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Geachte broeders en zusters in Christus, 
 
Allereerst wil ik u allen namens de gemeente en de kerkenraad van de Gereja Kristen 
Indonesia Nederland hartelijk groeten. 
 
Vandaag is voor de GKIN een mijlpaal bereikt, want vandaag heeft u, als Protestantse 
Kerk in Nederland, ingestemd om een associatie aan te gaan met ons. 
U heeft dit voor ons mogelijk gemaakt; daarvoor onze dank. 
  
Het is voor ons hartverwarmend om uw positieve respons te mogen ontvangen 
betreffende het voorstel van uw synode tot het aangaan deze associatie. Het is ook 
hartverwarmend om te weten dat uw wens ook onze wens is om in de geloofs- en 
kerkgemeenschap elkaar tot steun te zijn. 
 
God dienen in de huidige samenleving is een opgave, die veel tact en 
uithoudingsvermogen vereist. Hiervoor hebben we elkaar nodig, zowel in gebed als in 
de praktische invulling van de bediening. Moge de associatie overeenkomst een 
leidraad vormen voor een nauwe samenwerking tussen de Protestantse Kerk in 
Nederland en de Gereja Kristen Indonesia Nederland.  
 
Als symbool van deze samenwerking wil ik u als bestuur, namens de gemeente en de 
kerkenraad van de GKIN, een aandenken aanbieden in de vorm van een beker waar 
het logo van de GKIN gegraveerd staat.  
Het is een klein geschenk met een grote betekenis. In de bijbel (Lucas 22:16) gebruikt 
de heer Jezus de beker als een nieuw verbond; we zien dit geschenk dan ook als een 
nieuw verbond tussen de Protestantse Kerk in Nederland en de Gereja Kristen 
Indonesia Nederland om samen God te dienen.  
 
 
Moge de Heer onze samenwerking zegenen. 
Dank u. 
 
 
 
Yanky Horsting-Ong, 
voorzitter landelijke kerkenraad GKIN. 
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