
 
GKIN N     EUWS 

 

Jaargang 35 • editie 2 • april 2019 
 
 

 
 

“Houd Mij niet vast… maar ga!” 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Janganlah engkau memegang 
Aku… tetapi pergilah!” 

Johannes 20:11-18 



 
 
 

2 

 

 

 

 

HERKENBAARHEID 
ARTIKELEN 

“In verband met de 
herkenbaarheid van de inhoud van 
de ingezonden artikelen, onthoudt 

de redactie zich van het 
herschrijven van ingekomen 

artikelen”.  
 
 
 

 
 

03 VANUIT HET DAGELIJKS BESTUUR 
 

05 DAGBOEK VAN DE EX-VOORZITTER 
 

09 OVERDENKING 
 

17 UW OFFERANDE IN DE VORM VAN 
COLLECTEBONNEN 

 
20 PREEKROOSTER 

 
23 EEN BRIEF VAN DE VICE-VOORZITTER 

 
27 KENNISMAKING EDBERT GIAN SUYATNO 

 
29 CHRISTMAS CAROL  

 
31 KWARTAALVERSLAG 

 
 

VOLGENDE EDITIE 
Volgende editie: 

1 juli 2019 
 

Inleverdatum copy volgende editie: 
1 juni 2019 

DOELGROEP GKIN NIEUWS 
GKIN Nieuws is uitsluitend bestemd 
voor leden en sympathisanten en 
wordt gratis aan hen verstrekt, 

maar giften worden bijzonder op 
prijs gesteld. 

INHOUDSOPGAVE 



	 	

 
 

Jaargang 35 • editie 2 • april 2019 
3 

 

VANUIT HET  
DAGELIJKS BESTUUR 

 
Beste GKIN’ers,  
 
Jesus is risen. HIJ is opgestaan! Het is weer Pasen. Een paar maanden geleden 
waren wij nog bezig met het voorbereiden van onze kerstviering, iedereen was 
bezig met iets leuks te organiseren zodat wij een zalige kerstviering mochten 
vieren. En daarna waren wij bezig met de planning maken voor het nieuwe jaar, 
nieuwe kansen, nieuwe doelen, enzovoort. En nu zitten wij al in de weken van 
de lijdentijd. Tijd weer om te bezinnen, waarom God geboren is op de aarde, 
waarom Hij bereid was om onze zonde te reinigen. 
 
Hebben wij de periode die wij mochten meemaken al gebruikt om onze daden te 
overdenken, over wat wij al hebben gedaan en wat wij willen doen? 
 
De KDM is bezig met een nieuw project: “adoptie desa”. Een project waar wij 
eigenlijk niets hoeven te doen, waarvoor wij een deel van onze gaven willen 
geven om andere mensen te helpen. Een familie in een dorp te steunen. 
 
Wij hebben ook de toerustingsdag mogen meemaken waarin een interessant 
thema werd behandeld. Een thema dat wij ook gebruiken als ons jaarthema van 
2019. Hoe kunnen wij durven om als een getuige te zijn van onze Heer, Jezus 
Christus. Wat hebben wij al gedaan? Is het iets kleins? Is het iets groots? 
Hebben wij er überhaupt iets mee gedaan? 
 
Om als discipelen van Christus te zijn, verwachten wij eigenlijk alleen grotere 
dingen? Dat wij alleen iets willen doen als de anderen ons kunnen zien? Of gaan 
wij ook trouw zijn met iets kleins, iets wat onzichtbaar is voor andere mensen, 
maar een grote betekenis heeft in Gods ogen?  
 
Lucas 16:10 zegt: “Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als 
het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om 
veel gaat.” 
 
Laten wij zijn als dienaren die wij al kennen uit de Bijbelverhalen, want er komt 
een tijd dat God trots op ons zal zijn omdat wij trouw in hem zijn.  
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Laat dit onze nieuwe belofte aan God zijn, dat wij vanaf dit moment een trouwe 
dienaar van Hem willen worden. 
 
Vrolijk Pasen iedereen! 
 
Namens het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kerkenraad GKIN, 
Monica Natanael – Kusumadjaja  
Scriba Dagelijks Bestuur 
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DAGBOEK VAN DE  
EX-VOORZITTER 

 

Dagboek van de ex-voorzitter.  
17 februari 2019. Wat een bijzondere 
dag. In de eredienst trad ik namelijk 
af van mijn ambt als ouderling van 
GKIN. Daarmee kwam ook een einde 
aan mijn functie als voorzitter van 
het Dagelijks Bestuur van de GKIN. 
De ‘estafette-hamer’ had ik in de 
moderamenvergadering van 16 
februari overhandigd aan zr. Theya 
Tjoe Fat-Njoo, die de functie van 
vice-voorzitter van het Dagelijks 
Bestuur vervult. De functie van 
voorzitter is op dit moment nog niet 
vervuld. Maar we vertrouwen erop 
dat de Here, het hoofd van de Kerk, 
volop bezig is met het roepen van 
Zijn volgelingen voor deze functie.  
 
Terwijl ds. Stanley Tjahjadi een 
mooie overdenking hield over het 
‘Dienen op een juiste manier’, gingen 
mijn gedachten terug naar de 
periode van mijn ambt als ouderling 
en de functie als voorzitter van het 
Dagelijks Bestuur. Het werd me 
steeds duidelijker wat God van ons 
verlangde. Hij wil namelijk graag zien 
dat we groeien; dat ons geloof 
sterker wordt en dat we steeds 
dichterbij Hem komen. En een van 
de manieren om dit te bereiken is 
door te dienen, door actief te werken 
in Zijn akker. 

Diary mantan ketua  
17 Februari 2019. Hari yang istimewa. 
Pada kebaktian Hari Minggu itu berakhir 
masa jabatan saya sebagai Majelis GKIN. 
Dan juga sekaligus berakhirnya masa 
jabatan sebagai ketua Badan Pengurus 
Harian GKIN. ‘Palu estafet’ telah saya 
serahkan kepada wakil ketua Badan 
Pengurus Harian GKIN (BPH), zr. Theya 
Tjoe Fat-Njoo di dalam rapat moderamen 
tanggal 16 Februari yang lalu. Sampai 
saat ini jabatan ketua masih belum terisi. 
Tapi kami percaya bahwa Tuhan, kepala 
Gereja, sedang bekerja di hati saudara-
saudari sekalian dan memanggil saudara-
saudari sekalian untuk bersedia menerima 
tugas dan fungsi yang ada di GKIN. 
 
Sementara Pendeta Stanley Tjahjadi 
memberikan renungan yang bagus 
tentang 'Melayani dengan benar', pikiran 
saya kembali ke masa jabatan saya 
sebagai penatua dan ketua BPH. Menjadi 
semakin jelas bagi saya apa yang Tuhan 
inginkan. Tuhan ingin kita bertumbuh; 
bahwa iman kita bertumbuh lebih kuat 
dan bahwa kita lebih mendekat kepada-
Nya. Dan salah satu cara untuk mencapai 
ini adalah dengan aktif melayani dan 
bekerja di ladang-Nya. 
 
Bacaan dari Yeremia 1: 4-8 begitu aktual. 
Reaksi Yeremia pada saat ia dipanggil 
dan menjawab: "Tidak Tuhan ..., aku 
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De lezing uit Jeremia 1: 4-8 was zo 
actueel. Het argument dat Jeremia 
gebruikte bij zijn roeping “Nee, 
Heer..., ik ben te jong (Jer. 1:6) of 
die van Mozes “Wie ben ik dat ik naar 
de farao zou gaan en de Israëlieten 
uit Egypte zou leiden?” klonk heel 
bekend in mijn oren. Dit soort 
argumenten had ik ook ooit gebruikt 
om te ontsnappen aan mijn roeping, 
maar één ding wat ik nu geleerd heb: 
Wanneer God ons roept is dit niet 
omdat wij het werk, dat Hij aan ons 
wil geven, al goed kunnen of 
beheersen, maar het is juist omdat 
Hij wil dat wij daarin groeien.          
   
Als ik nu mijn dagboek open en 
terugkijk naar de eerste keer dat ik 
als ouderling beroepen werd en 
daarna de functie van voorzitter had 
aanvaard, zie ik dat de Heer mij niet 
op basis van wat ik al kon geroepen 
had, maar op basis van mijn 
bereidheid om afhankelijk te zijn van 
Hem en steeds kritisch op zoek was 
gegaan naar Zijn wil. Om de taken te 
kunnen uitvoeren, had ik keer op 
keer mijn ‘comfort zone’ moeten 
verlaten. Twijfels en het gevoel van 
onvermogen had ik vaak moeten 
doorstaan. Maar juist in die 
momenten kreeg ik de inspiratie, 
ideeën, hulp en woorden die ik kon 
gebruiken om anderen te overtuigen. 
Dat ervoer ik als een manier hoe God 
ons leidde, en nog steeds leidt, om 
verder te kunnen groeien.  

masih terlalu muda (Yer. 1: 6) begitupun 
reaksi Musa "Siapakah aku sehingga aku 
harus pergi ke Firaun dan memimpin 
orang Israel keluar dari Mesir?” sangat 
akrab di telingaku. Saya juga pernah 
menggunakan argumen semacam ini 
untuk melarikan diri dari panggilan saya, 
tetapi satu hal yang saya pelajari 
sekarang: ketika Tuhan memanggil kita, 
itu bukan karena kita sudah mampu atau 
sudah menguasai pekerjaan yang akan 
Dia berikan kepada kita, tetapi justru 
karena Dia ingin kita bertumbuh di dalam 
bidang itu. 
 
Ketika saya sekarang membuka diary 
saya dan melihat kembali ke saat saya 
menjadi penatua dan kemudian 
menerima fungsi sebagai ketua BPH, saya 
melihat bahwa Tuhan tidak memanggil 
saya berdasarkan apa yang sudah saya 
kuasai, tetapi atas dasar kesediaan saya 
untuk bergantung pada-Nya dan selalu 
mencari kehendak-Nya secara kritis. 
Untuk melakukan tugas-tugas diatas, 
sering kali saya harus meninggalkan 'zona 
kenyamanan' saya. Keraguan dan 
perasaan tidak mampu sering saya alami. 
Tetapi justru pada saat-saat itu saya 
mendapatkan inspirasi, ide-ide, bantuan 
dari orang lain dan kata-kata yang dapat 
saya gunakan untuk meyakinkan orang 
lain. Saya mengalami hal ini dan 
menghayatinya sebagai cara Tuhan untuk 
membimbing kita, agar kita bisa selalu 
bertumbuh. 
 
