
MEERJARENBELEIDSPLAN  

2018-2022 

 

 



Meerjarenbeleidsplan 2018-2022  Indonesië Mission | Verre Naasten | conceptversie september 2017

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord 3

1. Inleiding 4

2. Samenvatting 6

3. Visie en missie 8

4. Beleid buitenland 10

 4.1  Focus op Indonesië 10

 4.2 Algemene strategische speerpunten 2018-2022 10

4.3 Soemba 12 

4.4 Kalimantan Barat (West-Borneo) 15

4.5 Papoea – GGRI-P  18

4.6 Papoea – Uitgezondenen  21

4.7 Theologische Hogeschool SETIA 25

4.8 Bijbelvertelproject CeriA 29

4.9 Gereja Kristus Tuhan (Aletheia) 33

5. Betrokkenheid achterban 35

 5.1  Visie  35

 5.2  Uitgangspunten communicatiestrategie  35 

 5.3  Strategische speerpunten 2018-2022  35

Bijlage 1: Sterkte-zwakte analyse GKv-Mission (huidige situatie)   38



VOORWOORD

I
n augustus was ik bij de orchideeënhoeve in Luttelgeest. 

Er is daar een ruimte met prachtige bloeiende hangplan-

ten in allerlei kleuren en soorten. Toen ik daar rondliep, 

verwonderde ik me over de prachtige kleuren en dacht  

ik: wat is dit overweldigend mooi, dit wil ik ook aan anderen 

vertellen!

Ik hoop dat u bij het lezen van dit meerjarenbeleidsplan dat 

u nu in handen hebt een soortgelijke ervaring hebt. Ik hoop 

dat u daarin iets ziet van de veelkleurigheid van Gods grote 

werk: wat gebeuren er prachtige dingen! Dit werk draagt 

het evangelie verder de wereld in! 

Dit mooie werk gebeurt in Gods wereldwijde kerk, namens 

de samenwerkende kerken: namens u dus! Wat mooi dat  

we daar deel van zijn! Verwonder je erover en deel die 

verwondering!

Het werk doen we in samenwerking met verschillende 

partners in Indonesië. In dit meerjarenbeleidsplan vertellen 

we hoe we die samenwerking de komende jaren in grote 

lijnen willen vormgeven. Lees het en ontdek hoe daarin  

de veelkleurigheid van Gods wereldwijde werk schittert! 

Verwonder u erover en prijs God om zijn werk!  

Dank Hem ervoor en blijf Hem bidden om zijn zegen!

Ds. Jan Dunnewind

Voorzitter Indonesië Mission | Verre Naasten

Over Indonesië Mission | Verre Naasten

2 op de 3 mensen wereldwijd kennen Jezus niet.

Onze wereld heeft Jezus nodig. Jouw gemeente wil 

het geloof delen, wereldwijd. Daarom ondersteunen 

we samen lokale kerken en organisaties in Indonesië 

die daar volop mee bezig zijn, in woord en daad.  

En dat werkt! Zij weten wat er nodig is en welke 

aanpak het verschil maakt.

Indonesië Mission I Verre Naasten is het regionale 

samenwerkingsverband voor mission van de  

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Overijssel  

en Noordoostpolder.
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1. INLEIDING

I
n dit Meerjarenbeleidsplan beschrijven we de strategi-

sche ambities voor het mission-werk in Indonesië vanuit 

de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) in Overijssel 

en Noordoostpolder (Indonesië Mission I Verre Naasten). 

Dit plan dient als kader en ter inspiratie.  

Dit meerjarenbeleidsplan is geen vaststaand document; 

we zijn een lerende en veranderende organisatie. Het plan 

wordt daarom periodiek geëvalueerd en waar nodig bijge-

steld. 

We hebben dit plan als volgt opgebouwd: Na deze inleiding 

(hoofdstuk 1) volgt een samenvatting (hoofdstuk 2) waarin 

we de belangrijkste keuzes van dit meerjarenbeleidsplan 

kort weergeven. In hoofdstuk 3 beschrijven we de visie en 

missie. In hoofdstuk 4 lichten we het buitenlandbeleid toe; 

algemeen en per regio/partner. Het plan sluit af met  

hoofdstuk 5 ‘Betrokkenheid achterban’. 

Voor dit Meerjarenbeleidsplan gebruikten we het Algemeen 

Beleid Mission (2013) en de ‘statuten regionaal samen-

werkingsverband Indonesië Mission I Verre Naasten’ als 

uitgangspunt.
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Verwonder je: 
Gods wereldwijde 

kerk schittert 
veelkleurig!



2. SAMENVATTING

H 
oe gaan we om met veranderingen in het mis-

sion-werk, in Indonesië en onze kerken? En hoe 

vertalen we deze veranderingen door naar stra-

tegische keuzes voor de toekomst? Deze vragen 

staan centraal in dit Meerjarenbeleidsplan van Indonesië 

Mission I Verre Naasten. 

Te midden van al deze veranderingen blijft onze missie de-

zelfde: geloof delen wereldwijd! Die missie is nog steeds 

relevant en urgent, ook in Indonesië. In dit immens grote 

land zijn er nog altijd veel mensen die Jezus niet kennen als 

Zoon van God en enige weg, waarheid en leven. Ons gebed 

en verlangen is dat daar verandering in komt. Daarom 

werken we samen met lokale kerken en christenen in 

Indonesië die het geloof delen, in woord en daad. Dat doen 

we via diverse partners en projecten, in verschillende regio’s 

in Indonesië. Elke regio (en partner) heeft daarbij z’n eigen 

voorgeschiedenis, omstandigheden en speerpunten voor de 

toekomst. Tegelijkertijd zien we voor de periode 2018-2022 

ook een aantal overkoepelende speerpunten:

•  Samen met onze partners zoeken we gericht naar moge-

lijkheden om meer mensen in Indonesië te bereiken met 

het evangelie.

•  We houden vast aan onze focus op de continuïteit/duur-

zaamheid en zelfredzaamheid van het mission-werk in 

Indonesië. Daarom stimuleren we onze lokale partners 

in het oppakken van hun eigen verantwoordelijkheden 

en ligt er in de ondersteuning veel nadruk op capaciteits-

versterking en het vergroten van draagvlak, draagkracht 

(kennis, vaardigheden, middelen) en het internationale 

netwerk van partners.

•  We willen concreet bijdragen aan meer (onderlinge) 

samenwerking tussen partners, kerken en organisaties 

in Indonesië. Om dat te bereiken willen we de dialoog 

hierover en het draagvlak hiervoor verder stimuleren  

en uitbouwen. 

Dit mission-werk kan niet zonder de betrokkenheid van 

onze kerken en kerkleden! We verlangen naar een relatie 

tussen kerken/geloofsgenoten hier en daar en willen dat 

op verschillende (nieuwe) manieren stimuleren. Zo willen 

we de betrokkenheid bij het mission-werk in Indonesië, 

in de vorm van meeleven, meebidden en meefinancieren, 

vasthouden en vergroten.
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Te midden van al 
deze veranderingen blijft 

onze missie dezelfde: geloof 
delen wereldwijd!



3. VISIE EN MISSIE

Onze visie: God maakt zich in de Bijbel bekend als God, die 

in liefde omziet naar de wereld. Hij zendt zelfs Zijn Zoon 

Jezus om de wereld te verlossen en met Hem te verzoenen. 

Mission mag gaan in het spoor van Jezus, die in liefde  

omziet naar mensen en bevrijdt van zonde en het kwaad,  

nú en straks. Gedreven door Jezus’ opdracht en ons verlan-

gen het evangelie te delen mogen wij, als zijn volgelingen, 

in woord en daad Gods liefde bekendmaken en meebouwen 

aan Gods Koninkrijk op aarde. Zodat mensen in de wereld 

God erkennen en Hem willen volgen.

Onze missie: Samen met en namens de GKv-keren in 

Overijssel en Noordoostpolder werken wij mee aan de 

verspreiding van het evangelie, wereldwijd. We onder-

houden hiervoor relaties met kerken en christelijke  

organisaties die in hun directe omgeving het evangelie 

verspreiden, in woord en daad. Zo willen we, als broers en 

zussen in Gods wereldwijde kerk, samen optrekken in het 

geloof en kerk-zijn en Gods reddingsplan bekendmaken.  

Tot wederzijdse steun, inspiratie en bemoediging en dit 

alles tot eer van God. Kort samengevat als ‘geloof delen 

wereldwijd’. 

3.1 ONZE AANPAK
Geloof delen wereldwijd is onze missie. Om dat te bereiken, 

werken we samen met lokale kerken, instituten en christe-

lijke organisaties in Indonesië die daar volop mee bezig zijn 

en het geloof delen, in woord en daad. Het gaat daarbij om 

kerken en organisaties waarmee we ons verwant voelen 

vanwege onze gereformeerde identiteit. Vaak zijn dit zus-

terkerken of kerken en organisaties binnen de gereformeer-

de en presbyteriaanse kerkfamilie.

Inmiddels ondersteunen we in Indonesië diverse pro- 

gramma’s van de Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia  

(de Gereformeerde Kerken in Indonesië); op Soemba,  

Kalimantan Barat (West Kalimantan, voormalig Borneo)  

en Papoea. Daarnaast ondersteunen we nog een ander 

kerkverband, een theologisch instituut en vier (lokale)  

christelijke organisaties. Bij de uitvoering van dit missi-

on-werk maken we gebruik van de bredere ervaring en 

deskundigheid van Verre Naasten. Daarnaast onder- 

houden we de contacten met onze partners in overleg  

met deputaten Betrekking Buitenlandse Kerken (BBK). 

Via de partners ondersteunen we diverse programma’s.  

Het gaat daarbij om programma’s waarmee zij in hun  

directe omgeving het geloof willen delen, in woord en daad!  

