
 
 

Programma 
10.00 uur inloop met koffie/thee 
 
11.00 uur opening door Pieter Huiser, predikant te Nijkerk 
11:15 uur lezing: Bas Plaisier, Geschiedenis verleden, heden en toekomst van  
  christenen in China 
 
12:30 uur lunch 
 
14:00 uur lezing: Anna Bin Yang, Chinese christenen in Nederland 
 
15:00 uur sluiting 
  na afloop is er koffie, thee en frisdrank  
 

Toelichting bij de lezingen 
Bas Plaisier, voormalig scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, reisde in 2008 
naar China af om daar de contacten met christenen te verstevigen en om te 
bestuderen hoe de snelle groei van het christendom in dat land in zijn werk gaat. In 
december 2010 kreeg hij een aanstelling als docent missiologie en oecumene aan het 
Lutheran Theological Seminary in Hongkong.  
 
Op dit moment zijn er naar schatting zo’n 800 Chinese christenen in Nederland, 
verdeeld over zo’n 20 kerken. Anna Bin Yang laat ons met hen kennis maken. Zij is als 
zendelinge verbonden aan OMF (Overseas Missionary Fellowship), een internationale 
en interkerkelijke zendingsorganisatie, die opgericht is in 1865. Anna Bin Yang werkt 
in Delft samen met lokale kerken om te evangeliseren onder Aziatische studenten.  

China 
christenen in China 

en Chinese christenen in 
Nederland 

 
Woensdag 13 november, Nijkerk 

 

Praktische gegevens 
Datum 
woensdag 13 november 2019 

 

Adres 
De Schakel, Oranjelaan 10 Nijkerk 

 

Parkeren bij De Schakel in Nijkerk 
-Op het terrein van de Schakel kunt u gratis parkeren, maar dit gaat om een beperkt 
aantal plaatsen. 
-Tevens kunt u vrij parkeren bij het NS-station (P+R) en in de wijk achter de Schakel.  
-Parkeergarage ‘De Oosterpoort’ is de dichtstbijzijnde overdekte parkeergarage. De 
ingang is bij de rotonde even voorbij De Schakel. Het parkeertarief is € 0,70 per uur. 
U kunt echter ook een dagkaart tegen een gereduceerd tarief bij de Schakel 
aanschaffen. Hiervoor betaalt u € 4,00. 
 

Openbaar vervoer 
De Schakel is ook goed per trein te bereiken. Het NS Station ligt op slechts 200 meter 
afstand van De Schakel en is rechtstreeks te bereiken vanaf de intercitystations 
Amersfoort, Utrecht en Zwolle (2 x per uur). 
 

Bijdrage 
leden en hun partners: € 10,00; niet-leden: € 25,00 

 

Bij verhindering 
Heeft u zich opgegeven en bent u onverwacht verhinderd? Geef dit tijdig, maar in 
ieder geval vóór 6 november door, om te voorkomen dat er onnodige kosten worden 
gemaakt voor de lunch. 