Masalah selalu ada. Selama kita hidup, 
tidak akan tanpa masalah. Tetapi marilah 
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Problemen zijn er altijd. Ze zullen 
nooit weggaan zolang we hier op 
aarde leven. Maar laten we de 
problemen beschouwen als kansen, 
want achter elk obstakel zit een 
mooie ‘schat’ verscholen. In de 
afgelopen periode hebben we als 
GKIN steeds gestuurd op groei in de 
bedieningen, zodat de boodschap 
van Gods Liefde verder verspreid kan 
worden in Nederland en omgeving.  
 
Een nieuwe financiële periode breekt 
nu aan. En zoals zr. Theya helder en 
voortreffelijk schreef in haar brief, 
vaart het financiële GKIN-schip op dit 
moment niet in rustig vaarwater. We 
bevinden ons in een storm. Ons schip 
maakt nu water. We zitten misschien 
in dezelfde situatie als de leerlingen 
in Lucas 8: 23-25. “Er kwam een 
wervelstorm opzetten, zodat de boot 
water maakte en dreigde te zinken”.  
Laten we in deze situatie juist samen 
naar oplossingen zoeken. Bidden, 
ons geloof versterken en goed 
samenwerken, zijn de sleutels tot het 
oplossen van de problemen. Op Zijn 
tijd zal de Heer (straks) opstaan en 
de wind en de golven bestraffend 
toespreken, waarop de wind gaat 
liggen en het water tot rust komt, 
zoals in Lucas 8:25 beschreven staat. 
 
Tot slot, in zo’n dynamische fase 
waarin de GKIN zich nu bevindt, 
moet er veel werk verricht worden en 
vele kansen worden benut. En om dit 

kita melihat masalah sebagai suatu 
peluang, karena di balik setiap rintangan 
ada tersembunyi 'harta' yang indah. 
Sampai saat ini kita sebagai GKIN selalu 
berusaha untuk bertumbuh di dalam 
pelayanan, dengan tujuan agar Berita 
Baik tentang Kasih Tuhan dapat lebih 
menyebar di Belanda dan sekitarnya. 
 
Sekarang GKIN menghadapi periode 
keuangan yang baru. Dan seperti zr. 
Theya telah menuliskannya dengan jelas 
dan baik dalam suratnya, perahu 
keuangan GKIN saat ini sedang berlayar 
di perairan yang tidak tenang. Badai 
sedang melanda. Dan perahu GKIN 
kemasukan air. Situasi GKIN mungkin 
dapat disamakan dengan situasi para 
murid yang digambarkan dalam Lukas 8: 
23-25. "Sekonyong-konyong turunlah 
taufan ke danau, sehingga perahu itu 
kemasukan air dan mereka berada dalam 
bahaya" Dalam situasi ini, marilah kita 
mencari solusi bersama. Berdoa, 
memperkuat iman kita dan bekerja sama 
dengan baik, itu adalah kunci untuk 
kesuksesan dalam menyelesaikan 
masalah ini. Pada saat-Nya Tuhan akan 
bangun, lalu menghardik angin dan air 
yang mengamuk itu. Dan angin dan air 
itupun reda dan danau itu menjadi teduh 
kembali, persis seperti apa yang 
dituliskan dalam Lukas 8:25. 
 
Akhir kata, di dalam dinamika sperti ini, 
banyak pekerjaan yang harus dilakukan 
oleh GKIN dan banyak peluang yang 
harus dimanfaatkan. Untuk dapat 
mewujudkannya dengan baik dan benar, 
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goed te kunnen realiseren hebben 
we veel mensen nodig. Dus, laten we 
niet langer zeggen “Heer wie ben ik, 
dat U mij roept”, maar laten we met 
vol vertrouwen zeggen “Here I am 
Lord; is it I Lord? I have heard You 
calling in the night; I will go Lord and 
please lead me”.  
 
Moge het Paaslicht moed en kracht 
geven om onze persoonlijke roeping 
te aanvaarden.  
 
Iskandar Gandasasmita.    
 

GKIN  membutuhkan banyak pekerja dan 
pemimpin di jemaatnya. Jadi, janganlah 
lagi kita berkata "Tuhan, siapakah aku, 
bahwa Engkau memanggilku", tetapi 
marilah kita menjawab dengan penuh 
keyakinan “Here I am Lord; is it I Lord? I 
have heard You calling in the night; I will 
go Lord and please lead me”. 
Semoga terang Paskah akan memberikan 
keberanian dan kekuatan kepada kita 
semua untuk menerima panggilan pribadi 
kita masing masing.    
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OVERDENKING 
 
“Houd Mij niet vast… maar ga!” 
“Janganlah engkau memegang Aku… tetapi pergilah!”  

- Johannes 20:11-18 
 
Wat kan een gevoel van verdriet 
iemand helemaal in beslag nemen, 
vooral als het verdriet komt vanwege 
het overlijden van een dierbare. Die 
persoon bevindt zich als het ware in 
een cirkel van verdriet. Alles wat 
hij/zij ziet en hoort, doet hem/haar 
terug denken aan het verleden 
samen met de dierbare: de lege plek, 
kleding, muziek, plaatsen waar ze 
samen naar toe gingen. Wat er ook 
om hem/haar heen gebeurt, 
versterkt alleen maar het gevoel van 
verdriet. Mensen die zich in die cirkel 
van verdriet bevinden, weten soms 
niet goed wat zij moeten doen. Ze 
kunnen ronddwalen zonder richting. 
Verward.   
 
In die situatie bevindt zich Maria uit 
Magdala of Maria Magdalena. Voor 
haar draait alles om haar pijn en 
verdriet. Zij loopt letterlijk in een 
kringetje rond. Ze komt bij het graf. 
Ze keert zich af van het graf om naar 
de stad te gaan (naar Petrus en 
Johannes). Ze komt weer terug bij 
het graf. Ze gaat het graf binnen om 
de situatie nog eens goed te 
bekijken. Het graf in, het graf uit. 
Radeloos. Wanhopig. Uitzichtloos. 
Dat komt allemaal door het sterven 

Perasaan sedih dapat sungguh 
menguasai seseorang, apalagi jika 
perasaan sedih itu karena ditinggalkan 
orang yang dikasihi. Orang yang sangat 
sedih itu seakan berada di lingkaran 
kesedihan yang tak berujung. Apa saja 
yang dilihatnya atau didengarnya 
membuatnya teringat masa lalu bersama 
dengan orang yang dikasihinya itu: 
sudut-sudut rumah yang kosong, 
pakaian, musik, tempat-tempat yang 
biasa mereka kunjungi bersama. Apapun 
yang terjadi di sekitarnya justru 
menambah kesedihan di hati. Orang 
yang berada di lingkaran kesedihan ini 
kadang tidak tahu apa yang harus 
mereka lakukan. Mereka dapat berjalan 
berputar-putar ke sana ke mari tanpa 
arah. Mereka bingung. 
 
Dalam situasi seperti itulah Maria 
Magdalena berada. Baginya yang 
menjadi pusat hidupnya adalah 
penderitaan dan kesedihannya. Secara 
harafiah ia berjalan berputar-putar. Ia 
datang ke kubur itu. Ia berbalik dari 
kubur pergi ke kota (ke Petrus dan 
Yohanes). Ia kembali lagi ke kubur itu. 
Ia masuk ke dalam kubur itu untuk 
melihat kembali dengan seksama. Ia 
masuk-keluar kubur itu. Ia putus-asa 
tanpa arah dan harapan. Itu semua 
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van haar Meester, Jezus. Niet door 
een natuurlijke dood, maar door een 
verschrikkelijke doodstraf aan het 
kruis. In minder dan 24 uur is Jezus 
gevangen genomen, berecht, 
gemarteld, gekruisigd, en gestorven. 
Maria zag dat allemaal met eigen 
ogen. Hoe onbeschrijfelijk is het voor 
Maria om haar dierbare op gruwelijke 
wijze te zien lijden en sterven.  
 
In onze lezing staat Maria nog bij het 
graf en huilt. Haar schrik is groot 
want het graf is open! Het graf is 
leeg. De steen is opzij gerold! Ze 
denkt dat het lichaam van Jezus is 
gestolen. Alles wat om haar heen 
gebeurd dringt niet helemaal tot haar 
door. Als wij diep in verdriet zijn, 
kunnen er veel mensen aanwezig zijn 
om ons heen, maar toch voelen wij 
ons alleen. Zo voelt Maria Magdalena 
zich ook. Zij is bezig met zichzelf, 
ondanks dat zij een gesprek heeft 
met de twee engelen en de tuinman 
(tenminste, dat denkt ze). Zij is 
alleen in haar verdriet.  
 
Dat gebeurde allemaal totdat de 
opgestane Heer haar bij haar naam 
noemt: ‘Maria!’. Dan pas herkent ze 
Jezus: ‘Rabboeni! Meester!’ Ze valt 
op de grond en grijpt Jezus’ voeten 
vast.  
 
 

terjadi karena kematian Yesus, Gurunya. 
Bukan karena kematian secara alamiah, 
tetapi karena hukuman mati yang sangat 
mengerikan. Dalam waktu kurang dari 
24 jam Yesus ditangkap, diadili, disiksa, 
disalib, dan mati. Maria melihat semua 
itu dengan mata kepalanya sendiri. 
Betapa tak terlukiskan apa yang Maria 
alami: menyaksikan guru yang 
dikasihinya harus menderita dan mati 
dengan cara yang sadis. 
 
Dalam pembacaan Alkitab kita, Maria 
masih berdiri dekat kubur itu menangis. 
Ia sangat terkejut karena kubur itu 
kosong. Batu yang menutupi kubur itu 
telah terguling ke samping. Ia berpikir 
tubuh Yesus pasti dicuri orang. Segala 
sesuatu yang terjadi di sekitarnya tidak 
cukup menembus hati pikirannya. Tentu 
kita mengenali hal ini. Kalau kita sedang 
dalam penderitaan yang dalam, 
walaupun banyak orang di sekitar kita 
tapi kita tetap merasa sendiri. 
Demikianlah yang dirasakan Maria 
Magdalena. Ia sangat sibuk dengan 
dirinya sendiri meskipun saat itu ia 
berbicara dengan 2 malaikat dan orang 
yang ia sangka penjaga kubur itu. Maria 
sendirian di dalam kesedihannya. 
Semua ini terjadi sampai Tuhan yang 
bangkit memanggilnya dengan 
namanya: ‘Maria!’. Pada saat itulah 
Maria mengenali Yesus: ‘Rabuni! Guru!’ 
Maria menjatuhkan diri ke tanah dan 
memegang kaki Yesus dengan erat.  
 