We kennen daarbij vier ‘soorten’ programma’s:

•  Kerkelijk opbouwwerk

•  Evangelisatie door lokale kerken

•  Diaconale projecten

•  Training

Deze programma’s worden ondersteund met kennis, men-

sen en financiële middelen. Daarbij is capaciteitsopbouw 

(bouwen aan sterke, zelfstandig functionerende kerken/

organisaties) voor ons een belangrijk speerpunt. Daarom  

investeren we vooral in mensen door training en opleiding. 

Zo willen we ervoor zorgen dat – in afhankelijkheid van 

onze Heer – het bereik, het effect en de duurzaamheid  

van het mission-werk zo groot mogelijk is!

Voor het uitvoeren van de missie is de betrokkenheid van 

de lidkerken en gemeenteleden in Overijssel en Noord-

oostpolder onmisbaar. Het stimuleren en vergroten van die 

betrokkenheid, met daarbij veel aandacht voor wederkerig-

heid en verbondenheid, is daarom voor ons een belangrijke 

doelstelling, evenals het bevorderen van samenwerking 

rond het mission-werk van onze kerken. 

Meer weten over de doelen?  

Een uitgebreide beschrijving hiervan vindt u op  

onze website: www.indonesiemission.nl/statuten. 
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4. BELEID BUITENLAND

H
et mission-werk in Indonesië gebeurt in samen-

werking met lokale kerken en christelijke orga-

nisaties. Dat doen we vanuit de overtuiging dat 

God mensen wil inzetten waar Hij hen plaatst, met 

hun eigen talenten en verantwoordelijkheden. Wij mogen 

daarbij aansluiten. In die samenwerking met lokale partners 

is er sprake van een relatie waarin we elkaar mogen bemoe-

digen, elkaar aansporen om Jezus te volgen en waarin we 

concrete activiteiten ondersteunen. 

In dit hoofdstuk lichten we in paragraaf 1 ons algemene  

buitenlandbeleid toe en paragraaf 2 beschrijft onze alge-

mene strategische speerpunten. Daarna werken we in de 

paragrafen 3 tot 9 de afzonderlijke partners/regio’s uit.

4.1 FOCUS OP INDONESIË
De GKv-kerken van Overijssel en de Noordoostpolder zijn  

jarenlang verbonden aan het mission-werk in Indonesië. 

Ook voor de komende jaren blijft Indonesië onze focus. 

We zien nog steeds volop kansen voor mission-activiteiten 

binnen Indonesië:

 •  Indonesië is het grootste moslimland ter wereld  

en er is een toenemende druk op niet-moslims  

door moslim-activisten.

 •  In Indonesië zijn er nog steeds regio’s waar onvoldoen-

de Bijbelse kerken zijn; het Evangelie verder bekend 

maken is daarom nodig. 

 •  In de samenwerking met de huidige partners heeft 

onze ondersteuning ter versterking van Evangeliever-

kondiging binnen de kerken meerwaarde. Dat geldt 

ook voor ondersteuning bij evangelisatie-activiteiten. 

 •  In Indonesië zijn er voldoende christelijke, strategi-

sche partners waarbij we goed kunnen aansluiten om 

activiteiten binnen ons mandaat te ontplooien. Er zijn 

kansen, die we nu niet kunnen benutten. Wanneer de 

financiële ruimte dit toestaat, kunnen we dit proactief 

invullen.

 •  In Indonesië kunnen we in de samenwerkingen met 

onze partners als GKv een meerwaarde bieden (bij-

voorbeeld vanuit historie, netwerk en onze kennis 

  van / ervaring met gereformeerde theologie). 

 •  In Indonesië kunnen we de inkomsten uit quota  

de komende jaren zinvol besteden.

Daarnaast denken we dat verbreding van onze focus  

naar een ander land kan leiden tot onduidelijkheid bij de 

achterban. 

4.2 ALGEMENE STRATEGISCHE SPEERPUNTEN 
  2018-2022
Voor de praktische invulling van ons buitenlandbeleid  

maakten we aan aantal strategische keuzes op het  

niveau van partners, speerpunten en financieel beleid.

4.2.1 Algemeen
Als uitgangspunten voor ons buitenlandbeleid gelden de 

gezamenlijke beleidslijnen van het landelijk samenwerkings-

verband voor GKv-mission. Voor Indonesië Mission I Verre 

Naasten richten we ons daarbij specifiek op het verminde-

ren c.q. voorkomen van afhankelijkheid, versterken van het 

eigenaarschap bij partners in Indonesië en het stimuleren 

van een duurzaam vervolg. 

Onze speerpunten zijn daarom:

•  Bewust inzetten op capaciteitsversterking, die zelfstan-

digheid versterkt en structurele personele inzet vanuit 

Nederland overbodig maakt.  

•  Financiële steun aan partners projectmatig toekennen 

(d.w.z. voor een concreet doel en begrensd in tijd en  

middelen) en uitsluitend op aanvraag  en via deelfinan- 

cieringen. Daarbij bestaat de optie de ondersteuning  

te verlengen of te vernieuwen.
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•  Afronden van de permanente aanwezigheid van een 

Nederlandse vertegenwoordiging  van Indonesië  

Mission I Verre Naasten. In plaats daarvan: primaire 

inzet op het onderhouden van de samenwerkingsrelatie 

met de partners in Indonesië door, per partner, een vast 

contactpersoon in Nederland (nu beter mogelijk dank-

zij ‘nieuwe’ communicatiemiddelen). Dit vraagt vanuit 

Nederland dat we proactief op de hoogte blijven van de 

ontwikkelingen in Indonesië en de relaties ook persoonlijk 

aandacht geven, met kennis van de cultuur en context.

2) Versterking en verbreding van partnerschappen 

 

In de komende periode willen we graag de partnerschappen 

verder versterken en verbreden. Dat willen we als volgt 

realiseren: 

•  Stimuleren van een open houding en van onderlinge  

contacten in Indonesië, om zo van elkaar te leren en 

elkaar te waarderen. 

•  Bevorderen van concrete samenwerking in Indonesië op 

specifieke vlakken (bijvoorbeeld identiteit in onderwijs).

•  Proactief zoeken naar mogelijkheden voor uitbreiding 

van contacten van Indonesië Mission | Verre Naasten op 

middellange termijn. Daarbij willen we graag gebruikma-

ken van de mogelijkheden via contacten van verwante 

organisaties/netwerken, zoals LITINDO, Heidelbergse  

Catechismus conferenties, CGK, GZB,  

Eukumindo-netwerk. 

4.2.2 Gereformeerde Kerken in Indonesië
Onze grootste samenwerkingspartner op Indonesië zijn de 

Gereja Gereja Reformasi di Indonesia (GGRI). In de periode 

2018-2022 willen we de relaties met de GGRI (in de drie 

regio’s én nationaal) blijven onderhouden en ondersteunen 

we gericht, begrensd in tijd en geld, concrete activiteiten.

Dat levert de volgende speerpunten op:  

 

•  Actief uitbouwen van de onderlinge verbondenheid  

tussen de drie regio’s én tussen de GGRI en de GKv  

(aandacht, met elkaar meeleven en meedenken).

•  Stimuleren en faciliteren van contacten en  

wederkerigheid tussen kerkleden en/of kerken  

van de GGRI en de GKv.

•  Stimuleren van kerkplanting, ook door financiële  

ondersteuning (beginfase nieuwe posten).

•  Financieel ondersteunen van concrete doelen  

waarvoor men lokaal verantwoordelijkheid neemt.

•  Stimuleren van de inzet van onze gastdocenten en  

materialen op de theologische opleidingen en bij  

trainingen, om zo kansen te benutten het blikveld van  

de GGRI te verbreden, met daarbij in het bijzonder  

aandacht voor het thema ‘omgaan met moslims’. 

•  Proactief aanbieden van financiële ondersteuning en  

trainingen voor specifieke doelen / activiteiten die de 

inzet van vrouwen en de jonge generatie stimuleren  

en/of bijdragen aan de blikverbreding en uitbreiding  

van het netwerk van de GGRI.

•  Geregeld informeren en waar relevant afstemmen en 

samenwerken met de Free Reformed Church of Australia 

en de daaraan verbonden hulporganisaties, evenals met 

de Canadian Reformed Churches en mogelijk andere 

buitenlandse partners van de GGRI.
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Soemba
Waar          Oost-Soemba (en paar gemeenten op  

Savoe en in Koepang)

Religies                    Animisme (voorouder-, natuur- en  

geestenverering), christendom, islam 

Percentage christenen 80%            

Partner(s)                     Gereja Gereja Reformasi di Indonesia, Nusa  

Tenggara Timur (GGRI-NTT) en Yakerrsum

Grootte kerkverband   44 gemeenten en 48 evangelisatieposten;  

in totaal ca. 7.000 leden

Wat  

kerkelijk  

opbouwwerk

diaconale 

projecten

trainingevangelisatie 

door lokale 

kerken



Op het Indonesische eiland Soemba heeft Indonesië 

Mission | Verre Naasten een lange samenwerkingsrelatie 

met Gereja Gereja Reformasi di Indonesia, Nusa Tenggara 

Timur (GGRI-NTT). Deze kerken vormen een zelfstandig 

kerkverband, bestaande uit 20 zelfstandige gemeenten,  

24 wijkgemeenten en 48 evangelisatieposten; in totaal  

zo’n 7.000 leden (ter vergelijking: de protestantse kerk  

daar kent 400.000 leden). 

4.3.1 Visie
De visie voor het werk op Soemba formuleren we als  

volgt: Bijdragen aan levende gemeenten van Christus,  

via samenwerking met de GGRI-NTT en de daaraan  

verbonden organisaties. 

