
Geachte broeders en zusters in Christus, 
 
Namens de gemeente en de kerkenraad van Gereja Kristen Indonesia 
Nederland wil ik u allen hartelijk groeten. 
 
Het is voor mij een voorrecht om hier op het historische moment vóór u te 
mogen staan, waarbij onze kerken middels een associatieovereenkomst aan 
elkaar verbonden zullen zijn. 
 
Op de dankdienst ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de GKIN op 1 
oktober 2005 in Den Haag hebben we voor het eerst ons Vijf Jaren Plan 
2006-2011 gepresenteerd. Hierin richten we ons op het missionair gemeente 
zijn in de Nederlandse samenleving. Het motto van ons Vijf Jaren Plan is dan 
ook: “GKIN kijkt om naar haar omgeving”. Met het oog op de uitvoering van 
deze roeping is inbedding in de Nederlandse samenleving van groot belang. 
Dit is onze drijfveer geweest om een structurele samenwerking aan te gaan 
met de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
In die dankdienst heeft uw scriba, dr. Bas Plaisier, een toespraak gehouden 
over de wens van de Protestantse Kerk om in de komende jaren sterk in te 
zetten op zending in eigen land, waarbij het missionaire beleid van uw kerk 
later in de visienota “Leren leven van de verwondering” verwoord staat. Hij 
betoog verder: “Dat brengt ons als Protestantse Kerk en GKIN nog nader tot 
elkaar. Dat is ook nodig, want we zijn in onze huidige samenleving als kerken 
meer dan ooit op elkaar aangewezen. Wij hebben elkaar nodig om elkaar te 
bemoedigen, van elkaar te leren en elkaar een spiegel voor te houden. Wij 
hebben elkaar ook nodig, om met elkaar de veelkleurige rijkdom van het 
evangelie te ontdekken.” Dr. Bas Plaisier nodigde ons hiermee uit, als een 
migranten kerk, voor een intensieve samenwerking. Dit werd vervolgens door 
Samen Kerk In Nederland, een vereniging van migranten kerken, opgepakt 
dat leidde tot de eerste ontmoeting tussen het moderamen van de generale 
synode van de Protestantse Kerk in Nederland en het Dagelijks Bestuur van 
de GKIN op 5 juli 2007 in het Protestants Dienstencentrum te Utrecht. 
 
We hebben de ontmoetingen, die daarna volgden, als een warme onthaal 
ervaren. We kwamen steeds nader tot elkaar, omdat we elkaar meer en meer 
herkenden zowel op theologisch- als op organisatorisch vlak. Het is natuurlijk 
niet verwonderlijk omdat de wortels van de GKIN voor een deel in de Gereja 
Kristen Indonesia liggen, die op haar beurt weer vrucht was van het 
zendingswerk vanuit Nederland. Ja, deze vrucht valt letterlijk en figuurlijk niet 
ver van de boom! 
 



Binnen een korte periode van ongeveer 7 maanden lag er een definitief 
concept van de associatieovereenkomst, die nu in uw bezit is. Hierbij wil ik in 
het bijzonder onze dank uitspreken voor de snelle afhandeling aan dr. Sjaak 
van ’t Kruis, uw beleidssecretaris scriba, en mevrouw mr. Margreet Willemze, 
uw programma manager Institutionele Ondersteuning. 
 
Middels de voorgenomen associatieovereenkomst verwachten we een betere 
samenwerking op locaal niveau te kunnen bewerkstelligen, waar we een 
invulling aan onze gezamenlijke missie kunnen geven. We realiseren ons dat 
we een kleine kerk zijn met beperkte mogelijkheden, maar met Gods zegen 
zijn we er van overtuigd dat wij met onze specifieke eigenschappen als 
Indonesisch-Nederlands Christelijk Kerk een bijdrage kan leveren aan het 
realiseren van uw missie in het bijzonder en aan het christelijk leven in 
Nederland in het algemeen. 
 
U, als een gevestigde kerk in Nederland, en wij, als een migranten kerk, 
horen bij elkaar; we zijn delen van één lichaam! Ik hoop dan ook dat andere 
migranten kerken ons zullen volgen en u hen met open armen zult ontvangen. 
 
Moge de Heer onze plannen zegenen. 
 
Dank u. 
 
 
Hauw Han, 
voorzitter landelijke kerkenraad GKIN. 
 
Vergadering generale synode Protestantse Kerk in Nederland te Lunteren, 11 april 2008. 

 