Dapatkah kita membayangkan betapa 
besarnya kebahagiaan Maria? 
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Kunnen wij ons voorstellen hoe groot 
de blijdschap is van Maria?  
Herinnert u de vreugde van het 
vinden van iemand die verloren was? 
Herinnert u zich de tranen toen u 
herenigd werd met iemand waarvan 
u dacht dat u misschien hem/haar 
nooit meer zou zien? 
- Wij kunnen dat bijvoorbeeld 
vergelijken met ouders die hun 
kindje kwijtraakten in een druk 
pretpark of op de kermis. Na een 
paar uur zoeken vinden ze hun kindje 
weer.  
- Denk ook aan iemand die haar man 
weer ziet na zoveel jaren vermissing 
in de oorlog. Ongelooflijk dat zij weer 
herenigd zijn. 
- Denk bijvoorbeeld ook aan twee 
jonge geliefden die elkaar weer zien 
na zo lange tijd elkaar niet gezien te 
hebben vanwege grote afstand (de 
ene in Indonesië, de andere in 
Nederland) en vanwege ingewikkelde 
immigratieprocedures.   
- Wij kunnen ook vergelijken met 

Ingatkah anda kebahagiaan anda ketika 
menemukan orang yang hilang? 
Ingatkah anda air mata anda ketika 
anda dipertemukan kembali dengan 
orang yang mungkin anda pikir tidak 
akan berjumpa kembali?  
- Kita dapat membandingkan ini 
misalnya dengan orangtua yang anaknya 
hilang di taman hiburan atau di pasar 
malam. Setelah beberapa jam mencari 
mereka baru menemukan anak mereka. 
- Atau kita dapat mengingat seseorang 
yang berjumpa kembali dengan 
suaminya setelah bertahun-tahun hilang 
di dalam peperangan. Sungguh luar 
biasa kalau mereka dapat 
dipersekutukan kembali.  
- Contoh yang lain misalnya dua sejoli 
muda yang lama tidak bertemu karena 
mereka dipisahkan jarak yang sangat 
jauh. Yang satu tinggal di Indonesia dan 
yang lain tinggal di Belanda. Setelah 
melalui proses pengurusan izin tinggal 
yang memakan waktu akhirnya mereka 
bertemu kembali.  
- Contoh yang terakhir kita dapat 
bayangkan anak-anak yang ibunya 
terbaring koma di rumah sakit selama 
beberapa hari. Pada suatu waktu mata 
ibu mereka terbuka dan mereka 
mempunyai kontak kembali dengan ibu 
mereka yang mereka kasihi. Apakah 
yang akan dilakukan oleh orang-orang 
dari contoh-contoh ini? Orangtua di 
taman hiburan itu? Ibu yang 
dipertemukan kembali dengan 
suaminya? Dua sejoli muda itu? Anak-
anak yang mempunyai kontak kembali 
dengan ibu mereka yang sakit? Saya 
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kinderen die zoveel dagen zagen dat 
hun moeder in coma lag in het 
ziekenhuis, en toen voor het eerst de 
ogen van de moeder open zagen en 
begon contact te krijgen met de 
kinderen. Wat zouden ze doen in zo’n 
situatie? Die ouders in het pretpark? 
Die vrouw die herenigd is met haar 
man? Die twee jonge geliefden? Die 
kinderen die weer contact krijgen 
met de zieke moeder? Ik kan me 
best voorstellen dat ze allemaal hun 
geliefde vasthouden na al die 
spannende tijd. Helemaal vasthouden 
net alsof ze hun geliefde niet meer 
willen laten gaan. Zo vast, want je 
wil je geliefde niet weer kwijtraken.  
 
Het is dus begrijpelijk dat Maria 
Magdalena Jezus vasthoudt. Maar 
dan is er opnieuw verwarring: Maria 
mag Jezus niet vasthouden. ‘Houd 
Mij niet vast …’, zegt Jezus. 
 
Het betekent hier niet dat Maria 
Jezus niet mag aanraken. Later zegt 
Jezus zelf tegen Tomas: ‘Leg je 
vingers hier en kijk naar mijn 
handen, en leg je hand in mijn zij’. 
Wat Jezus hier bedoelt is dat Maria 
Hem niet mag aangrijpen en 
omklemmen, met de bedoeling Hem 
vast te houden. Dat Maria Jezus voor 
zichzelf alleen claimt. ‘Nu heb ik U 
terug en nu laat ik U nooit meer los! 
U moet nu altijd bij mij blijven’.    
 
Is dit ook niet herkenbaar voor ons? 
Willen wij de opgestane Heer vaak 

dapat membayangkan kalau mereka 
semua memegang erat kekasih mereka 
itu setelah waktu-waktu yang 
menegangkan yang telah terlewati. 
Sungguh-sungguh memegang erat 
seakan mereka tidak mau melepaskan 
kekasih mereka itu. Tidak mau 
kehilangan kedua kalinya. 
 
Jadi tentu kita dapat mengerti perasaan 
Maria Magdalena ketika ia memegang 
Yesus. Namun tiba-tiba Maria menjadi 
bingung kembali. Maria tidak boleh 
memegang Yesus. ‘Janganlah engkau 
memegang Aku…’, kata Yesus. 
 
Di sini bukan berarti bahwa Maria tidak 
boleh menjamah Yesus. Bukankah Yesus 
juga kemudian berkata kepada Tomas: 
‘Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah 
tangan-Ku, ulurkanlah tanganmu dan 
cucukkan ke dalam lambung-Ku.’ Yang 
Yesus maksudkan di sini adalah bahwa 
Maria tidak boleh memegang Yesus 
sedemikian rupa sehingga Yesus tidak 
bisa ke mana-mana lagi. Dalam hal ini 
Maria mengklaim Yesus untuk dirinya 
sendiri. ‘Sekarang saya sudah 
mendapatkan Tuhan kembali. Saya tidak 
akan biarkan Tuhan pergi lagi. Mulai 
sekarang Tuhan harus selalu ada di 
sini!’.  
 
Apakah kita mengenali hal ini juga dalam 
diri kita? Bukankah kita sering ingin 
memegang Tuhan yang bangkit menurut 
keinginan kita, dengan cara kita, dan 
untuk tujuan kita sendiri. Dalam hal ini 
kita berlaku seperti Aladdin dengan 



	 	

 
 

Jaargang 35 • editie 2 • april 2019 
13 

niet vasthouden volgens onze wil, op 
onze manier, en voor ons eigen doel. 
In dit geval doen wij net alsof wij 
Aladdin zijn met zijn wonderlamp. 
Kent u de film? Wij beschouwen de 
Here Jezus net als de Geest (de 
djinn) in de wonderlamp.  
 
Hij is helemaal in ons bezit en moet 
doen wat wij graag willen. Het enige 
wat wij moeten doen is over de 
wonderlamp wrijven en dan mogen 
wij drie wensen doen. Al die wensen 
zullen in vervulling gaan. Als ik Maria 
was, zou ik misschien de volgende 
wensen willen doen. Mijn eerste 
wens is dat Jezus zal verschijnen aan 
de hogepriesters en de Romeinse 
soldaten zodat ze spijt hebben van 
alles wat ze hebben gedaan en dat 
ze nu allemaal voor Jezus knielen en 
in Hem geloven. Mijn tweede wens is 
dat Jezus Israël met al Zijn macht zal 
bevrijden uit de Romeinse 
heerschappij en Koning wordt van 
Israël. Maria en de andere leerlingen 
zullen dan ministers worden. Mijn 
derde wens is dat Jezus weer al zijn 
wonderen zal herhalen (hongerigen 
eten geven, zieken genezen, mensen 
bevrijden uit de macht van het 
kwaad, doden opwekken). Zijn dat 
geen goede wensen en is dat niet 
spectaculair bovendien? Welke drie 
wensen zou u zelf vragen aan de 
opgestane Heer? Als wij de Here 
Jezus op die wijze vasthouden, 
brengen wij Jezus eigenlijk opnieuw 
in verzoeking door te bepalen wat 

lampu ajaibnya. Tahukah saudara 
filmnya? Kita memperlakukan Tuhan 
Yesus seperti Jin raksasa di dalam lampu 
ajaib.  
 
Ia sepenuhnya adalah milik kita dan 
harus melakukan apa yang kita ingini. 
Satu-satunya yang perlu kita lakukan 
adalah mengusap lampu ajaib itu dan 
kita boleh menyebutkan tiga keinginan 
yang nanti pasti terlaksana. Kalau saya 
jadi Maria, mungkin saya ingin 
menyebutkan tiga keinginan ini. 
Keinginan pertama: agar Yesus 
menampakkan diri ke imam-imam kepala 
dan prajurit-prajurit Romawi sehingga 
mereka menyesal atas apa yang mereka 
lakukan terhadap Yesus dan mereka 
semua menyembah Yesus dan percaya 
kepadaNya. Keinginan kedua: agar 
Yesus membebaskan Israel dari 
penindasan Romawi dan Ia menjadi Raja 
atas Israel. Maria dan murid-murid 
Yesus akan dilantik menjadi menteri-
menteri. Keinginan ketiga: agar Yesus 
mengulangi mujizat-mujizat yang pernah 
Ia lakukan (memberi makan orang lapar, 
menyembuhkan orang sakit, 
membebaskan orang dari kuasa jahat, 
membangkitkan orang mati). Bukankah 
itu semua keinginan yang baik dan juga 
spektakuler? Tiga keinginan apa yang 
anda sendiri ingin minta dari Tuhan 
Yesus? Jika kita memegang Tuhan yang 
bangkit seperti itu, maka kita 
sebenarnya sedang membawa Yesus 
kembali ke dalam pencobaan dengan 
menentukan apa yang Yesus harus 
lakukan sesuai dengan kehendak kita, 
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Jezus zal moeten doen volgens onze 
wil, op onze manier, en voor ons 
eigen doel.   
   