4.3.2 Project(en)
Op Soemba steunt Indonesië Mission | Verre Naasten de 

volgende projecten:

•  Hulp voor lokale kerken:  Via dit project ontvangen lokale 

kerken hulp bij kerkbouw en ondersteunen we emeritus-

predikanten (of hun weduwen) in hun levensonderhoud.

 

•  Evangelisatie: Dit betreft een bijdrage voor het levenson-

derhoud van evangelisten op nieuwe preekplekken; een 

klein gebouw en toerustingsbijeenkomsten. 

 Deze projecten steunden we in de afgelopen twee jaar 

 gedeeltelijk. Volledige steun wordt verleend nadat het  

 financiële beheer van deze projecten door de GGRI-NT  

 is verbeterd.

•  Zondagschoolprogramma: Dit project is een op maat 

gemaakte versie van CeriA (zie 4.8), voor het stimuleren 

en toerusten van zondagsschoolleiders. 

•  Landbouwproject Yakerrsum: Sinds 1980 draait er op 

Soemba een landbouw(ontwikkelings)project. Dit project 

wil de levensstandaard van boerenfamilies verbeteren 

door bij te dragen aan meer voedsel en inkomen. Voor 

dit werk werd de organisatie Yakerrsum opgericht. Het 

project is gericht op boerenfamilies binnen en buiten de 

kerk en blijkt een goede ingang voor evangelisatie.

4.3.3 Strategische speerpunten 2018-2022
Onze strategische speerpunten voor het mission-werk  

op Soemba formuleerden we als volgt: 

1)  Onderhouden van contacten met GGRI-NTT en stimuleren 

dat de kerken zelfstandig (ook financieel) functioneren, 

in hun eigen context, met aandacht voor geestelijke groei 

en onderlinge verbondenheid.

2)  Stimuleren van een verantwoord (financieel) beheer 

binnen de kerken, inclusief aandacht voor transparantie 

en (financiële) verantwoording.

3)  Versterken van de nieuwe generatie kerkleden door  

het ondersteunen van initiatieven in jongerenwerk.

4)  Stimuleren dat de GGRI-NTT en Yakerssum zich meer 

naar buiten toe richten. 

Binnen deze speerpunten ligt de focus op: 

•  Voortzetten steun en samenwerking rond het landbouw-

project Yakerrsum. Daarbij leggen we de nadruk op  

innovatie en het betrekken van de lokale gemeenten 

wanneer mensen geïnteresseerd zijn in het Evangelie. 

•  Ondersteunen van de GGRI-NTT bij het versterken van 

hun zondagschoolwerk, waar mogelijk in samenwerking 

met de Gereja Bebas (een verwant, klein gereformeerd 

kerkverband op Soemba).

•  Hervatten van de steun aan de GGRI-NTT (waar mogelijk), 

binnen de al afgesproken kaders. 

•  Ondersteunen van aanvragen voor nieuwe projecten, 

mits deze concreet geformuleerd zijn, met prioriteit  

voor jeugdwerk.
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4.3.4 Financieel beleid
Voor het financieel beleid op Soemba gelden de volgende 

kaders: 

1)  We verlenen alleen aanvullende steun; een eigen  

bijdragen van kerken en/of deelnemers is een vereiste.

2)  We continueren de afbouw van de structurele financiële 

steun aan GGRI-NTT en Yakerssum (ingezet vanaf 2015)  

tot een basisbijdrage vanaf 2018. Voor de GGRI-NTT  

geldt daarbij: Steun wordt verleend op basis van een 

goedgekeurd plan en begroting.

3)  We bieden projectmatige steun aan zondagschoolwerk. 

Dit gebeurt op basis van een concreet jaarplan en  

begroting. 
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Waar          Kalimantan Barat, regio’s Seluas, Bengkayang en  

Ngabang

Religies                     Christendom, islam, confucianisme/boeddhisme 

(en taoïsme, Chinese mengvorm) 

Percentage christenen 35%          

Partner(s)                     Gereja Gereja Reformasi di Indonesia,  

Kalimantan Barat (GGRI-KB)

Grootte kerkverband   32 gemeenten, ruim 6.000 leden

Wat  

kerkelijk  

opbouwwerk

diaconale 

projecten

trainingevangelisatie 

door lokale 

kerken

Kalimantan Barat (West-Borneo)



Vanaf 1951 was de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) 

van Drachten betrokken bij de zending op Kalimantan Barat 

(West Kalimantan). Uit die zending is een kerkverband ont-

staan; de Gereja Gereja Reformasi di Indonesia Kalimantan 

Barat (GGRI-KB). Sinds 2015 onderhoudt Indonesië Mission 

I Verre Naasten namens de GKv de contacten met dit kerk-

verband. De GGRI-KB bestaat uit 18 zelfstandige gemeenten 

en 14 gemeentes die nog niet zelfstandig zijn (c.q. evangeli-

satieposten). Het totaal aantal leden in 2016 was 6.075. 

4.4.1 Visie
De visie voor het werk op Kalimantan Barat omschrijven we 

als volgt: Ondersteunen van de GGRI-KB-gemeenten bij het 

verder verspreiden van het Evangelie en eraan bijdragen 

dat zij dienstbaar kunnen zijn in hun omgeving.

4.4.2 Project(en)
Indonesië Mission | Verre Naasten ondersteunt de GGRI- 

KB-kerken bij het ‘kerk-zijn’  in hun eigen context.  

Concreet steunen we hiervoor de volgende projecten: 

•  Theologische opleiding: Het gaat om steun aan de  

gereformeerde theologische hogeschool (STTR) in  

Bengkayang, met zo’n 15 – 25 leerlingen.

•  Jeugdwerk: Dit project stimuleert jeugdwerk (voor en 

door jongeren) in lokale kerken. Van het geven van Bijbels 

onderwijs aan kinderen tot het organiseren van een 

kerstviering of het bezoeken van gemeenteleden in nood. 

Aanjager van dit project is een enthousiast jongerencomi-

té dat regionale jeugdbijeenkomsten organiseert;  

ter opbouw, inspiratie en bemoediging. 

•  Evangelisten: Via dit project ontvangen actieve evange-

listen een bijdrage in de reiskosten en voor begeleiding/

uitwisseling.

•  Voorgangers: Een deelbijdrage voor de kerken om in het 

levensonderhoud van hun voorgangers te voorzien.

•  Diaconaat: Er is geld beschikbaar waar de kerken een be-

roep op kunnen doen voor ondersteuning van hun leden 

bij ziekte en noodsituaties.

•  Coördinatie:  Voor het stimuleren van het kerk-zijn en 

kerkelijk opbouwwerk ontvangt de GGRI-KB een bijdrage 

voor een overkoepelend deputaatschap. Deze heeft een 

coördinerende functie en onderhoudt de externe relaties. 

4.4.3 Strategische speerpunten 2018-2022
Voor het werk op Kalimantan Barat zijn dit onze  

strategische speerpunten:

1)  Stimuleren en ondersteunen van de GGRI-KB in eigentijds 

kerk-zijn in hun eigen context, met daarbij extra aandacht 

voor eigenaarschap, visievorming en verdere verzelfstan-

diging.

2)  Stimuleren van aandacht voor de positie en dienstverle-

ning van de kerk en kerkleden in hun bredere maatschap-

pelijke en kerkelijke verbanden.

3)  Stimuleren van meer contacten en samenwerking met 

andere kerken, maatschappelijke organisaties en/of de 

overheid, op verschillende gebieden. Dit moet bijdragen 

aan het versterken van de positie en daadkracht van de 

GGRI-KB. 

4)  Voorzetten opbouw van de GGRI-KB, o.a. door ondersteu-

ning van de STTR als toerustings- en trainingscentrum. 

5)  Toewerken naar financiële zelfredzaamheid  van alle acti-

viteiten die horen bij de basis van het kerkelijk functione-

ren (voortgang Evangelieverkondiging in de gemeenten). 
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Binnen deze speerpunten ligt de focus op: 

•  Continueren van de financiële ondersteuning tot en met 

2020, zoals reeds afgesproken.

•  Focussen op bewust (financieel) beheer in 2017/2018. 

•  In gezamenlijkheid met de GGRI-KB: Ontwikkelen van een 

toekomstige ontwikkellijn waarin we ook de focus voor 

2018-2020 bepalen. Dit gebeurt op basis van een vooraf 

gehouden tussenevaluatie in 2018 van de samenwerking 

tussen de GGRI-KB en Indonesië Mission | Verre Naasten. 

•  Stimuleren van maximale transparantie en in het omgaan 

met de GGRI-KB onze eigen visie, beleid en strategie 

consequent toepassen. Waar mogelijk deze, en de on-

derliggende waarden, toelichten en het gesprek hierover 

aangaan met de mensen van de GGRI-KB. Daarvoor 

gebruiken we zowel informele als formele contacten. 

•  Waken voor ‘dominantie’ van onze Nederlandse visie en 

ideeën en het eigenaarschap volledig bij de GGRI-KB laten 

liggen. Waar mogelijk kansen aangrijpen om de GGRI-KB 

te stimuleren en ruimte te geven voor het ontwikkelen 

van een eigen visie en beleid. 

4.4.4 Financieel beleid
Voor het financieel beleid op Kalimantan Barat geldt in het 

algemeen dat we de toegezegde ondersteuning voorzetten 

tot en met 2020, daarbij rekening houdend met de strategi-

sche speerpunten. Daarbij gelden als uitgangspunten:  

•  Onze ondersteuning geven we regulier en gefaseerd. 

Verantwoording via rapportages en audit / kascontrole  

is een randvoorwaarde voor vervolg. 

