt voor geïnteresseerden. 
 

* Financiële ontwikkelingen 
Gedurende het jaar zijn door de voorzitter gesprekken gevoerd met diverse fondsen en organisaties 
die eventueel een praktische en/of financiële bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van het 
plan. Tijdens deze gesprekken bleek, dat de diaconale aspecten meer aandacht zouden moeten 
krijgen. Dit is in het projectplan in de loop van het jaar aangepast. 

Overige activiteiten van Arnold 
 
* Preekbeurten 
Tijdens het jaar 2018 is Arnold in twintig kerkdiensten voorgegaan, uiteenlopend van 
Baptistengemeenten en Evangelische gemeenten tot PKN-gemeenten, waaronder ook enkele 
migrantengemeenten. 
 
* Bestuurlijke vertegenwoordiging 

• Skin-Rotterdam 

• Stichting Vrienden van Skin 

• Interserve 

• Nederland Zoekt 
 
Lid van: 

• Werkgroep migrantenkerken Utrecht 

• Open Doors (area-representative) 

• Oprichtingsbestuur stichting Global Funds 

•  
* Colums 
In 2018 heeft Arnold maandelijks columns geschreven voor het maandblad Reveil. 

Relaties 

In 2018 is Arnold als vertegenwoordiger van Connecting Churches aanwezig geweest bij: 

• De promotie van ds. Robert Calvert aan de Rijksuniversiteit Utrecht: Dr. Calvert is één van de 
initiatiefnemers van Skin-Nederland en Skin-Rotterdam.  

• De installatie van Govert Buijs als hoogleraar aan de VU: De maatschappijvisie van Buijs is 
één van de hoekstenen van het werk van Connecting Churches.  



• Het afscheid van Kees van der Kooi als hoogleraar dogmatiek aan de VU: Na dit afscheid 
begint prof. Van der Kooi aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met een opdracht 
“theologie van de economie”. 

 
 

 

• Een kerstconcert van migrantengroepen in Rotterdam: Choral Evensong: De Hoflaankerk 
heeft jaren geleden het initiatief genomen, Skin-Rotterdam werkt hier met aangesloten 
kerken aan mee.  

Gebedsbijeenkomsten 

Tijdens het jaar 2018 zijn vier gebedsbijeenkomsten met en voor migrantengemeenten gehouden. De 
organisatie van deze bijeenkomsten is enkele jaren geleden overgenomen door ds. Simon de Kam, 
verbindend specialist migrantenkerken bij Kerk in Actie. 
 

Vrienden en geïnteresseerden 

Naast bijdragen van fondsen ontvangt de stichting giften van particulieren, die het werk een warm 
hart toedragen. Ze worden via periodieke berichten op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen  
van het werk. 