‘Houd Mij niet vast Maria…’, zegt 
Jezus. Door vast te houden denkt 
Maria dat Jezus is opgestaan om 
precies als vroeger lichamelijk bij 
haar en de leerlingen te zijn. Terug 
naar het verleden. Maria viert dus 
het paasfeest als feest van ‘stilstand!’ 
Nee. Pasen is juist een feest van 
‘beweging’. Jezus moet verder gaan 
naar Zijn Vader, zodat de Heilige 
Geest uitgestort kan worden. Precies 
zoals Jezus eerder zegt in Johannes 
14:16,17a, en 26: ‘Dan zal Ik de 
Vader vragen jullie een andere 
Pleitbezorger te geven, die altijd bij 
je zal zijn: de Geest van de 
waarheid… Later zal de Pleitbezorger, 
de Heilige Geest die de Vader jullie 
namens Mij zal zenden, jullie alles 
duidelijk maken en alles in 
herinnering brengen wat Ik tegen 
jullie gezegd heb’. 
 
Maria moet de wil om Jezus vast te 
houden voor zichzelf loslaten. Maria 
moet ook verder gaan. Houd Mij niet 
vast … maar ga …! 
Jezus zendt Maria uit als 
boodschapper van de opstanding van 
Jezus.   
 
Ga naar mijn broeders en zusters, 
zegt Jezus. Maria is immers niet de 
enige die troost en bemoediging 
nodig heeft. De boodschap van de 

dengan cara kita, dan untuk tujuan kita. 
 
‘Janganlah engkau memegang Aku…’, 
kata Yesus. Dengan memegang Yesus, 
Maria berpikir bahwa Yesus bangkit 
untuk kembali seperti dulu bersama-
sama dengan pengikutNya secara fisik. 
Kembali ke masa lalu. Maria merayakan 
Paskah sebagai perayaan ‘diam di 
tempat!’ Tidak. Paskah justru adalah 
perayaan ‘melangkah maju’. Yesus 
harus terus melangkah untuk kembali 
kepada BapaNya, agar Roh Kudus dapat 
dicurahkan. Persis seperti yang 
dikatakannya di Yohanes 14:16,17a, dan 
26: ‘Aku akan minta kepada Bapa, dan 
Ia akan memberikan kepadamu seorang 
Penolong yang lain, supaya Ia menyertai 
kamu selama-lamanya, yaitu Roh 
Kebenaran. ..tetapi Penghibur, yaitu Roh 
Kudus, yang akan diutus oleh Bapa 
dalam nama-Ku, Dialah yang akan 
mengajarkan segala sesuatu kepadamu 
dan akan mengingatkan kamu akan 
semua yang telah Kukatakan kepadamu’. 
 
Maria harus melepaskan keinginan untuk 
memegang Yesus bagi dirinya sendiri. 
Maria juga harus terus melangkah. 
‘Janganlah engkau memegang Aku …  
tetapi pergilah …”  Yesus mengutus 
Maria sebagai pembawa berita 
kebangkitan Yesus.  
 
Pergilah kepada saudara-saudara-Ku, 
kata Yesus. Maria bukanlah satu-satunya 
orang yang membutuhkan penghiburan 
dan kekuatan baru. Berita kebangkitan 
Yesus dari kematian harus sampai 



	 	

 
 

Jaargang 35 • editie 2 • april 2019 
15 

opstanding van Jezus uit de dood 
moet de andere leerlingen bereiken 
en hun leven veranderen.    
Pasen houdt ons niet stil, maar 
brengt ons in beweging! Dien de 
opgestane Heer door anderen te 
dienen. Breng hoop temidden van 
wanhoop. Breng vreugde temidden 
van verdriet. Bemoedig en troost 
anderen met de boodschap van 
Pasen zoals die boodschap ons ook 
bemoedigt en troost. Verkondig het 
Goede Nieuws van Jezus Christus, 
die de dood heeft overwonnen en 
eeuwig leven wil geven aan ieder die 
in Hem gelooft! De missie die God 
aan ons geeft, is verwoord in het 
jaarthema GKIN 2019 dat luidt: 
‘Durf te getuigen van Jezus 
Christus, onze Heer’. 
 
‘Ga naar mijn broeders en zusters en 
zeg tegen hen dat Ik opstijg naar 
Mijn Vader, die ook jullie Vader is, 
naar Mijn God, die ook jullie God is.’ 
De opstanding van Jezus 
betekent ook een nieuwe 
verbondenheid. Door de dood en 
de opstanding van Jezus zijn wij 
allemaal kinderen van God en broers 
en zussen van Jezus geworden. Een 
nieuwe verbondenheid is ontstaan: 
een geestelijk gezin. Mogen wij als 
GKIN gemeente steeds groeien in 
broeder- en zusterschap met elkaar. 
Laten wij niet stil blijven staan in 
alles wat vroeger is gebeurd, maar 
laten wij bewegen naar het doel dat 
God voor ons heeft. Bent u nog geen 

kepada para murid dan mengubah 
kehidupan mereka. Paskah tidak 
membuat kita diam di tempat, tetapi 
membuat kita bergerak maju. Layanilah 
Tuhan yang bangkit melalui pelayanan 
kita kepada orang lain. Bawalah harapan 
di tengah keputus-asaan. Bawalah 
sukacita di tengah kesedihan. Hiburlah 
dan kuatkanlah orang lain dengan berita 
Paskah sebagaimana berita itu 
menghibur dan menguatkan kita. 
Beritakanlah kabar baik dari Yesus 
Kristus yang telah mengalahkan 
kematian dan ingin memberikan hidup 
kekal kepada setiap orang yang percaya 
kepadaNya! Misi yang Allah berikan 
kepada kita, terungkap dalam tema 
GKIN tahun 2019: 'Berani bersaksi 
tentang Yesus Kristus, Tuhan kita'. 
 
‘Pergilah kepada saudara-saudara-Ku 
dan katakanlah kepada mereka, bahwa 
sekarang Aku akan pergi kepada Bapa-
Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan 
Allahmu.’ 
Kebangkitan Yesus juga berarti 
suatu persekutuan yang baru. 
Melalui kematian dan kebangkitan Yesus 
kita semua boleh menjadi anak-anak 
Allah dan saudara-saudari dari Yesus 
Kristus. Suatu persekutuan yang baru 
terbentuk: suatu keluarga rohani. 
Kiranya kita sebagai jemaaat GKIN terus 
bertumbuh di dalam persaudaraan kita 
di dalam Kristus. Janganlah kita ‘diam di 
tempat’ di masa lalu (terus terpaku pada 
apa yang dulu terjadi), namun ‘bergerak 
maju’ menuju tujuan yang Tuhan 
kehendaki bagi kita. Kalau anda belum 
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lid van een kerkgemeenschap? Sluit 
u aan bij broeders en zusters! Met 
blijdschap verwelkomt onze 
gemeente, de GKIN u/je graag als 
broeder en zuster. Mogen wij ook 
samen groeien in de oecumenische 
relatie met andere broeders en 
zusters in Christus: hier in Nederland, 
in Indonesië, en in Gods grote 
wereld.   
 
Aan het eind van onze lezing lezen 
we dat Maria Magdalena naar de 
leerlingen gaat, zoals Jezus gezegd 
heeft. Naar wie zendt de 
opgestane Heer u vandaag uit? 
Hij zegt tegen een ieder van ons: 
‘Houd Mij niet vast … maar ga …!’ 
Amen. 
 
ds. Johannes Linandi 
 

terdaftar sebagai anggota dari suatu 
gereja, bergabunglah bersama saudara 
di dalam Tuhan. Jemaat kami, GKIN 
dengan penuh sukacita menyambut 
anda sebagai saudara di dalam Tuhan. 
Kiranya kita juga boleh bersama 
bertumbuh di dalam relasi ekumenis 
dengan saudara-saudari seiman lainnya: 
di Belanda, di Indonesia, dan di dunia 
besar milik Tuhan ini. 
 
Di akhir pembacaan Alkitab kita 
membaca bahwa Maria Magdalena pergi 
kepada murid-murid seperti yang 
diperintahkan Yesus kepadanya. 
Kepada siapakah Tuhan yang 
bangkit mengutus anda hari ini? Ia 
berseru kepada kita masing-masing: 
‘Janganlah engkau memegang Aku …  
tetapi pergilah …’ Amin. 
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UW DANKOFFERANDE IN DE 
VORM VAN 

COLLECTEBONNEN 
 
Op zondag geen contant geld op 
zak? GKIN biedt ons de mogelijkheid 
om onze dankofferande tijdens de 
erediensten te doen middels 
‘collectebonnen’. GKIN heeft de 
collectebonnen in 1994 
geïntroduceerd en sindsdien maken 
veel gemeenteleden er gebruik van. 
De kerkenraad van GKIN hoopt 
echter dat er nog veel meer 
gemeenteleden daar gebruik van 
zullen gaan maken. Want er zit 
namelijk een aantal positieve kanten 
aan het gebruik van collectebonnen. 
 
De positieve aspecten op een rij 
Ten eerste, het is een andere manier 
van omgaan met onze 
dankofferande, immers we hebben 
bewust onze dankofferande vooraf 
apart gezet. Een commitment in de 
offergave uit dankbaarheid na alles 
wat wij van God hebben ontvangen. 
Dat in plaats van een haastige actie 
om nog maar vóór de aanvang van 
de eredienst, of zelfs nog voor de 
rondgang van de collectezakken 
gauw het kleingeld bij elkaar te 
verzamelen. Middels de vooraf 
aangeschafte collectebonnen hebben 
we ons dankoffer klaargelegd. 
 

Pernahkah anda mengalaminya? Kesulitan 
dengan uang kecil sewaktu kantong 
persembahan diedarkan. GKIN 
memungkinkan anda untuk memakai 
Kupon Persembahan (‘collectebonnen’). 
Kupon Persembahan diperkenalkan 
kepada jemaat sejak 1994, dan sudah 
banyak anggota jemaat yang 
memakainya. Namun Majelis Jemaat 
GKIN mengharapkan agar lebih banyak 
jemaat yang bersedia memakai Kupon 
Persembahan ini. Karena ada beberapa 
segi positif dalam pemakaian Kupon 
Persembahan, seperti: 
 
Segi-segi positif nya 
Pertama, pemakaian Kupon Persembahan 
merupakan pendekatan lain dalam 
pemberian persembahan, karena kita 
dengan sadar sebelumnya telah 
menyisihkan bagian yang ingin 
dipersembahkan. Suatu komitmen dalam 
memberikan persembahan sebagai 
ungkapan syukur untuk segala sesuatu 
yang kita lebih dahulu telah menerima 
dari Allah. Melalui Kupon Persembahan 
yang sebelumnya telah dibeli, maka kita 
sudah siap dengan persembahan kita. 
 