•  Na 2020 willen we werken met duidelijk gedefinieerde 

‘projectmatige’ steun (specifieke doelen, aansluitend bij 

initiatief uit GGRI-KB, met eigen bijdrage). Dit willen we 

nader concretiseren in 2018-2019 i.o.m. de GGRI-KB.

Verder gelden per project de volgende kaders: 

1)  Theologische school:

•  Handhaven van onze bijdrage. Daarbij volgen we of de 

huidige situatie van niet-sluitende inkomsten en uitga-

ven zich voortzet. Zo ja, aandacht vragen voor de risico’s 

ervan.

•  Stimuleren dat de STTR haar potentieel ook inzet voor 

interne en externe toerusting én ‘outreach’.

•  Aandacht schenken aan de ontwikkeling van het curri-

culum en de inhoud van de opleiding/trainingen, mede 

met het oog op bovenstaande. Bij ruimte: meedenken 

en ervaringen delen, deels als concrete invulling van de 

strategische speerpunten. Dit alles echter zonder daarbij 

afbreuk te doen aan het eigenstandig functioneren.  

•  Afronden van de speciale inzet van ds. Marianus Waang 

(namens Nederland tijdelijk ingezet om het functioneren 

van de STTR te verbeteren) en waarderen dat hij zich 

voor de school en kerk blijft inzetten, binnen de normale 

kaders van de GGRI-KB. 

2)  Evangelisatie:

•  Beeld krijgen van de huidige praktijk en het beleid en, 

waar mogelijk, meedenken over thema’s die aandacht 

nodig hebben. 

3)  Jeugd:

•  Beeld krijgen van de huidige praktijk en het beleid en, 

waar mogelijk, meedenken over thema’s die aandacht 

nodig hebben.

4)  Ondersteuning voorgangers:

•  Geven van duidelijkheid over de besteding van het 

bedrag: De bestaande regeling (voortgekomen uit de 

afspraken met de Friese Zendingsdeputaten) kon de 

indruk wekken dat de steun alleen voor al functionerende 

voorgangers was en niet voor  ’nieuwe’ predikanten.  

We willen hierover nu expliciet aangeven dat de keuze 

aan de GGRI-KB zelf is. Daarbij willen we ook stimuleren 

‘de pot’ niet gelijkelijk te verdelen, maar na te denken 

over waar de inzet van deze aanvullende financiële 

ondersteuning noodzakelijk en wenselijk is. Een ander 

aandachtspunt is dat we bij GGRI-KB tijdig aangeven dat 

deze medefinanciering na 2020 niet meer beschikbaar is.

5)  Coördinatie:

•  Zoeken naar kansen om via het coördinerend  

deputaatschap van gedachten te wisselen met het  

huidige kerkelijk leiderschap over onze strategische 

speerpunten en financieel beleid. 

6)  Diaconale ondersteuning (geen vast jaarbedrag,  

afhankelijk aanvraag):

•  Steunen van aanvragen voor diaconale ondersteuning. 

Hiervoor is, binnen bepaalde kaders, een bedrag beschik-

baar. De GGRI-KB is hiervan op de hoogte, maar maakte 

hiervan de laatste jaren geen gebruik; we willen nu deze 

mogelijkheid opnieuw onder de aandacht brengen.  

Die contacten willen we ook gebruiken voor het geven 

van gebedssteun.
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Papoea - GGRI-P

Waar          Papoea, Merauke, Jayapura, 

 Boven Digoel-gebied.

Religies                   Animisme (voorouder-, natuur- en  

 geestenverering), christendom, islam

Percentage christenen 80%          

Partner(s)                    Gereja Gereja Reformasi di 

 Indonesia Papua (GGRI-P)

Grootte kerkverband  38 gemeenten, 

 ca. 20 evangelisatieposten,  

 ruim 8.000 leden

Wat  

kerkelijk  

opbouwwerk

diaconale 

projecten

trainingevangelisatie 

door lokale 

kerken



Op Papoea werkt Indonesië Mission | Verre Naasten  

samen met de Gereja Gereja Reformasi di Indonesia Papoea 

(GGRI-P). Dit kerkverband is voortgekomen uit het zen-

dingswerk van de GKv en lange tijd waren er Nederlanders 

uitgezonden om binnen de structuur van het kerkverband 

te werken. Dit ging uiteindelijk over in een samenwerking 

waarin de uitgezondenen nadrukkelijker als partners 

optrokken. Om dat te stimuleren werd op  Papoea stichting 

CEVEO opgericht om namens Indonesië Mission | Verre 

Naasten samen te werken met de GGRIP.  Sinds medio  

2017 loopt het werk via een vast eigen contactpersoon  

op Papoea.  

De GGRI-P heeft zo’n 17 geïnstitueerde gemeenten en 21 

gemeenten-in-wording. Daarnaast zijn er ruim 20 evangeli-

satieposten. De meerderheid van deze kerken bevindt zich 

in het geïsoleerde binnenland, maar er zijn ook gemeenten 

in Sentani, Jayapura en Merauke. De GGRI-P heeft ongeveer 

15 predikanten, 8 kandidaat-predikanten en ruim 30 evan-

gelisten. Het totale ledental wordt geschat op ruim 8.000 

leden (incl. doopleden). 

4.5.1 Visie
Onze visie op de samenwerking met de GGRI-P op Papoea 

is: Bijdragen aan de versterking van de ontwikkeling van de 

Gemeente van Christus Jezus op Papoea, met name in en 

vanuit de GGRI-P. 

4.5.2 Project(en)
Op Papoea steunt Indonesië Mission I Verre Naasten  

de volgende projecten van de GGRI-P:

•  SMTK – middelbare theologische school met internaat 

in Merauke: Hier wonen zo’n 50-80 jongeren uit het bin-

nenland. Ze krijgen niet alleen ‘gewone’ vakken, maar ook 

Bijbelse vorming. 

•  STT – opleiding tot predikant: Via dit project sponsoren 

we zo’n 30 jongeren die theologie  studeren. Doel: oplei-

den van een nieuwe generatie predikanten. 

•  Internaten: Een veilige plek om te wonen, studeren en 

werken, inclusief begeleiding. Daaraan draagt dit pro-

gramma bij, voor  jongeren die vanuit de binnenlanden 

van Papoea voor hun opleiding terecht komen in de grote 

stad (met alle overgangsproblemen die daarbij horen).  

Inmiddels ontvangen zo’n 18 huizen een financiële 

 bijdrage (opvang van ruim 175 jongeren). 

•  Toerusting voorgangers en evangelisten: Op Papoea is 

een groot tekort aan goed opgeleide predikanten, maar 

in de gemeenten gaan de diensten gewoon door, dankzij 

de inzet van niet daarvoor opgeleide mannen. Dit project 

(bekend onder de naam SAP) biedt voor de actieve 

voorgangers een toerustingsprogramma; twee of drie 

keer per jaar komen de deelnemers bij elkaar voor een 

drieweekse training.  

•  Toerusting vrouwen: Via dit project kunnen voorgangers-

vrouwen deelnemen aan een toerustingsprogramma; 

voor onderlinge bemoediging (vanwege hun geïsoleerde 

positie) en voor het opzetten van activiteiten in hun 

gemeente. 

•  Algemene financiële steun: Een deel van de bijdragen 

 uit Nederland wordt via de synode of de classes besteed,  

 bijv. voor kerkelijke vergaderingen, kerkbouw, reiskosten 

 en communicatiemiddelen.
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Daarnaast biedt CEVEO, met steun van Indonesië Mission I 

Verre Naasten, scholing van het kerkelijk kader via trajecten 

van TLT (Timothy Leadership Trainingen) en CeriA (voor zon-

dagschoolleiders en onderwijzers, zie paragraaf 4.8). Hierbij 

is het ‘train de trainers’ principe van belang, met het oog op 

de eigen opvolging van de kerken na verloop van tijd.

4.5.3 Strategische speerpunten 2018-2022
Onze strategische speerpunten voor het mission-werk  

op Papoea met de GGRI-P zijn:

1)  Insteken op kleinschalige en directe samenwerking.  

Zo kunnen de betrokkenen (instanties en personen)  

binnen de GGRI-P zich verder ontwikkelen, vanuit hun 

eigen verantwoordelijkheid.

2)  Versterken van het GGRI-P-kerkverband en stimuleren 

dat dit kerkverband meer leeft en breed wordt gedragen 

binnen de GGRI-P-kerken.

3)  Stimuleren van een positieve werksfeer - tussen  

GGRI-P en CEVEO én binnen de beide organisaties zelf.

Deze strategie vullen we als volgt in: 

In de periode tot en met 2018:

•  Rechtstreekse samenwerking tussen CEVEO met de 

diverse verantwoordelijke programmacoördinatoren  

van de GGRI-P bij steun aan programma’s. 

•  Verminderen van de directe financiële budgetsteun aan 

de kerkelijke organisatie van de GGRI-P met 20% per jaar 

(loopt vanaf 2013) en eind 2018 beëindigen.

•  Gebruiken van kansen om het netwerk van de GGRI-P 

 uit te breiden en de horizon te verbreden.

•  Geen uitbreiding van het team CEVEO of vervanging, 

wanneer medewerkers afzwaaien voor eind 2018. 

 Eventueel werken met mensen die tijdelijk en per klus  

 worden ingeschakeld.

•  Voorzetten van de ondersteuning van de projecten  

(zoals vermeld onder 4.5.2) tot eind 2018. 

In de periode na 2018:  

•  In 2018 loopt de huidige samenwerkingsovereenkomst 

tussen GGRI-P en CEVEO (Indonesië Mission I Verre 

Naasten) af. Conform afspraken en evaluaties (2014 en 

2016) gaan we geen nieuwe overeenkomst voor algeme-

ne ondersteuning aan. Zo willen we maximaal stimuleren 

dat de GGRI-P zich zelfstandig en passend in de context 

blijft ontwikkelen, met inzet van de hiervoor aangereikte 

middelen in de afgelopen jaren. De ondersteuning was én 

is altijd aanvullend. Bovendien zien we voldoende financi-

ele mogelijkheden binnen het eigen bereik van de GGRI-P 

om zaken op te pakken.

