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1 Inleiding 
Gereja Protestant Indonesia Nederland (GPIN)  
Postadres:   Steenvoordelaan 364, 2584 EH, Rijswijk 
Telefoonnummer:  0703652447 
Nummer KvK:   59370173 
RSIN:    853445230 
ANBI:   NL26INGB0006336756 
 

2. Doelstelling en werkzaamheden 
De GPIN is opgericht in 2014 met als doel: Het houden van zondagse erediensten en andere kerkelijke 
activiteiten in het Indonesisch met Nederlandse vertaling. Met in bijzonder aandacht voor het 
ondersteunen van de kwetsbare mensen binnen en buiten de gemeenschap (diaconale inzet van de 
kerk). De kerkdiensten vinden plaats op de oneven zondagen van de maand en christelijke feestdagen. 
 
De hoofdwerkzaamheden om deze doelstelling te verwezenlijken zijn als volgt: 

- Het voorbereiden van de zondagse erediensten, d.w.z. zorgen voor een gastpredikant, 
instuderen van de liederen van de liturgie, zorgen dat de Indonesische preek is vertaald om via 
de beamer op het scherm of op de muur getoond te worden, zorgen voor een pianist(e), 
opstellen en printen van de liturgieboekjes, zorgen voor koffie met een hapje na afloop. 

- Tellen en administratief verwerken van de voorbereidingskosten en de collecte-opbrengsten. 
Deze werkzaamheden worden in de 2 weken voor de dienst uitgevoerd, c.q. na afloop van elke 
dienst.  

- Het ontplooien van diaconale (maatschappelijke) activiteiten zoals het bezoeken van eenzame 
ouderen en het ondersteunen met voedselpakket.  

- Houden van Bijbelstudiemiddagen. 
- Verslaglegging  

 
De doelgroep is voornamelijk (maar niet te beperken tot) de Indonesisch sprekende gemeenschap die 
moeite hebben aansluiting te vinden bij een Nederlandssprekende kerk en hun netwerk.  

 
3 Inkomsten en bestedingen 
De GPIN verkrijgt inkomsten via de collectes tijdens elke zondagsdienst, door girale ontvangsten en de 

jaarlijkse dankoffercollecte. 

De inkomsten worden grotendeels besteed aan de huur van de zaal waar de diensten worden 

gehouden. Voorts aan ingrediënten voor de koffie na afloop, inkoop van diverse hapjes en de 

vergoeding van sprekers en van andere inzet als pastoraal werk of Bijbelstudie. Waar nodig worden 

ook inkomsten besteed aan diaconale activiteiten. 

Er zijn geen betaalde medewerkers, maar alleen vrijwilligers. Ook ontvangen de leden van het bestuur 

geen vergoedingen. Het vermogen van de GPIN is beperkt en dit is bestemd om ook in de toekomst de 

huur van de kerk en de uitgaven voor de spreken te kunnen continueren.  



4. Toekomst  
Naar de toekomst toe wil de GPIN allereerst de gemeenschap en kerkelijke activiteiten weer 

opbouwen na de moeilijkheden van de corona maatregelen en hoe deze de kerk hebben beïnvloed. 

Daarbij wil de GPIN proberen haar activiteiten verder uit te bouwen. Hierin is het van belang om 

samenwerking met andere kerken van Indonesische achtergrond te zoeken. Hoe de tweede generatie 

te betrekken is een grote vraag naar de toekomst.  

Jaarlijks wordt het jaarverslag van de GPIN gepubliceerd op: 

https://hub-denhaag.nl/kerk/gereja-protestan-indonesia-nederland  

https://hub-denhaag.nl/kerk/gereja-protestan-indonesia-nederland