Kedua, GKIN adalah lembaga ANBI, yaitu 
lembaga yang diakui oleh Perpajakan 
Belanda sebagai lembaga yang bergerak 
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Ten tweede, GKIN is een algemeen 
nut beogende instelling (ANBI). Aan 
de collectebonnen zit een 
betaalstrook vast. Middels die 
betaalstrook kunnen we onze 
dankofferande toonbaar maken, en 
meenemen als aftrekpost (gift) in de 
aangifte inkomstenbelasting. Eigenlijk 
kost de dankofferande ons netto 
minder  - maar daardoor kunnen we 
natuurlijk ook meer geven! Voor 
meer informatie over de 
aftrekbaarheid, kunt u uw 
belastingadviseur vragen, bellen met 
de belastingdienst of informatie 
vinden op www.belastingdienst.nl 
 
Ten derde, voor het afstorten van 
muntgeld vraagt de bank 
tegenwoordig provisie. Dat kan op 
jaarbasis een grote kostenpost zijn 
voor de kerk. Deze kosten kunnen 
worden verlaagd door de 
hoeveelheid muntgeld te beperken. 
Een manier om dat te doen, is het 
gebruik van collectebonnen. Een 
bijkomend voordeel is omdat wij de 
collectebonnen vooraf aanschaffen, 
de kerk het geld eerder ontvangt. 
 
Naast de voordelen is er ook een 
nadeel, het vergt meer administratie 
voor GKIN. 
 
Welke collectebonnen zijn er? 
De collectebonnen zijn in alle regio’s 
van GKIN te gebruiken. U kunt deze 
in vellen van 20 stuks bestellen. 
De volgende waarden zijn 

demi kepentingan umum. Semua 
persembahan anda untuk lembaga ANBI 
bisa dilaporkan kepada Kantor Pajak 
untuk mendapatkan keringanan pajak. 
Jadi sebenarnya persembahan anda 
secara neto lebih kecil, dan dengan 
demikian anda bisa memberi lebih banyak 
sebagai persembahan. Untuk informasi 
lanjut anda bisa melihat di situs www. 
belastingdienst.nl atau bertanya kepada 
konsultan pajak anda. 
 
Ketiga, untuk penyetoran uang di bank, 
bank di Belanda memungut beaya. 
Jumlah ini bisa merupakan pos 
pengeluaran yang besar dalam 
setahunnya. Beaya ini bisa diperkecil 
dengan mengurangi jumlah peredaran 
uang. Suatu cara untuk mengurangi 
adalah dengan pemakaian Kupon 
Persembahan. Dan disamping itu oleh 
karena anda membeli kupon 
persembahan dimuka, maka uang 
diterima oleh gereja lebih dahulu. 
Sehingga melancarkan pelayanan gereja. 
 
Tentu ada segi lainnya, yaitu untuk para 
pekerja gereja pemakain Kupon 
Persembahan menambah pekerjaan 
administrasi. Namun tidak bisa 
dibandingkan dengan segi-segi positifnya. 
 
Kupon persembahan yang tersedia: 
Kupon Persembahan ini bisa dipakai di 
seluruh regio GKIN. Anda dapat memesan 
sebagai lembaran yang terdiri dari 20 
helai/ kupon 
Dibawah ini anda bisa memilih: 
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beschikbaar: 
• € 1,25 (wit) vel van 20 stuks: € 

25,00  
• € 2,50 (oranje) vel van 20 

stuks: € 50,00  
• € 5,00 (groen) vel van 20 stuks: 

€ 100,00  
• € 10,00 (blauw) vel van 20 

stuks: € 200,00 
Per vel komt er nog € 1,00 
administratiekosten bij. 
 
Eenvoudig te bestellen 
De collectebonnen zijn eenvoudig te 
bestellen door een email te sturen 
naar collectebonnen@gkin.org met 
vermelding van uw naam en adres 
en de gewenste collectebonnen. Voor 
vragen kunt u terecht bij uw 
regionale kerkenraad. U betaalt 
achteraf, dus na ontvangst van de 
collectebonnen. Bij de levering van 
de collectebonnen vindt u informatie 
over hoe u de collectebonnen kunt 
betalen. 
 

 
• 1 lembar dengan 20 helai dari € 

1,25, seharga: € 25,00 (warna 
putih) 

• 1 lembar dengan 20 helai dari € 
2,50, seharga: € 50,00 (warna 
jingga) 

• 1 lembar dengan 20 helai dari € 
5,00, seharga: € 100,00 (warna 
hijau) 

• 1 lembar dengan 20 helai dari € 
10,00, seharga: € 200,00 (warna 
biru) 

Setiap lembar dikenakan beaya extra 
sebesar 1 euro. 
 
Bagaimana memesannya? 
Cara memesan amat mudah, melalui e-
mail: 
collectebonnen@gkin.org  dengan 
mencantumkan Nama dan Alamat anda, 
jenis dan jumlah Kupon Persembahan 
yang di inginkan. Collectebonnen 
memakai sistim paska bayar, dalam surat 
pengantar tercantum cara pembayaran. 
Untuk keterangan lanjut anda bisa 
menghubungi Majelis anda. 
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7 APRIL 
AM ds. J. Linandi N+I 
DH ds. S. Tjahjadi, kinderdoop I+N 
DD ds. S.H. Harefa I+N 
AR Zr. B.T. Sari Psi, MK. MSc I+N 
TB ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 

 
14 APRIL Palmzondag 
AM ds. S.H. Harefa I+N 
DH zr. B.T. Sari Psi, MK, MSc I+N 
RD ds. D. Janssens-Sahertian I+N 
AR ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
TB ds. J. Linandi N+I 
HSKA ds. J. Linandi N+I 

 
19 APRIL Goede Vrijdag, Heilig Avondmaal 

AM ds. S. Tjahjadi, 19:30 uur I+N 
DH ds. S. Tjahjadi I+N 
RD ds. S.H. Harefa,19:30 uur I+N 
AR ds. J. Linandi, 19:00 uur N+I 

TB ds. S.M. Winckler-Huliselan 
19:30 uur N+I 

 
21 APRIL Paaszondag 

AM ds. J. Linandi N+I 
DH ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
DD ds. S. Tjahjadi I+N 
AR ds. M. de Mik-van der Waal N+I 
TB ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 

 
28 APRIL 

AM ds. M. de Mik-van der Waal N+I 
DH ds. D. Janssens-Sahertian I+N 
RD ds. A. Verburg N+I 
NM ds. J. Linandi N+I 
TB ev. dra. R. Pasaribu I+N 

HSKA ev. dra. R. Pasaribu I+N 
 

 

5 MEI 
AM ds. D. Janssens-Sahertian  I+N 
DH ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
DD zr. K.S. Prijatna, MA. I+N 
AR ds. M. de Mik-van der Waal N+I 
TB ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 

 

12 MEI 
AM ds. J. Linandi, Kinderdoop N+I 
DH ds. M. de Mik-van der Waal N+I 
RD ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
AR ds. S.H. Harefa I+N 
TB ds. S. Tjahjadi I+N 

HSKA ds. S. Tjahjadi I+N 
 

19 MEI 
AM mw. ds. Y. Hsu N+I 
DH ds. D. Janssens-Sahertian I+N 
DD ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
AR ds. S. Tjahjadi I+N 
TB ds. J. Linandi N+I 

 
 

26 MEI 
AM zr. B.T. Sari Psi, MK, MSc I+N 
DH ds. S. Tjahjadi I+N 
RD ds. S.H. Harefa I+N 
NM ds. S.M. Winckler-Huliselan I+N 
TB ds. D. Janssens-Sahertian I+N 

HSKA ds. J. Linandi N+I 
 

	

	
	
	

 
 

 GEREJA KRISTEN INDONESIA NEDERLAND 
(Indonesisch - Nederlands Christelijke Kerk) 

APRIL - JUNI 2019 
Aanvangstijd diensten: Arnhem (AR) en Den Haag (DH) 13.30 uur 

 Amstelveen (AM), Nijmegen (NM), Rotterdam (RD) en Dordrecht (DD) om 14.00 uur,  
Tilburg (TB) om 10:00 uur, HSK Antwerpen 15:00 uur of anders vermeld. Preekrooster onder voorbehoud. 
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30 MEI Hemelvaart 
AM ds. J. Linandi, 14:00 uur N+I 
DH ds. S. Tjahjadi N+I 

DD ds. D. Janssens-Sahertian, 
10:00 uur I+N 

AR 
ds. S.M. Winckler-Huliselan 
Gezamenlijke dienst 
Migrantenkerken, 10:00 uur 

I+N 

TB ds. J. Linandi N+I 
	
2 JUNI 

AM mw. ds. Y. Hsu N+I 
DH ds. S.H. Harefa N+I 
DD ds. J. Linandi, Prekenserie N+I 
AR ds. S. Tjahjadi I+N 
TB ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 

	
9 JUNI Pinksteren 

AM ds. J. Linandi, Prekenserie N+I 
DH ds. S.M. Winckler-Huliselan, 

Prekenserie N+I 

RD ds. M. de Mik-van der Waal N+I 
AR zr. B.T. Sari Psi, MK, MSc I+N 
TB ds. S. Tjahjadi, Prekenserie I+N 

HSKA ds. S. Tjahjadi I+N 
	
16 JUNI 

AM ds. S. Tjahjadi, Prekenserie N+I 
DH ds. J. Linandi, Prekenserie N+I 
DD br. N.F. van Splunter N+I 

AR ds. S.M. Winckler-Huliselan, 
Prekenserie N+I 

TB zr. B.T. Sari Psi, MK, MSc I+N 
	
	

23 JUNI 
AM ds. C. Stavleu N+I 
DH ds. S. Tjahjadi, Prekenserie I+N 
RD ds. S.H. Harefa I+N 
NM ds. J. Linandi, Prekenserie N+I 
TB ds. S.M. Winckler-Huliselan, 

Prekenserie N+I 

HSKA ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
 
30 JUNI 5de zondag 

AM ds. S.H. Harefa I+N 
DH mw. ds. J. Veenhof N+I 
DD ds. S.M. Winckler-Huliselan, 

Prekenserie N+I 
AR ds. S. Tjahjadi, Prekenserie I+N 
TB ds. J. Linandi, Prekenserie N+I 

HSKA ds. J. Linandi N+I 
	
G.K.I.N. erediensten zijn tweetalig. 
N+I: preek in het Nederlands, de 
Indonesische versie wordt geprojecteerd. 
I+N: preek in het Indonesisch, de 
Nederlandse versie wordt geprojecteerd. 
	