•  Projectmatige ondersteuning blijft doorlopen voor het 

afronden van het STT-programma en voor het SMTK-pro-

gramma. Voor SMTK geldt: bij goed functioneren en 

voldoende eigen inbreng, en wanneer dat noodzakelijk 

is voor het in stand houden van het SMTK, is Indonesië 

Mission I Verre Naasten bereid SMTK financieel te blijven 

steunen (in aanvulling op al ingezette beschikbare bron-

nen).

•  We continueren de mogelijkheid van concrete bijdragen 

in de vorm van inzet van gastdocenten en trainers, wan-

neer de GGRI-P daar om verzoekt (in het bijzonder  

voor de inzet van TLT -en CeriA).

•  We gaan door met eventuele bijdragen voor deelname 

aan netwerken/conferenties/uitwisselbezoeken, om zo 

de horizon van de GGRI-P-leden te verbreden (zinvol voor 

GGRI-P gemeenten, geen individuele sponsoring).

•  Er is besloten om de GGRI-P, in elk geval tot 2021, geen 

mogelijkheid te bieden om aanvullende/nieuwe project-

 aanvragen in te dienen. Dit is in lijn met onze communica-

 tie van de afgelopen jaren en, belangrijker, biedt de  

 GGRI-P de mogelijkheid zelf  af te tasten waar hun  

 mogelijkheden liggen en waar ze in willen investeren  

 zonder directe Nederlandse inbreng. 

4.5.4 Financieel beleid
Voor het financieel beleid in de samenwerking met de 

GGRI-P op Papoea gelden de volgende kaders:   

•  We hanteren het algemeen financieel beleid van het 

landelijk samenwerkingsverband voor GKv-mission en 

Indonesië Mission | Verre Naasten.

•  Eventuele projectmatige financiële ondersteuning in toe-

komst geven we alleen in aanvulling op de eigen bijdrage. 

•  Onze ondersteuning geven we regulier en gefaseerd. 

Verantwoording via rapportages en audit / kascontrole  

is een randvoorwaarde voor vervolg. 

•  Organisatie- en operationele kosten van CEVEO maken 

we rechtstreeks uit Nederland over: op grond van  

jaarplan, jaarbegroting en rapportage. 

•  Onkostenvergoeding voor inzet trainers/gastdocenten 

maken we rechtstreeks over aan de betreffende persoon. 
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Papoea  Peter Jan en Maaike (Korowai)

Waar         Papoea, Korowai gebied

Religies                    Animisme (voorouder-, natuur- en  

geestenverering), christendom, islam

Percentage christenen 80%            

Partner(s)                     Wycliffe bijbelvertalers/SIL Asia

Wat  

diaconale 

projecten

trainingevangelisatie 

door lokale 

kerken



Op Papoea ondersteunt Indonesië Mission twee uitge-

zonden echtparen met een financiële bijdrage: Peter Jan 

en Maaike de Vries en Marcel en Mintje Kooijmans. In dit 

hoofdstuk lichten we vooral het werk van Peter Jan en 

Maaike uit; hun werk raakt direct aan de samenwerking  

met de GGRI-P. Het werk van Marcel en Mintje beschrijven 

we beknopt (zie kader). 

In het moerassige binnenland van Papoea (in het grensge-

bied van de GGRI-P-gemeenten) woont de Korowai-stam.  

In sommige opzichten leven velen nog  zoals in het stenen 

tijdperk, met een eigen taal en cultuur, waar angst voor 

boze machten en krachten een belangrijke rol speelt. Juist 

daar moet de bevrijdende boodschap van het evangelie 

gebracht worden. Daar willen bijbelvertalers Peter Jan en 

Maaike de Vries (uitgezonden via Wycliffe Bijbelvertalers) 

graag aan bijdragen, daarbij financieel ondersteund door 

Indonesië Mission | Verre Naasten (sinds 2010). 

De inzet van Peter Jan en Maaike is vanaf het begin (rond 

2000) gesteund door Verre Naasten en de samenwerkende 

kerken rond Middelburg. Deze inzet omvat meer dan alleen 

het vertalen van Bijbelteksten in woorden. Zo werken ze 

veel met visueel en audio-materiaal. Bij dit vertaalwerk 

hoort direct gebruik van de taal in allerlei verbanden, daar-

om werken Peter Jan en Maaike niet alleen in het Koro-

wai-gebied maar wonen ze er ook een deel van het jaar. 

Ze leveren er een actieve bijdrage aan de gemeente, aan 

evangelisatie en geven medische hulp en trainingen.

4.6.1 Visie
Onze visie op het werk van Peter Jan en Maaike is: 

Bijdragen aan verbreiding van het Evangelie in de  

Korowai taal. 

N.B. Wycliffe voert dit project uit vanuit haar eigen visie.

4.6.2 Strategische speerpunten 2018-2022 
Eind 2017 wordt een evaluatie gedaan en het is de bedoe-

ling de uitkomsten daarvan te gebruiken om visie en beleid 

weer te doordenken en te herformuleren.

Voor het huidige werk van Peter Jan en Maaike zijn onze 

speerpunten: 

1)  Uitdragen van het Evangelie op een direct verstaanbare 

manier, ook voor analfabete Korowai, met behulp van 

diverse middelen en een creatief gebruik van de heden-

daagse media. 
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4.6 PAPOEA – UITGEZONDENEN

In de stad Wamena, in de bergstreek op Papoea,  

ondersteunt Indonesie Mission | Verre Naasten  

de inzet van Marcel en Mintje Kooijmans. 

In de stad wonen veel moslims, uit allerlei regio’s, en 

hun aantal groeit. Juist zij vormen de doelgroep van het 

evangelisatiewerk van Marcel en Mintje, daarbij uitge-

zonden door stichting Overseas Missionary Fellowship 

(OMF) en aan het werk onder verantwoordelijkheid 

van de internationale organisatie World Team. Binnen 

dit project is er een buurthuis opgericht dat als middel 

dient om contact te leggen met moslims. De belangrijk-

ste taak van Marcel en Mintje is ervoor zorgen dat dit 

project zo snel mogelijk door de Papoea’s van de lokale 

kerken wordt gerund. Hiervoor trainen en begeleiden  

zij lokale mensen. 
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2)  Werken volgens het principe van ‘holistische’ christelij-

ke betrokkenheid op het leven van de Korowai; dat wil 

zeggen ‘het leven in al haar facetten’. Hierbij hoort ook 

aandacht voor activiteiten op het gebied van gezond-

heidszorg en algemene ontwikkeling.

3)  Verbeteren van de persoonlijke en werkinhoudelijke 

begeleiding door Wycliffe Bijbelvertalers Nederland / 

SIL Asia (en – in mindere mate- de thuisfrontgemeente). 

Indien nodig pakken we daarin zelf ook een rol. 

4)  Stimuleren van een samenwerking tussen betrokkenen 

bij het project op Papoea en de GGRI-P (vanwege invoe-

ging van nieuwe gelovigen en eventueel gemeenten).

5)  Bevorderen van de duurzaamheid van dit project: 

  a)  Door het werk in woord en beeld vast te leggen en  

te verankeren met behulp van moderne middelen.

  b)  Door onderzoek naar de (on)mogelijkheden om een 

team van Korowai-vertalers op te leiden en in te 

zetten (daarbij geldt als voorwaarden: voldoende 

ondersteuning in hun levensonderhoud). 

  c)  Door te werken met lokale mensen en middelen,

   met een focus op overdracht van opgebouwde 

   kennis door Peter Jan en Maaike.

Onze focus voor de komende periode is: 

•  Evalueren van het project eind 2017 / begin 2018 en een 

besluit nemen over een eventueel vervolg (de huidige 

financiële toezegging loopt tot eind 2018).

•  Bij voortzetting: Vaststellen en vastleggen van kaders  

en afspraken met Wycliffe en Peter Jan en Maaike.  

Dat gebeurt dan via een concreet meerjarenplan. 

4.6.3 Financieel beleid
Voor het financieel beleid rond dit project gelden de  

volgende kaders: 

•  Wycliffe werkt met het systeem dat uitgezondenen zelf 

een achterban/ondersteuningskring organiseren met een 

Thuisfrontcommissie. De ondersteuning van Peter Jan en 

Maaike is hierop een uitzondering en is vanaf het begin 

met name gefinancierd uit missiongelden. Wij werken 

met een Thuiskerkcommissie voor meeleven en gebed.

•  Indonesië Mission | Verre Naasten werkt met ‘in-princi-

pe-toezeggingen’ voor financiële ondersteuning. Deze 

gelden voor een bepaalde periode (meestal vier jaar) en 

er bestaat een mogelijkheid tot verlenging. In deze werk-

wijze worden jaarlijks concrete bedragen goedgekeurd, 

op grond van een jaarbudget waarin zowel levensonder-

houd als projectkosten zijn opgenomen. 

•  Indonesië Mission | Verre Naasten staat garant voor de 

dekking van het bedrag. Eventuele andere bijdragen die 

Wycliffe voor dit project ontvangt, worden  in mindering 

gebracht op het bedrag dat wij bijdragen. 
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God wil mensen inzetten 
waar Hij hen plaatst, met 

hun eigen talenten en 
verantwoordelijkheden.



