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Visie en missie van GKIN 
De Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN) of Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk 
manifesteert zich sinds 7 juli 1985 als een kerk in Nederland met het doel het Evangelie van 
Jezus Christus te verkondigen en pastorale zorg te bieden, in het bijzonder aan onze 
broeders en zusters uit Indonesië, die een andere geloofsbeleving hebben dan de 
Nederlanders.  
 
De missie van de GKIN is als volgt omschreven:  

Een missionaire kerk te zijn met als kern de verkondiging van het Woord, met als doelgroep 
mensen met een Indonesische achtergrond en/of allen die een affiniteit hebben met 

Indonesië in Nederland en België, met aspecten van leren, dienen en vieren. 
 
De visie van de GKIN is om een gastvrije, oecumenische kerk te zijn in Nederland waarin de 
functie van de kerk tot uiting komt: 

• Koinonia (Gemeenschap) 
• Marturia (Getuigenis) 
• Diaconia (Dienstbetoon) 

 
Kernactviteiten 
De kernactiviteit van GKIN is het verkondigen van Gods Woord met als doelgroep mensen 
met een Indonesische achtergrond of mensen die affiniteit hebben met Indonesië in 
Nederland en België. Hiertoe houdt GKIN wekelijks erediensten in vijf regio’s: Amstelveen, 
Arnhem-Nijmegen, Rotterdam-Dordrecht, Rijswijk-Den Haag en Tilburg. Daarnaast worden 
gemeenteleden toegerust met Bijbelstudies, groeigroepen. Kinderen hebben een speciale 
plaats in de gemeente met kindernevendiensten in diverse leeftijdscategorieën.  
 
COVID19 
Vanwege de huidige pandemie is de invulling van de normale kernactiviteiten veranderd. Als 
kerk nemen we onze verantwoordelijk en nemen we de regels vanuit RIVM in acht.   
GKIN verzorgt nu wekelijks een online landelijke tweetalige viering (Nederlands en 
Indonesisch) via live streaming op Youtube (wekelijks gehouden vanuit een van de drie 
kerkgebouwen in Amstelveen, Den Haag of Tilburg). Daarnaast verzorgen we online 
Bijbelstudies, kindernevendiensten en Toerustingen via o.a. Skype, Zoom en Jitsi. Van een 
fysieke kerk zijn we deels omgeschakeld naar een online gemeenschap.  
 
Werving inkomsten 
GKIN heeft voornamelijk drie stromen waarin gelden worden ontvangen.  

1. Collectegelden tijdens de erediensten  
In iedere eredienst wordt gecollecteerd. De collecten worden beheerd door de 
betreffende regio’s (regionale inkomsten). Deze inkomsten worden gebruikt voor 
operationele bediening (huur van kerkgebouw, betaling gastpredikant, bekostiging 
regionale activiteiten). 

2. Actie Kerkbalans (in GKIN termen: Maandelijks Kerkelijk Offer).  
Ieder jaar vindt de actie kerkbalans plaats. Deze actie is bedoeld om de kosten te 
dekken van de 3 eigen predikanten van GKIN.  



3. Culturele activiteiten (“bazaar”) 
Iedere regio houdt jaarlijks een of meerdere culturele dagen (bazaars) waar van de 
cultuur van Indonesië kan worden geproefd, ook letterlijk met veel Indonesisch eten 
en Indonesische snacks. Opbrengt van deze culturele middagen is voor de opbouw 
van de gemeente. 

 
De commissie Diaconie werft haar inkomen via speciale collecten (5e zondag van de maand 
en de collecte van de landelijke kerstviering) en heeft daarnaast projecten geïnitieerd 
(Adopsi Desa) in Indonesië waar gemeenteleden zich voor een kortere of langere tijd aan 
committeren.  
 
Verder verkrijgt GKIN inkomsten uit nalatenschappen van overleden gemeenteleden of 
spontane giften/donaties van gemeenteleden of sympathisanten. 
 
Vermogensbeheer 
Het vermogen van GKIN wordt beheerd door de Commissie van Beheer. Dit is een landelijke 
commissie, met een voorzitter, secretaris, landelijke penningmeester en boekhouders. 
Verder heeft iedere regio een regionale penningmeesters en boekhouders. KDM heeft een 
eigen penningmeester. Een extern accountantskantoor (APEK) ziet toe op een juiste 
uitvoering van de boekhouding en voert ieder jaar een eindcontrole uit. Het door hen 
opgestelde jaarverslag wordt gepubliceerd op gkin.org. 
 
Betalingsverkeer 
Betalingen/afschrijvingen worden via 3-staps autorisatie uitgevoerd:  de kerkenraad of 
commissie geeft opdracht tot een transactie, de penningmeester voert de opdracht uit, de 
boekhouder registreert de transactie in de boekhouding en de controleur verifieert op basis 
van de betaalstukken of de transactie correct is uitgevoerd. Kascontroles worden 
doorlopend regionaal uitgevoerd en op periodieke basis op een uniforme manier. 
De CVB brengt 2x per jaar verslag uit in de Landelijke Kerkenraadsvergadering waarin alle 
kerkenraadsleden vertegenwoordigd zijn en 3x per jaar verslag uit in de 
moderamenvergadering waarin de voorzitters van de regio’s, de predikanten en het DB 
aanwezig zijn.  
 
Kosten 
GKIN heeft geen winstbelang. Ieder jaar wordt getracht break-even te opereren. De kosten 
van GKIN betreffen voornamelijk de traktementen en reiskosten van onze twee full-time 
predikanten en 1 preudo-ondernemer (ruim 60% van de kosten).  Daarnaast gaan er 
wekelijks ook gastpredikanten voor die bekostigd moeten worden (vaste vergoeding van 
€95,00 voor een bediening en daarboven nog de reiskosten). Verder moet de huur van de 
kerkgebouwen worden afgedragen (iedere regio huurt een vast kerkgebouw). Voor een 
gedetailleerd overzicht van kosten / opbrengsten verwijzen wij u naar de GKIN jaarrekening 
over het afgelopen jaar die u kunt vinden op gkin.org 
 
Om de continuïteit te waarborgen streeft de GKIN naar een totale landelijke reserve van 
minimaal 150.000 euro. En daarnaast een minimale reserve op de rekening van de KDM van 
€ 10.000. 
 



De Gereja Kristen Indonesia Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 27345544, en is bekend bij de Belastingdienst als een ANBI instelling onder 
Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) 804267625. 
 
Het landelijke kerkelijk bureau is gevestigd aan Heuvelstraat 141, 5038 AD Tilburg. 
E-mail: lkb@gkin.org. IBAN: NL19 INGB 000 26 18 290 
 
GKIN is geassocieerd met Protestante Nederlandse Kerk. 
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