Landelijk Kerkelijk Bureau 
Heuvelstraat 141, 5038 AD Tilburg 
NEDERLAND 
e-mail: LKB@gkin.org 
 
Scriba: telefoon: 06-218 97 717, 
e-mail: scriba@gkin.org 
  
IBAN: NL19 INGB 0002 6182 90 
IBAN: NL23 RABO 0302 3013 05 
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Amstelveen (AM) Het Nieuwe 
Kerkgebouw 
Bouwerij 52, 1185 XX  Amstelveen. 
(Metro 51 richting Westwijk, halte 
Spinnerij uitstappen en 7 minuten in 
zuidelijke richting lopen) 
Secretariaat AM: Van den Broekstraat 68, 
3544 MV Utrecht  
tel: 06-2301 5908 
 
Rotterdam (RD) – Alexanderkerk 
2de,4de zondag 
Springerstraat 340, 3067 CX Rotterdam,  
Tel. 010 – 4203057 
Treinstation Alexanderpolder en 
metrostation Oosterflank 5 minuten lopen 
naar Springerstraat 
 
Dordrecht (DD) – Kerkelijk centrum 
De Bron 
1ste,3de,5de zondag. 
Dudok-Erf 30, 3315 KA Dordreht, 
(wijk Stadspolders) 
Trein: Dordrecht Centraal Station 
overstappen naar treinstation 
Stadspolders, 2 minuten lopen. 
Bus: bus 5 vanaf Dordrecht Centraal 
Station naar Stadspolder, Halte: Bakema-
erf 
Secretariaat RD/DD: Odinholm 72, 
3124 SC Schiedam, 
telefoon 010-4715849. 
 
Den Haag (DH) – Marcuskerk 
Jan Luykenlaan 92, 2533 JT, Den Haag. 
tel. 070-3886874. 
(Tram 9, halte Zuiderpark, en  
tram 16, halte Moerweg. Bus 50,51 halte 
Moerweg). 
Secretariaat RW/DH: Slachthuisstraat 21, 
2521SH Den Haag, 06 – 83308752 
 

Arnhem (AR) – Kruiskerk 
1ste,2de,3de,5de zondag 
Lisdoddelaan 30, 6832 EC, Arnhem 
Telefoon: 026-3212373. 
(Van Arnhem CS, bus 1 richting  
’t duifje; 32,33 richting Nijmegen, halte 
Visserslaan) 
 
Nijmegen (NM) – 
Remonstrantsdoopgezindekerk 
4de zondag 
Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ, Nijmegen 
tel. 024-3220451. 
(Van Nijmegen CS, bus 11, halte 
Professorenwijk) 
Secretariaat AR/NM: Malsenlaan 8, 6625 
BZ, Arnhem 
tel.: 0481-848528. 
 
Tilburg (TB) – Pauluskerk 
Heuvelstraat 141, 5038 AD, 
tel. 06-83170770. 
(7 minuten lopen van Centraal Station 
Tilburg) 
Secretariaat TB: Ien Dalesstraat 1, 5122 
BX Rijen, 06-29503122. 
 
HSK Antwerpen – Heilige 
Drievuldigheidskerk 
Wapenstilstandlaan 55 
2600 Berchem – Antwerpen. 
 
www.gkin.org 
G.K.I.N. staat ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel Tilburg onder nummer 
27.34.55.44, en staat geregistreerd bij de 
belastingdienst als een ANBI instelling, 
fiscaalnummer 804267625. 
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EEN BRIEF VAN DE  
VICE-VOORZITTER 

 
EEN ZINKEND SCHIP? 
 
Het is begin maart 2019 als ik deze brief aan u schrijf.  Bijna drie weken geleden 
kreeg ik de voorzittershamer overgedragen van br. Iskandar Gandasasmita en 
bijna vijf weken geleden ben ik bevestigd als ouderling. 
 
Ik schrijf u omdat de GKIN kerkenraad op dit moment geen voorzitter heeft en 
om u te informeren. Ik herinner mij namelijk nog hoe ik mij kort geleden als 
gewone kerkganger onbewust was van datgene wat ik u ga vertellen.  
 
Ik zal eerlijk tegen u zijn: de GKIN bevindt zich in zwaar weer. Als we de GKIN 
bezien als een schip zien we een mooi trots en groot passagiersschip dat door de 
jaren heen is gegroeid, met een wisselende bezetting in passagiers en 
bemanning. Momenteel ruim duizend opvarenden groot. Maar we zien ook dat 
de weersomstandigheden op sommige plekken de verf hebben aangetast. Op 
andere plekken waar harde aanvaringen zijn geweest met rotsen zijn deuken 
ontstaan. Wellicht zijn er ook al kleine scheurtjes waar water doorheen naar 
binnen sijpelt waar we in de stuurhut ons nog niet bewust van zijn.  
 
De leiding van dit schip is anders dan in een bedrijf. U moet zich voorstellen dat 
er naast de kapitein drie hoofdadviseurs zijn die over de route adviseren met 
zicht op de verre bestemming, dat er één adviseur is die adviseert over de 
brandstof, dat er één assistent is die toeziet op de data en dan zijn er nog ruim 
25 bemanningsleden die middels een stemming aangeven tweemaal per jaar of 
de voorgestelde bijstellingen van de route wel kunnen doorgaan. 
 
Vanuit deze analogie komen we terug bij de GKIN:  
Door de jaren heen zijn beslissingen genomen waarvan ik een paar wil uitlichten 
die onze huidige situatie sterk bepalen: 

1. We hebben in 2017 een derde vaste predikant beroepen en op dit moment 
hebben we dus drie fulltime vaste predikanten. 

2. We hebben jaarlijks de traktementen (vaste loongrondslag) van de vaste 
predikanten verhoogd ongeacht de financiële situatie van de GKIN.  
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3. We hebben vijf regio’s verspreid over noordwest t/m zuidoost Nederland, 
daarnaast hebben wij twee huissamenkomsten, één in noordoost 
Nederland en één in Antwerpen. De huissamenkomst in Antwerpen kerkt 
twee tot drie zondagen in de maand.  

4. Wij hebben de volledige beschikking over twee eigen kerkgebouwen, één in 
Tilburg en één in Amstelveen.  

 
De consequenties van deze beslissingen zijn dat we veel meer geld uitgeven aan 
predikantskosten, dat we een langjarige verplichting hebben aan gebouwkosten 
en dat Amstelveen te lijden heeft gehad van de verbouwing. Onze grote 
landelijke dekking leidt namelijk tot hoge reiskosten en veel reistijd voor onze 
vaste alsook voor onze gastpredikanten. Het grote aantal zondagsvieringen leidt 
tot inzet van één tot twee en incidenteel zelfs vier gastpredikanten per zondag.  
Het hebben van een vaste predikant garandeert wel diens beschikbaarheid maar 
kost per uur en daardoor per activiteit meer dan een gastpredikant kost. We 
kunnen onze eigen gebouwen vrijelijk gebruiken maar het bezit betekent ook 
langjarige kosten en onderhoud van die gebouwen. En in Amstelveen heeft een 
tweejarige verbouwing zijn tol geëist van onze gemeenschap wat een terugloop 
betekende in aantal gemeenteleden. Hoewel dit in Amstelveen niet leidde tot 
minder inkomsten betekende dit wel een financiële verzwaring per gemeentelid.  
 
Omdat we leven in een maatschappij die geld als middel gebruikt zal ik u onze 
toekomst schetsen gerelateerd aan onze financiën: 
GKIN heeft in de jaren 2013 t/m 2017 een stijging van inkomsten per jaar 
gehad.  Echter er is een veel sterkere stijging van uitgaven per jaar en die 
stijging wordt almaar sterker.  Hierdoor is in die vijf jaar tijd bijna €100.000 
ingeteerd op ons vermogen. De definitieve cijfers van 2018 zijn nog niet binnen 
maar begin 2019 zal er op alle GKIN rekeningen samen (regionaal en landelijk) 
in totaal waarschijnlijk minder dan €200.000 staan. De begroting over 2019 
voorspelt dat wij €52.000 meer zullen uitgeven dan ontvangen. Uitgaande van 
€200.000 begin 2019 kunt u uitrekenen dat dit GKIN-schip als we zo doorgaan 
ten onder gaat in 2021… 
 
Maar gelukkig leven we in 2019. De eerste stap sinds mijn benoeming is om alle 
regio’s te wijzen op hun verantwoordelijkheid. De regionale kerkenraden hebben 
inmiddels hun begrotingen herzien zodat er minder zal worden uitgegeven en/of 
meer wordt ontvangen. U zult dit misschien gaan merken aan een tweede 
collecte, verzoeken tot bijdragen in activiteiten, benadering om een hoger MKO 
(maandelijks kerkelijk offer) te geven. Ook zullen de regio’s input geven aan het 
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dagelijks bestuur zodat deze oplossingen op langere termijn kan voorstellen en 
wij allen deze kunnen doorvoeren. Verder is aan het ministerium (de drie vaste 
predikanten) gevraagd om na te denken over een herverdeling en hiermee 
prioritering van hun taken.  
 
Inmiddels wordt steeds duidelijker dat naast de kleine regionale aanpassingen er 
grote, landelijk gestuurde veranderingen nodig zijn om de stormen van de 
komende jaren te doorstaan. Bijkomend probleem is dat de reparaties van ons 
GKIN-schip niet aan wal kunnen plaatsvinden omdat er zoveel opvarenden zijn. 
Wij moeten dit al varend doen oftewel alle veranderingen doorvoeren terwijl wij 
doorgaan met onze activiteiten.  
Ik verwacht daarom dat dit alles niet ongemerkt en pijnloos zal verlopen en dat 
de eerste grote veranderingen in 2020 moeten worden doorgevoerd.  
 
Landelijk moeten we toezien op een efficiëntere inzet van onze vaste 
predikanten, vermindering van reiskosten, vermindering van inzet van 
gastpredikanten en een goede verdeling van de belasting aan de regio’s voor de 
gezamenlijke vaste kosten (predikantskosten, kosten landelijke ondersteuning en 
landelijke activiteiten). U zult dit misschien gaan merken aan een kleinere 
beschikbaarheid van de vaste predikanten voor bepaalde activiteiten, aan meer 
landelijk dan regionaal georganiseerde activiteiten, aan een aanpassing in de tijd 
die u zondag kerkt, aan meer groepsgewijze dan individuele contacten met de 
predikanten, aan minder variatie in en minder inzet van gastpredikanten, aan 
meer inzet van de vaste predikant in de regio waarin hij/zij woont (dit in verband 
met de reiskosten), aan niet meer de vanzelfsprekendheid van een huisbezoek 
maar in plaats daarvan het verzoek de spreekuren van de predikanten te 
bezoeken in de eigen kerkgebouwen van de GKIN. 
 