Waar           Java (hoofdvestiging) en ca.25 scholen  

verspreid over heel Indonesië

Religies                    Islam, christendom, animisme, hindoeïsme,  

boeddhisme en confucianisme 

Percentage christenen 10% in heel Indonesië 

Partner(s)                     SETIA (Theologische Hogeschool) in Jakarta

Grootte    23 opleidingen theologie/godsdienstleraar

Wat 
 

training

Theologische Hogeschool SETIA



In de Indonesische hoofdstad Jakarta is Indonesië 

Mission | Verre Naasten betrokken bij de master opleiding 

van de theologische hogeschool STT SETIA. Deze hoge-

school werd eind jaren vijftig opgericht. Via de theolo-

gische boeken van LITINDO (het mission-project van de 

GKv-kerken in Groningen) kwam de opleiding in aanraking 

met  de gereformeerde leer, waarna de wens ontstond om 

de opleiding op basis van deze gereformeerde leer vorm 

te geven. STT SETIA kent inmiddels 21 nevenvestigingen 

verspreid over heel Indonesië; theologische scholen die 

opleiden op Bachelorniveau. Daarnaast zijn er 2 opleidingen 

voor godsdienstleraar. 

4.7.1 Visie 
Onze visie op het werk van SETIA is: Bijdragen aan de  

verspreiding van de gereformeerde leer in Indonesië  

via onderwijs van SETIA.

4.7.2 Project(en) 
Indonesië Mission I Verre Naasten steunt een project  

van SETIA voor upgrading van docenten:

•  Via dit project ontvangen docenten van de diverse 

vestigingen een opleiding tot master in Theologie op 

SETIA in Jakarta. Dat is noodzakelijk omdat de overheid 

voorschrijft dat hogescholen minimaal 6 docenten met 

een master-graad in dienst hebben (anders verliezen de 

scholen hun accreditatie en is een diploma niet geldig). 

De kwaliteit van het onderwijs krijgt hierdoor een goede 

impuls, tegelijkertijd krijgen de afgestudeerden een 

goede gereformeerde bagage mee. Dat laatste is onze 

hoofdmotivatie voor dit project. Hiervoor deden we een 

langdurige toezegging: we sponsoren tien lichtingen  

van ongeveer 30 studenten. Daarbij krijgen één of  

twee lichtingen tegelijk in een ‘op-en-af-‘systeem les 

(d.w.z.: intensieve lesperiodes op SETIA in Jakarta  

worden afgewisseld met werken en thuisstudie).  

Inmiddels draait de vijfde lichting.

•  Op verzoek van SETIA stellen we hiervoor ook 

 Nederlandse gastdocenten beschikbaar.

4.7.3 Strategische speerpunten 2018-2022 
In de samenwerking met SETIA zijn dit onze strategische 

speerpunten:

1)  Verspreiden van de gereformeerde leer in heel Indonesië 

via het hoger theologisch onderwijs van SETIA.  

Daarbij verwachten we een olievlekwerking via de  

regionale opleidingen.

2)  Gebruikmaken van de goede naam die SETIA heeft door 

het goede niveau en de hoge kwaliteit van deze master 

Theologie. Dit inzetten om openheid te creëren op  

de diverse nevenvestigingen voor versterking van  

de gereformeerde leer. 

3)  Bijdragen aan het versterken van SETIA in het  

functioneren als organisatie, die nu kwetsbaar is wat  

betreft bestuur en beheer: Door: a) (indirecte) invloed 

uit te oefenen in de contacten en waar mogelijk kansen 

benutten om de organisatie te versterken. b) duidelijke 

afspraken te maken en regelmatig te monitoren.   

En c) zelf een transparante werkwijze te hanteren.

4)  Focus op de inzet van eigen docenten van SETIA, zoveel 

mogelijk aangevuld met bijdragen van Indonesische  

en Nederlandse gastdocenten. 

Onze focus  voor de komende periode is:

•  Voortzetten van de opleiding voor docenten, conform 

huidige werkwijze.  

•  Bezinnen op de vraag of er meer inzet vanuit Nederland/

Indonesië wenselijk en mogelijk is, bijvoorbeeld om ook 

op de nevenvestigingen meer actief te zijn om de  

gereformeerde leer te upgraden.

•  Nadenken over de meerwaarde van de inzet van  

gastdocenten en, indien nodig en wenselijk, deze inzet 

intensiveren om de kwaliteit, gereformeerde inhoud  

en het effect van de masteropleiding te waarborgen. 
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 Hiervoor willen we ook het potentieel van Nederlandse  

 en Indonesische gastdocenten in kaart brengen en onder- 

 zoeken welke potentie hiervoor in ons internationale  

 netwerk zit.

•  Uitvoeren van een pilot op drie nevenvestigingen om te 

toetsen of een investering in een gereformeerde basisbi-

bliotheek  een meerwaarde is bovenop de docentenoplei-

ding.  

4.7.4 Financieel beleid
In de samenwerking met SETIA zijn dit de kaders voor ons 

financieel beleid:

•  De jaarlijkse ondersteuning van de master Theologie aan 

SETIA geven we in aanvulling op de eigen financiering 

van SETIA. We kennen dit per semester toe, wanneer we 

van tevoren een goede rapportage ontvangen (over het 

semester ervoor) en een begroting voor het betreffende 

semester.

•  Voor inzet van gastdocenten uit Nederland maken we 

uitsluitend gebruik van mensen die alleen op basis van 

onkostenvergoeding les kunnen geven. 
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Als Zijn volgelingen 
mogen we hier op aarde 

meebouwen aan 
Gods Koninkrijk.



Bijbelvertelproject CeriA
Waar           Verspreid over heel Indonesië

Religies                    Islam, christendom, animisme, hindoeïsme,  

boeddhisme en confucianisme

Percentage christenen 10% in heel Indonesië 

      

Partner(s)                    Nationaal Comité CeriA (locatie: Rantepao, 

 Toraja, Sulawesi)

Wat  

training



Onvergetelijk vertellen over Gods grootheid: dat is de kern 

van het CeriA-vertelproject in Indonesië, opgezet rond de 

Indonesische ‘kijkbijbel’. CeriA staat voor Ceritalah Isi  

Alkitab, dat betekent: vertel de inhoud van de Bijbel. 

4.8.1 Visie
Onze visie op het CeriA-werk is: Mensen in heel Indonesië 

met evangelie bereiken door “Onvergetelijk” te vertellen  

over Gods grootheid.

4.8.2 Project(en)
Indonesië kent een eeuwenlange cultuur van verhalen 

vertellen. In 2000 is daarom – met medewerking van Verre 

Naasten – de Nederlandse ‘kijkbijbel’ (van illustrator Kees 

de Kort) in het Indonesisch uitgegeven. Het boek wordt nu 

onder de naam Kabar Baik CeriA (KBC) veel gebruikt op 

(zondags)scholen. Omdat er grote behoefte was aan meer 

visueel materiaal, werkte men vanaf 2006 aan de voorbe-

reidingen voor een tweede kijk- en vertelbijbel. 30 nieuwe 

Bijbelverhalen; nu met Indonesische illustraties. Deze 

illustraties sluiten goed aan bij de leefwereld van de Indo-

nesische kinderen en zijn gemaakt door zes Indonesische 

kunstenaars. In eerste instantie als aparte kleine deeltjes 

uitgegeven, inmiddels is het geheel compleet en lopen de 

besprekingen om een tweede KBC uit te geven.

Een vertelbijbel hebben is één, zo’n geïllustreerde vertelbij-

bel gebruiken is twee. Daarom zijn er trainingen en mate-

rialen ontwikkeld om mensen toe te rusten, om de Bijbelse 

boodschap door te geven. 

In eerste instantie  gebeurde de ontwikkeling en coördinatie 

van het CeriA-programma vanuit Nederland, sinds 2015 

heeft een Indonesisch CeriA-team de verantwoordelijkheid 

voor het landelijke CeriA programma op zich genomen (met 

draagvlak hiervoor binnen de Toraja-kerken). Hun taken? 

Het gebruik van CeriA stimuleren, de trainings- en vertel-

materialen beheren en het project in de toekomst verder 

uitbouwen. 

4.8.3 Strategische speerpunten 2018-2022
Onze strategische speerpunten voor het CeriA-werk zijn: 

1)  Onderhouden van de relatie met het Indonesische team 

CeriA, voor goede voortgang van het werk en uitfaseren 

lokale rol Indonesië Mission | Verre Naasten.

2)  Via het Indonesische team CeriA, in samenwerking met 

lokale partners: bijdragen aan seminars en trainingen in 

Indonesië om ‘vertellers’ (zoals evangelisten en (zondag-

school)onderwijzers) te trainen in de CeriA-vertelmetho-

de.

3)  Ondersteunen van het Indonesische team CeriA bij het 

(proces van) ontwikkelen en up-to-date houden van 

ondersteunend materiaal voor trainers (methodische ver-

antwoording, gebruikershandleiding en instructievideo). 

Daarnaast toewerken naar verdere overdracht zodat zij 

als eigenaar van de ontwikkelde KBC-materialen kunnen 

optreden naar derden (het Indonesisch Bijbelgenoot-

schap en andere uitgevers).

4)  Uitgeven tweede serie KBC. 

5)  Opbouwen eigenaarschap bij degene die de voorraad 

opgeslagen heeft, zodat deze zelfstandig zorgt voor  

aanvulling van de voorraad (bij LAI te bestellen, in overleg 

met Indonesische team CeriA), beheer en verzending van 

de voorraden KBC 1, KBC 2 en de kleine deeltjes.

Onze focus voor de komende jaren ligt op het afronden van 

de ontwikkeling, productie van materialen en de volledige 

overdracht van CeriA naar het Indonesische CeriA-team. 

Daarbij neemt Indonesië Mission | Verre Naasten afscheid 

van haar rol als mede-eigenaar/projectleider.  
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Daartoe ondernemen we de volgende stappen:  

1)  Voorzetten van het proces waarin we het eigenaarschap 

van CeriA borgen bij het Indonesische team CeriA. 

