Tips bij het thema
Artikelen
Voor een voorbeeld van een interculturele gemeente:
 ‘Bij ICF is de kerk je familie’, in: woord & weg, november 2018, over de International
Christian Fellowship in Veenendaal
 Zie bijvoorbeeld www.icfveenendaal.nl
Meer over de plaatselijke gemeente en samenwerking met migranten:
 ‘Samen kerk zijn met migranten’, in: Diakonia 2018 nr. 4 (juli-augustus)
De artikelen naar aanleiding van het symposium ‘God blijft in Nederland’, gehouden aan de
Radboud Universiteit Nijmegen in 2017 en gepubliceerd in het Tijdschrift voor Religie, Recht
en Beleid, 2018/2:
 Erik Sengers, ‘God migreert in Nederland’.
Maatschappelijke trends met betrekking tot religie en de gevolgen voor (roomskatholieke) migrantengemeenschappen.
 Jorge E. Castillo Guerra, ‘God blijft in Nederland’.
Kerkgemeenschappen van rooms-katholieke migranten in Nederland.
Organisaties en websites
- Samen Kerk In Nederland (SKIN), landelijk: www.skinkerken.nl /
skinkerken.wixsite.com/skin
- SKIN Rotterdam: www.skinrotterdam.nl
- Stek, Stichting voor stad en kerk, Den Haag: stekdenhaag.nl
- Stap Verder: een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA) en
de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB):
www.stapverder.info/stap-verder
- Stichting Veelkleurige Religies Rotterdam (VRR): mensen laten kennismaken met deze
rijke diversiteit en met elkaar: veelkleurigereligies.wordpress.com/over/
- Stichting Geloofsinburgering: https://geloofsinburgering.nl
Gidsen en handreikingen
- Op de website van de Protestantse Kerk in Nederland staan bestanden
(stappenplannen, checklisten, voorbeeldbijbelstudies) en links naar enkele YouTubefilmpjes: www.protestantsekerk.nl/thema/migrantenkerken/
- Kaart met kerkzoeker (interculturele kerken in Nederland): www.migrantenkerken.nl
- Intercultureel Bijbellezen: filmpje via
www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/bijbel-lezen/intercultureel-bijbellezen
- Gids Interculturele kerken in Utrecht, € 10, verkrijgbaar via gospel.nl
- Gids voor Christelijke Internationale Gemeenschappen in Rotterdam (2015).
Verkrijgbaar voor € 14,90 via SKIN-Rotterdam.
- H. Eschbach (red.), M. Grant en H. Van Schie, Kerken delen. Een boek over de kansen
en valkuilen van het gezamenlijk gebruik van kerkgebouwen, Uitgave: SKIN
Rotterdam, € 7,95.
Vieren
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Liturgische bouwstenen voor de herdenking van vluchtelingen en migranten die zijn
omgekomen aan de grenzen van de Europese Unie: pdf via www.knr.nl
Multicultureel christelijk korenfestival in de Dom in Utrecht op zaterdag 8 juni 2019:
zie Facebookpagina Choirfestival Utrecht.
Het Platform Migrantenkerken Arnhem organiseert ieder jaar op Hemelvaartsdag een
gezamenlijke viering voor mensen uit alle windstreken.