De genoemde aanpassingen moeten voorkomen dat GKIN de komende jaren 
voor dilemma’s zal komen te staan als het opheffen van regio’s of het 
terugbrengen van regio’s naar een huissamenkomst of het verminderen van de 
aanstelling van onze vaste predikanten. Ook willen we de groei van onze 
gemeenteleden blijven stimuleren en een doorgroei tot een regio mogelijk 
maken waar potentie is.  
 
De grote uitdaging is om in deze roerige tijden onze missie om Gods evangelie te 
verspreiden niet uit het oog te verliezen.  Hierbij hebben we houvast aan de 
eerder uitgezette route, onze roadmap.  Dit is een 10 jarenplan waarin we vijf 
thema’s elk in twee jaar hebben uitgewerkt.  Voor 2019 en 2020 is het thema 
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“Durf te getuigen van Jezus Christus, onze Heer!” In 2021 moet er een volgend 
vijfjarenplan komen, waarin de route wordt uitgezet tot en met 2025.  
 
Zoals u ziet heeft uw kerkenraad het druk en staat zij onder druk. Wij hebben u 
nodig en u kunt het verschil maken. Daarom vraag ik u om ons te blijven 
steunen in welke vorm u kunt en in welke vorm u zich geroepen voelt. 
Bijvoorbeeld om voor ons te bidden en begrip en geduld te tonen als ouderlingen 
of predikanten niet of niet direct aan uw noden tegemoet kunnen komen. Maar 
ook om giften in tijd of geld. Bijvoorbeeld door meer te helpen bij activiteiten, 
door een donatie aan de bazaar van de regio, door meer geld in de collectezak 
of door verhoging van uw maandelijks kerkelijk offer (MKO). Een wijs iemand die 
ik sprak zei dat we quitte zouden spelen als elke GKIN-er elke week €5 extra in 
de collectezak zou doen. Ik vind het goed advies want hierin ligt een tweeledige 
uitdaging: vaker naar de kerk komen en meer geven. U mag weten dat ik dat 
advies heb opgevolgd.   
 
Ondanks de geschetste situatie treed ik de toekomst met vertrouwen tegemoet 
en wil ik u bemoedigen dit ook te doen:  
Onze opdracht is immers eenvoudig, namelijk om de Here Jezus te blijven 
volgen. Als dit ons individueel én samen lukt dan geloof ik dat Hij ons niet zal 
laten vergaan. Immers de GKIN is Zijn kerk en wij allen vormen samen Zijn 
gemeente.  
 
Efeziërs 3: 20-21: 
Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel 
meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente 
en in Christus Jezus tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen. 
 
Ik wens u allen Gods zegen en een behouden vaart toe, 
 
Theya Tjoe-Fat 
vice-voorzitter van de landelijke kerkenraad van de GKIN 
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KENNISMAKING 
 
Edbert Gian Suyatno, een talentvolle muzikale aanwinst voor GKIN regio Tilburg.  
 

Edbert werd in 1995 geboren in Semarang en was al 
op 12-jarige leeftijd met muziek bezig. Op zijn 18e 
startte hij zijn Bachelor studie aan de Pelita Harapan 
University in Jakarta. Nu 5 jaar later studeert hij voor 
zijn Master, in eerste instantie gaat zijn liefde uit 
naar het componeren van muziek met als bijvak de 
studie voor dirigent. Hij studeert aan de Fontys 
Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg waar ruim 
200 studenten uit de hele wereld aan het onderdeel 
muziek deelnemen. Edbert koos voor Nederland 
omdat één van zijn muziekdocenten in Indonesië in 
Nederland gestudeerd heeft, er les gegeven wordt in 
het Engels zonder andere taalconditie en omdat er in 
Nederland veel Indonesiërs zijn en dus de 
mogelijkheid om een community te vormen. 

 
Van huis uit is Edbert protestant en nadat hij 1 november 2018 in Tilburg kwam, 
begon hij al snel te googlen om naar een kerk met Indonesische achtergrond te 
zoeken, na een paar links te hebben bekeken in den lande, stuitte hij op de 
GKIN regio Tilburg. Op zondag 4 november 2018 bezocht Edbert de Pauluskerk 
in de Heuvelstraat en ontving bij het betreden van de kerk de liturgie van br. 
Iskandar Gandasasmita die Edbert welkom heette. Na afloop van de dienst sprak 
zr. Tjiang Lwa hem aan en hoorde zij welke richting Edbert studeerde, waarop zij 
hem gelijk vroeg om de zanggroep van Tilburg te willen ondersteunen en 
begeleiden. Onder zijn auspiciën presteerde het kerstkoor van Tilburg met 
succes. 
 
In de Adventstijd werkte het koor mee aan een zangavond die georganiseerd 
werd door de Raad van Kerken en werd gehouden in het kerkgebouw van het 
Apostolisch Genootschap te Tilburg. Hieraan namen ook koren van andere 
migrantenkerken deel. Ds. Marla Winckler-Huliselan had de adventsliederen 
gekozen en Edbert begeleidde het koor aan de piano.  
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Bij de regionale kerstviering op zondag 23 december 2018 werden in de 
Pauluskerk in Tilburg de liederen voor de landelijke kerstviering gezongen onder 
leiding van Edbert: The First Noël en Celebrate Him. Het was een genot Edbert 
te zien dirigeren en hoe prachtig het kerstkoor Tilburg zong. We hopen in de 
toekomst meer van Edbert te zien en te horen. 
 
Op 13 februari 2019 start Edbert de basiscursus Nederlands. In juli hoopt hij 2 
maanden met vakantie te kunnen naar zijn familie. 
 
Wat de toekomst Edbert brengen zal, weet hij zelf nog niet, of zijn verblijf hier 
verlengen of weer terug naar zijn geboortegrond. Dank je Edbert en veel succes 
met je studie. 
 
Vivienne  C. 
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CHRISTMAS CAROL 
Kindernevendienst-commissie GKIN regio Rijswijk-Den Haag 
In 
verband 
met de 
geboorte 
van het 
kindje 
Jezus, 
hield de Kindernevendienstcommissie op 
22 december 2018, in samenwerking 
met de Muziekcommissie, een 
bijzondere bediening. Deze bediening 
staat bekend onder de naam “Christmas 
Carol”. Het doel is om een aantal 
gezinnen van de gemeente GKIN 
Rijswijk-Den Haag te bezoeken. Er 
meldden zich 5 gezinnen. De kinderen 
gingen samen met hun 
kindernevendienstbegeleiders en hun 
ouders op pad. De kinderen zongen en 
baden voor het bezochte gezin, meestal 
bestaat zo’n gezin uit een gemeentelid 
of gemeenteleden die al op leeftijd 
is/zijn. Samen beleefden en deelden ze 
de blijdschap van Kerstmis. Door middel 
van deze bediening hoopt de 
Kindernevendienstcommissie dat de 
kinderen leren omzien naar 
gemeenteleden in het bijzonder, en naar 
de medemens in het algemeen. Deze 
bediening kreeg positieve reacties van 
de bezochte gezinnen. Ook de ouders 
van de kinderen die meegingen waren 
enthousiast. Dat de Heer Jezus deze 
bediening moge zegenen, en graag tot 
ziens in 2019 😊. 

Pada tanggal 22 Desember 2018, 
Komisi KND bekerja sama dengan 
Komisi Musik melakukan pelayanan 
bersama untuk menyambut hari 
kelahiran Yesus Kristus. Pelayanan ini 
diberi nama “Christmas Carol”. Dalam 
pelayanan ini anak-anak KND yang 
dibimbing oleh beberapa guru-guru 
sekolah minggu dan orang tua 
mengunjungi lima keluarga jemaat 
GKIN RW-DH yang sudah lanjut usia. 
Di setiap keluarga yang dikunjungi, 
anak-anak bernyanyi dan berdoa 
untuk berbagi suka cita natal bersama 
dengan jemaat yang sudah lanjut usia. 
Melalui pelayanan ini Komisi KND 
berharap anak-anak bisa belajar untuk 
memberikan perhatian kepada jemaat 
gereja secara khusus dan kepada 
sesama secara umum. Pelayanan ini 
mendapat tanggapan yang sangat baik 
dari jemaat yang dikunjungi dan dari 
orang tua anak-anak KND yang 
mengikuti pelayanan ini. Semoga 
Tuhan Yesus memberkati pelayanan 
ini dan sampai jumpa lagi di tahun 
2019 😊. 
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KWARTAAL VERSLAG 
1e kwartaal: december 2018 t/m februari 2019 
 
1. Pastorale zorg: 
- Regio Amstelveen e.o.: ds. J. Linandi. 
- De afdeling Noord / Oost Nederland (Steenwijk, Kampen, Paterswolde): ds. 

J. Linandi. 
- Regio Rotterdam-Dordrecht e.o.: ds. S. Tjahjadi. 
- Regio Rijswijk-Den Haag e.o.: ds. S. Tjahjadi. 
- Regio Arnhem-Nijmegen e.o.: ds. S.M. Winckler-Huliselan. 
- Regio Tilburg e.o.: ds. S.M. Winckler-Huliselan. 
 
2. Huissamenkomsten: 
- Regio Amstelveen: 1 maal per maand op 4de donderdag om 11.00 uur in 

het Nieuwe kerkgebouw, Bouwerij 52, te Amstelveen. 
- Regio Amstelveen, afd. Noord / Oost Nederland: eenmaal per maand op 

4de  zaterdag om 14.00 uur te Eesveen (bij Steenwijk), of te Kampen, of te 
Paterswolde. 

- Regio Amstelveen, afd. Almere: is op dit moment niet actief. 
- In Huize “Patria” in Bussum: 1 maal per 3 maanden een zondagsdienst 

door de GKIN, o.l.v. ds. J. Linandi. 
- Regio Arnhem-Nijmegen en regio Tilburg: op aanvraag. 
- Regio Rotterdam-Dordrecht: laatste vrijdag van de maand om 19:30 uur, 

o.l.v. ds. S. Tjahjadi. 
- Antwerpen: 2de, 4de en 5de zondag van de maand, aanvang 15:00 uur. 

Locatie: Heilige Drievuldigheidskerk, Wapenstilstandlaan 57, B-2600 
Berchem (Antwerpen). 