2)  Ondersteunen van het Indonesische team CeriA om  CeriA 

onder de aandacht te brengen van potentiele gebruikers 

(kerken en christelijke organisaties). Daarbij maken we 

zelf ook actief gebruik van ons partnernetwerk om de 

partners in contact te brengen met het Indonesische 

team CeriA. 

3)  Afronden en inzetten van de CeriA-instructievideo. We 

willen daarbij met alle betrokkenen (nationaal team 

CeriA, de filmers en Indonesië Mission | Verre Naasten) 

heldere afspraken maken en vastleggen over het gebruik 

en beheer ervan. 

4)  Realiseren van de tweede KBC-uitgave en deze in gebruik 

nemen door het nationaal team CeriA binnen het geheel 

van het CeriA-project. 

5)  Continueren van het proces waarin we afspraken maken 

over goed voorraadbeheer. Daarin vragen we specifiek 

aandacht voor de afspraken met uitgevers die boeken 

afnemen. Dat gebeurt onder verantwoordelijkheid van 

het nationaal team CeriA, maar de verantwoordelijkheid 

voor opslag en distributie ligt bij de beheerder in Malang. 

We willen deze partijen met elkaar verbinden, zodat onze 

rol daarin uitgefaseerd kan worden. 

4.8.4 Financieel beleid
Voor het financieel beleid van het CeriA-project hanteren 

we de volgende kaders:

 

•  Het algemeen financieel beleid Indonesië Mission | Verre 

Naasten geldt als uitgangspunt. 

•  We dragen niet bij aan structurele organisatiekosten 

(denk aan salariëring van het nationaal team CeriA  

of trainers). 

•  In geval van concrete aanvragen bieden we de komende 

vier jaren aanvullende bijdragen voor seminars. Daarbij 

is een eigen bijdrage van de deelnemers en de eventueel 

organiserende kerk/organisatie een voorwaarde.

•  We dragen bij aan de verdere ontwikkeling van  

materialen.

•  We subsidiëren de tweede KBC-uitgave of financieren 

deze (deels) voor. Hoe dit geregeld wordt, hangt af van  

de uitkomsten van ons overleg eind 2017/begin 2018 

(wat is meest haalbaar en praktisch).
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Als broers en zussen in Gods 
wereldwijde kerk willen we 

samen optrekken.



training

Gereja Kristus Tuhan (Aletheia)

Waar           Meeste gemeenten op Java, verder Sumbawa, 

Bali, Lombok, Sulawesi (locatie partner (onder-

wijsafdeling Aletheia): Malang, Java)

Religies                    Islam, christendom, animisme, hindoeïsme, boed-

dhisme en confucianisme

Percentage christenen 10% in heel Indonesië 

      

Partner(s)                     Gereja Kristus Tuhan (Kerk van Christus, de Heer)

Grootte    52 gemeenten, een universiteit (theologie/onder-

wijs), 7 scholen gemeenschappen (van basis t/m 

eind middelbare school)

Wat  

training



In 2013 ontstonden er, via ds. Gerrit Riemer (werkzaam bij 

Groningen Mission voor Litindo) en de conferenties rond de 

gereformeerde belijdenissen in Indonesië, contacten tussen 

onze medewerker Henk Oostra en de onderwijsafdeling 

(Aletheia) van het kerkverband Gereja Kristus Tuhan (GKT). 

De meeste GKT-kerken bevinden zich op Java. De kerk heeft 

daar ook een eigen theologische universiteit (in Malang) en 

diverse eigen scholen op drie niveaus: kleuteronderwijs, 

basisonderwijs en voortgezet onderwijs (onderbouw).  

Voor het versterken van de gereformeerde identiteit op 

deze scholen is er dus de eigen onderwijsafdeling Aletheia. 

4.9.1 Visie
Onze visie op de samenwerking met Gereja Kristus Tuhan 

rond Aletheia is: Vanuit de gereformeerde visie en ervaring 

docenten in Indonesië dienen en versterken bij het vormge-

ven van de christelijke identiteit in het onderwijs. Zo willen 

we het geloof en getuigenis van christenen versterken.

4.9.2 Project(en)
Na een eerste kennismaking in 2014 en een proefperiode in 

2015 werken we  structureel samen met de Gereja Kristus 

Tuhan (GKT). Ons doel: bijdragen aan het versterken van 

de gereformeerde identiteit in hun onderwijs. Dat gebeurt 

onder meer via trainingen. Daarbij is direct vanaf het begin 

door GKT ingezet op groei van de rol van hun eigen 

project-betrokkenen. Hierdoor ligt het eigenaarschap  

van dit ‘identiteitsproject’ duidelijk bij Aletheia. Tijdens  

de trainingen vindt een mooi samenspel plaats, waarin  

Nederlandse en Indonesische trainers elkaar aanvullen  

en aanscherpen.

Naast trainingen verzorgt Henk Oostra, namens Indonesië 

Mission I Verre Naasten lessen in narratief preken op hun 

theologische universiteit. De GKT is ervan overtuigd dat 

deze manier van preken kansen biedt voor de verspreiding 

van het Evangelie in de afgelegen gebieden waar een vertel-

cultuur heerst. 

4.9.3 Strategische speerpunten 2018-2022
Onze strategische speerpunten in de samenwerking met 

GKT zijn: 

1)  Versterken van de GKT bij het vormgeven van de  

christelijke identiteit in het onderwijs op hun scholen. 

2)  Verder uitbouwen van de relatie met GKT, ook met het 

oog op samenwerking met andere partners in Indonesië.

3)  Versterken van de theologische opleiding van GKT in het 

onderdeel ‘narratief preken’. 

Onze focus voor de komende jaren bestaat daarbij uit:

•  Verder uitbouwen van de relatie met GKT en daarbij de 

mogelijkheden onderzoeken om de samenwerking in te 

zetten voor versterking van andere kerken en scholen. 

Daarbij is het een randvoorwaarde dat andere partners 

eigenaarschap tonen en eenzelfde visie hebben en dit ook 

in de praktische uitwerking laten zien.

•  Voortzetten van de huidige samenwerking. Daarbij ligt er 

een nadruk op capaciteitsopbouw; we willen de rol van 

Henk Oostra op termijn uitfaseren en stimuleren dat GKT 

deze programma’s in eigen beheer en met eigen mensen 

voortzet.

4.9.4 Financieel beleid
Voor het financieel beleid van dit project hanteren we de 

volgende kaders:

•  Het algemeen financieel beleid Indonesië Mission | Verre 

Naasten geldt als uitgangspunt. 

•  Incidentele projectbijdragen voor (activiteiten rond) capa-

citeitsopbouw (zoals trainingen) zijn mogelijk, ook als dit 

gebeurt met andere partners, maar alleen als aanvulling 

op eigen bijdragen van de partners zelf.

•  Er is ruimte voor uitbreiding van onze financiële bijdragen 

aan het programma identiteitsversterking; bij uitbreiding 

van de activiteiten (nu financieren we alleen de personele 

inzet van Henk Oostra, en zijn reiskosten; alle uitvoe-

ringskosten worden door GKT gedragen).

•  We dragen niet bij aan structurele organisatiekosten 

(denk aan kosten voor het functioneren  van de coördi-

nerende organisatie van GKT of voor de salariëring van 

trainers).

34

4.9 GEREJA KRISTUS TUHAN (ALETHEIA)

Meerjarenbeleidsplan 2018-2022  Indonesië Mission | Verre Naasten | conceptversie september 2017



5. BETROKKENHEID ACHTERBAN

H
oe kunnen we de betrokkenheid bij het missi-

on-werk in Indonesië vasthouden en vergroten? 

Die vraag staat centraal in dit hoofdstuk en  

vormt ook een van de prangende vragen voor  

       de toekomst. 

5.1 VISIE
In het creëren van betrokkenheid bij mission speelt com-

municatie een sleutelrol. Onze visie op communicatie is: 

Alle activiteiten die bijdragen aan meer kennis over en  

betrokkenheid bij het mission-werk in Indonesië. Daarbij 

is ons doel de ander in het hart te raken en een reactie te 

stimuleren; het delen van gebed, kennis, tijd/aandacht,  

geld of netwerk).

In het vergroten van de betrokkenheid bij het GKv-missi-

on-werk vormen kerken en hun leden vanzelfsprekend 

de belangrijkste communicatiedoelgroep. Kerkenraden  

en predikanten worden doorgaans rechtstreeks benaderd, 

het benaderen van de doelgroep kerkleden gebeurt vooral 

via de intermediairs commissies Zending & Hulpverlening 

(Z&H) / lokale werkgroepen rond mission of via lokale 

mission-ambassadeurs.

5.2  UITGANGSPUNTEN COMMUNICATIESTRATEGIE
Voor de communicatiestrategie zijn in dit plan de volgende 

zaken en ontwikkelingen als uitgangspunt genomen:

• De SWOT-analyse uit bijlage 1. 

• Het meerjarenbeleidsplan voor het landelijk samen- 

 werkingsverband van GKv-mission. We sluiten aan bij  

 de twee strategische keuzes die daarin vermeld staan:

 1)  ‘‘We gaan door op de ingeslagen weg en met de huidi-

ge structuur (daarmee bedoelen we: de structuur van 

het landelijk samenwerkingsverband, de diverse regio-

nale samenwerkingsverbanden en Verre Naasten, met 

als belangrijkste doelgroepen voor betrokkenheid de 

kerken en kerkleden van 45+). 

 2)  We richten een nieuw label/merk op om doelgroepen 

onder de 45 jaar te bereiken. Dat betekent concreet 

voor Indonesië Mission I Verre Naasten dat deze  

doelgroepen primair worden benaderd via het  

nieuwe label.’’ 

•  We willen een relatie stimuleren tussen kerken/geloofs-

genoten hier en daar en de betrokkenheid hierbij in 

de vorm van meeleven, meebidden en meefinancieren 

vasthouden en vergroten en hierin blijven vernieuwen. 

Daarbij ligt de focus op verbinding (persoonlijke relatie  

& ontmoeting, ervaringen en wederkerigheid).

•  Z&H-commissies zijn een belangrijke intermediair 

 om kerken en kerkleden te bereiken. Aanvullend daar 

 op willen we ook de mogelijkheden onderzoeken om  

 meer te werken met individuele mission-ambassadeurs  

 per gemeente of andere groepen die een ambassadeurs 

 rol vervullen.

•  Realistische doelen: we houden er rekening mee dat  

kerken en kerkleden anno nu meer op hun agenda  

hebben dan mission; in de benadering naar kerkleden 

meer focus op uitbouwen enthousiasme, minder op 

‘iedereen bij de les houden’. 

5.3  STRATEGISCHE SPEERPUNTEN 2018-2022
Voor de communicatiestrategie formuleerden we de  

volgende strategische speerpunten:

1)  Heroverwegen van de regio-binding aan een specifiek 

project en indien relevant de communicatie(structuur) 

daarop aanpassen. 

2)  Stimuleren van de wederzijdse betrokkenheid en weder-

kerigheid tussen christenen in Indonesië en Nederland, 

met daarbij een focus op gemeentes die hiervoor gericht 

belangstelling hebben en dat verder uitbouwen (en sti-

muleren dat dit positief afstraalt op andere gemeentes). 
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We denken hierbij aan:  

 •  Stimuleren van kerk-kerk relaties (waarbij regio-in-

deling eventueel wordt losgelaten), waarbij er extra 

aandacht is voor het verder vormgeven van meeleef-, 

bid- en dankgelegenheden.

 •  Stimuleren van persoonlijke ontmoetingen via uitwis-

seling en reizen voor verschillende doelgroepen.

 •  Gerichte inzet van mensen (bij aangetoonde meer-

waarde, op basis van vraag en aanbod).  Die inzet in de 

communicatie optimaal benutten.

3)  Continueren en blijven vernieuwen van de ondersteu-

ning van Z&H-commissies; hen lopende het kerkseizoen 

inspireren, informeren en faciliteren met middelen en 

materialen om hun rol als mission-ambassadeur(s) met 

enthousiasme vorm te geven. Daarbij extra aandacht 

voor het jaarlijks zichtbaar maken van het mission-werk 

in de kerkdiensten: ‘Eén keer per jaar iets goeds en een 

mooie ervaring in de gemeenten.’ Hiervoor willen we af 

en toe gasten uit Indonesië in Nederland in de gemeenten 

inzetten: waar mogelijk aanhaken bij gelegenheden, maar 

ook apart uitnodigen voor een ronde langs gemeenten en 

activiteiten door de weeks. 

4)  Stimuleren van het eigenaarschap / de verantwoordelijk-

heid en enthousiasme van lokale kerkenraden voor het 

mission-werk in Indonesië.  Onder meer via een kerken-

tour langs kerkenraden. 

5)  Aanbrengen van een focus in de inzet van communicatie-

middelen: 

 •  In de online communicatie focus op Facebook. Voor 

onze online communicatie onderzoeken wat de meest 

effectieve manier is om informatie bij de kerkleden     

te brengen (denk aan FB en/of gebruik van sites)  

en hier dan goed aandacht aan geven.

 •  Naast en regio Naast optimaal benutten en  

promoten; o.a. een editie van de regio-Naast benutten 

als jaarverslag voor een transparante laagdrempelige 

verantwoording die iedereen bereikt. 

 •  2x per jaar een nieuwsbrief per e-mail naar alle  

Z&H commissies met daarin nieuws uit Indonesië 

dat direct is door te plaatsen (als kerkbladartikel) en 

nieuws over lopende acties en campagnes die relevant 

zijn voor de Z&H-commissies om hun kerkleden te 

betrekken. 

6)  Verdere bezinning op onze ‘centrale’ communicatie- 

boodschap (welk verhaal vertellen we in onze kerken)  

en daarin ook de strategische speerpunten verwerken. 
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In onze relatie mogen 
we elkaar bemoedigen 
en aansporen om Jezus 

te volgen.



BIJLAGE 1: STERKTE-ZWAKTE ANALYSE GKV-MISSION (HUIDIGE SITUATIE) 
Deze bijlage bevat een sterkte-zwakte analyse, gebaseerd op de sterkte-zwakte analyse uit met meerjarenbeleidsplan 2018-2022 van het landelijk samenwerkingsverband voor  

GKv-mission (zie www.verrenaasten.nl/mjbp), vertaald naar de situatie van Indonesië Mission I Verre Naasten. 
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Sterktes (intern) 

 

•  We hebben een gevarieerd pakket aan buitenlandse partners en type programma’s  

(kerkverbanden, christelijke organisaties, theologische instituten). Dit helpt om de  

blik te houden op de brede variatie van Gods werk en spreekt in potentie verschillend 

doelgroepen aan. 

•  We hebben een team van intrinsiek gemotiveerde vrijwilligers en betaalde 

 medewerkers die weten waarvoor ze staan.

•  We zijn onderdeel van het GKv –kerkverband en daarmee is er een natuurlijk kanaal 

 voor mission voor kerken en kerkleden.

•  Verre Naasten kent een grote naamsbekendheid (+90%).

•  We hebben een stabiele financiële positie (reserves en inkomstenniveau zijn op peil).

Zwaktes (intern):

•  We slagen er onvoldoende in om jongere generaties (onder de 45 jaar) aan ons te  

verbinden, zowel financieel als qua vrijwilligerswerk: de huidige organisatiestructuur  

en -cultuur van het mission-werk staan ons hierbij in de weg.

•  De huidige organisatiestructuur en -cultuur van het mission-werk heeft een gelaagde 

communicatiestructuur zowel richting achterban als naar het buitenland; hierdoor is  

de efficiency en eenduidigheid niet optimaal.

•  Er is een tekort aan vrijwilligers binnen Indonesië Mission I Verre Naasten; onder  

de bestaande vrijwilligers is de jongere generatie ondervertegenwoordigd. 

•  We beschikken over onvoldoende instrumenten om de wederkerigheid met  

buitenlandse partners te verzilveren. 

•  Het lukt ons nog onvoldoende om ambassadeurs te kweken / vast te houden voor het 

mission-werk in Indonesië: ook bij een positief initiatief als Mensen op Missie lukt dat 

vooralsnog niet. 

•  De bestaande regio-indeling, waarbij een classis is gekoppeld aan een specifiek missi-

on-gebied, is gebaseerd op uitgezondenen. Inmiddels zijn er, m.u.v. Peter Jan en Maaike 

de Vries, geen uitgezondenen meer en werkt dit niet meer. 

Meerjarenbeleidsplan 2018-2022  Indonesië Mission | Verre Naasten | conceptversie september 2017



39

Kansen (extern):
 
 

•  Op missieniveau is er veel perspectief: in Indonesië zijn er nog voldoende  

mogelijkheden om onze missie ‘geloof delen wereldwijd’ vorm te kunnen geven.

•  Er is een behoefte bij jongere generaties (onder 45 jaar) aan zingeving, geloofsbeleving  

en spiritualiteit (zowel privé, als in studie als werk). Zij zoeken ook ‘handelings- 

perspectief’ om geloof handen en voeten te geven; ontmoeting, uitwisseling, etc.

•  Door de digitale ontwikkelingen en betere reismogelijkheden zijn er toegenomen  

mogelijkheden voor communicatie en contacten.

•  De vergrijzing heeft als positieve effecten dat er capaciteit vrijkomt (kennis en tijd)  

en vermogen (giften van de ‘gouden eeuw’ generatie en nalatenschappen).

Bedreigingen (extern):

•  De taalbarrière met Indonesië staat (1 op 1) communicatie in de weg.  

•  De lange verbintenis met Indonesië zorgt voor een ‘Indonesië-moeheid’ in de kerken. 

•  De daling van het aantal leden van de GKv in combinatie met een onzekere toekomst voor 

het GKv-kerkverband maken ook de toekomst van het GKv-mission-werk onzeker. Verder 

leiden actuele discussies binnen het kerkverband (over man/vrouw en homoseksualiteit) 

mogelijk tot (verdere) splitsingen. Ook geldt voor een deel van de GKv-ers dat kerkmuren 

minder belangrijk zijn / niet meer bestaan; er is een tendens om interkerkelijk bezig te 

zijn, organisaties met een exclusieve GKv-identiteit worden daarbij als ‘te smal’ ervaren. 

•  Kerken en kerkleden hebben in hun missionaire en diaconale werk een grotere focus op 

dichtbij, dikwijls ten koste van de aandacht voor mission buitenland. Daarbinnen vragen 

particuliere initiatieven/projecten steeds meer aandacht van kerken en kerkleden.  

Dikwijls hebben deze projecten een hoge gunfactor.

•  De bewustwording bij onze lokale kerken over ‘we hebben iets aan onze buitenlandse 

partners in geloof en kerk-zijn’ is matig.

•  De quota (50% van inkomsten) staan onder druk. 

•  Jongere generaties (< 45 jaar) binden zich minder (snel) voor de langere termijn; dat geldt 

in vrijwilligerswerk, maar ook financieel.

•  Enkele hulpverleningsorganisaties (zoals Tear en Compassion) profileren zich steeds meer 

als mission-organisaties (kerken helpen kerken), waardoor zij meer direct een concurrent 

vormen voor het GKv-mission-werk.
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