 
3. Catechisatie: 
- In Amstelveen, Rijswijk-Den Haag, Rotterdam-Dordrecht, Arnhem-

Nijmegen en Tilburg volgens afspraak. 
 
4. Bijbelstudie: 
- Amstelveen, 2de vrijdag van de maand in het Nieuwe kerkgebouw, 

Bouwerij 52 te Amstelveen, o.l.v. ds. J. Linandi, Zr. Linda Kwee, Zr. Theya 
Tjoe Fat- Njoo. 

- Amstelveen, Bijbelstudie Jongeren/Embrace, om de week in de even weken 
op vrijdag, locatie en tijd zie Facebook pagina van Embrace. 
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- Wognum: 4de vrijdag van de maand o.l.v. ds. J. Linandi. 
- Rijswijk-Den Haag: Marcuskerk, in het Indonesisch elke 2e en 4de 

dinsdagavond om 19:00 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.  
- Rijswijk-Den Haag: Marcuskerk, in het Nederlands, 1ste vrijdag van de 

maand om 12:00 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi. 
- Rotterdam-Dordrecht: 3de donderdagmiddag van de maand om 13:30, 

o.l.v. ds. S. Tjahjadi. 
- Rotterdam-Dordrecht: 3de vrijdagavond van de maand om 19:30 uur, o.l.v. 

ds. S. Tjahjadi. 
- Arnhem-Nijmegen: 2de woensdag of 2de vrijdag van de maand. 
- Arnhem-Nijmegen: Bijbelstudie voor studenten volgens afspraak. 
- Tilburg: 3de vrijdag van de maand, o.l.v. ds. S.M. Winckler-Huliselan 
 
5. Groeigroep: 
- Tilburg: 1e en 3e donderdagavond van de maand, voor deelname of 

vragen: zr. Deany Bergmans via deany_bergmans@live.nl  
- Rijswijk-Den Haag: Pasutri, iedere 1ste vrijdag van de maand om 18:30 

uur. 
 
6.  Beëindiging ambtsperiode / overige ambten: 
- Op zondag 16 december 2018 trad af zr. Lany Witterick als ouderling van 

de GKIN, in het bijzonder voor regio Rotterdam-Dordrecht. De gemeente 
en kerkenraad danken mw. Lany Witterick voor het vervullen van haar rol 
van penningmeester.  

- Op zondag 16 december 2018 is zr. Magdalena (Ande) Waardenburg 
afgetreden als ouderling van de GKIN, in het bijzonder voor de regio 
Arnhem-Nijmegen.  De gemeente en kerkenraad danken zr. Magdalena 
(Ande) Waardenburg voor het vervullen van haar rol als regio secretaris en 
regio voorzitter in de afgelopen 6 jaar. 

- Op zondag 17 februari 2019 is br. Iskandar Gandasasmita afgetreden als 
ouderling van de GKIN, in het bijzonder voor de regio Tilburg, na vervulling 
van 2 ambtstermijnen en verlenging van 1 jaar.  De gemeente en 
kerkenraad danken br. Iskandar voor het vervullen van de functie van regio 
voorzitter en vervolgens de functie van voorzitter van het Dagelijks 
Bestuur. 

- Op zondag 31 maart 2019 is br. Hans Tromer afgetreden als ouderling van 
de GKIN, in het bijzonder voor de regio Rotterdam/Dordrecht, na vervulling 
van 2 ambtstermijnen als regio secretaris.  
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7. Bevestiging ouderling / overige ambten: 
- In de eredienst op zondag 3 februari 2019 in het GKIN Kerkgebouw aan de 

Bouwerij 52 te Amstelveen zijn onder de bediening van ds. Johannes 
Linandi, bevestigd als ouderlingen van de GKIN, in het bijzonder voor de 
regio Amstelveen, zr. Theya Tjoe-Fat en zr. Patricia Soekarno.  

 
8. Landelijke GKIN vergadering(en)/ vertegenwoordiging(en):  
- Per 17 december 2018 zal zr. Jeanne Wouters-Possumah de rol van 

voorzitter op zich nemen in regio Arnhem-Nijmegen.  
- Op de moderamen van 16 februari 2019 is als de nieuwe vice voorzitter van 

de landelijke kerkenraad geïnstalleerd zr. Theya Tjoe-Fat. 
 
9. Geboren:  
- Op 9 november 2018 is geboren, Ivygenia Tanahatu, dochter van br. Pieter 

Tanahatu en zr. Gladies Tanahatu-Ticoalu en zusje van Maximiliano, regio 
Tilburg.  

 
10. Doop/ Volwassendoop/ Geloofsbelijdenis: 
- Op zondag 16 december 2018 is de Heilige Kinderdoop bediend aan: Dylan 

Dyandra Nityantoro, 2e zoon van zr. Retha Wowor en br. Eko Nityantoro uit 
Frankfurt Am Main onder de bediening van ds. S. Tjahjadi in de 
Alexanderkerk te Rotterdam. 

- Op zondag 23 december 2018 is de Heilige Kinderdoop bediend aan: Joey 
Chun Yin Tang, zoon van zr.  Yvet Mei Cheung en br. Ping Fong Tang 
onder de bediening van ds. S. Tjahjadi in de Marcuskerk te Den Haag. 

- Op zondag 23 december 2018 hebben Althea Marisa Simon-Winailan en 
Esther Febrina Hwie Yen belijdenis van hun geloof afgelegd in de 
Marcuskerk te Den Haag onder bediening van Ds. S. Tjahjadi. 

- In de Oudejaarsdienst op maandag 31 december 2018 is in de Pauluskerk 
te Tilburg onder bediening van Ds. S.M. Winckler-Huliselan het sacrament 
van de Heilige Doop (volwassendoop) bediend aan zr. Ines Soerjatie 
Kartowikromo.    

 
11. Overleden: 
- Op maandag 26 november 2018 is op 76- jarige leeftijd in Sentani, Papua 

overleden dhr. Gerson Jafeth Tulasekat, vader van zr. Sarah Steller, 
schoonvader van br. Wilbert Steller en opa van Jonathan en Esther, van 
regio Rijswijk-Den Haag. 
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- Op vrijdag 14 december 2018 is op 63-jarige leeftijd te Amsterdam 
overleden br. Daniël Sampe Pangruruk. Hij was de echtgenoot van zr. 
Paulina Pangruruk en vader van br. Wesley, Aimee en Marciano Pangruruk 
van GKIN regio Amstelveen.  

- Op zaterdag 5 januari 2019 is op 93-jarige leeftijd te Apeldoorn overleden, 
Mw. Olga Piepelenbos – Tanaja (Mw. Tan Tjin Bin), zus van zr. Cilly Soei en 
zr. Bea Tan van GKIN regio Rijswijk/Den Haag en zus van zr. Evy Lo van 
GKIN regio Rotterdam-Dordrecht.  

- Op maandag 7 januari 2019 is op 67-jarige leeftijd te Sukabumi Indonesië 
overleden, dhr. Freddy Rumondor, broer van br. Eric Rumondor en 
schoonbroer van zr. Yvonne Rumondor van de GKIN regio Rijswijk/Den 
Haag.  

- Op 11 januari 2019 is op 79-jarige leeftijd te Zoersel (B) overleden, Mw. 
Liza Sie Lin Nio, echtgenote van Dhr. Bert Claessens, moeder van br. Tony 
Claessens en schoonmoeder van zr. Nelda Claessens-Karepouan van HSK 
Antwerpen. 

- Op zaterdag, 2 februari 2019 is op 84 jarige leeftijd te Arnhem overleden 
dhr. Rijk-Jan van de Bunt, vader van br. Edwin v.d. Bunt, schoonvader van 
zr. Iin v.d. Bunt en opa van Miranda v.d. Bunt van regio Arnhem – 
Nijmegen.  

- Op 9 februari 2019 is op 65-jarige leeftijd overleden mevrouw Marjon de 
Graauw, schoonzus van br. Henny de Graauw en zr. Tineke de Graauw-
Lahumeten van regio Tilburg. 

- Op 10 februari 2019 is te Ambon op 88-jarige leeftijd overleden de heer 
Kacong Huliselan, oom van ds. Marla Winckler-Huliselan en br. Degi 
Winckler. 

- Op donderdag 7 maart is op 81 jarige leeftijd te Schiedam onverwacht 
overleden mw. Swan Liem-Jo, echtgenote van dhr. Sing Hong Liem uit 
regio Rotterdam/Dordrecht. 

 
12. Huwelijksinzegening:  
- Op DV zaterdag 26 januari 2019 zijn te Bandung, Indonesië, br. Daniel 

Parsaoran Siregar (gemeentelid van regio Tilburg) en zr. Helmy Yohanna 
Sirait (Emy) in het huwelijk getreden. 

 
13. Landelijke mededelingen / activiteiten: 
- De Landelijke Kerstdienst is gehouden in Den Haag op 25 december 2018. 
- De diaconale collecte landelijke kerstviering bedraagt 2.758,98 euro. Deze 

opbrengst zal geheel ten goede komen aan schoolmaterialen voor de 
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kinderen die getroffen zijn door de aardbeving en tsunami in Palu te 
Sulawesi, waterleiding voor schoon water in een afgelegen dorp op Sumba 
Timor, genaamd Hanggaroru en steun aan evangelisatie door ds. Pudjianto 
in Malang. 

- Op de laatste dag van het jaar 2018 zijn de stukken van de landelijke 
toerusting voor ouderlingen en activisten uitgereikt welke was gehouden op 
zaterdag 13 oktober te Amstelveen door zr. Betty Tjipta Sari. Met als 
thema:  “Jongeren en GKIN: hoe verder?/ Pemuda dan GKIN: bagaimana 
selanjutnya?“ 

- Jaarthema GKIN 2019: “Durf te getuigen van Jezus Christus, onze Heer!/ 
Berani bersaksi tentang Yesus Kristus, Tuhan kita”  

- Op zaterdag 06 april 2019 vindt er een landelijke toerusting plaats voor 
ouderlingen en activisten in de Pauluskerk te Tilburg en staat onder leiding 
van Ds. S. Harefa (oud predikant van een Indonesische kerk in Japan). Het 
thema is: “Durf te getuigen van Jezus Christus, onze Heer! / Berani 
bersaksi tentang Yesus Kristus, Tuhan kita”. De dag duurt van 10.30-15.30 
uur.  

 
14. Regionale activiteiten: 
Amstelveen: 
-  1e zondag van de maand gemeente bidstond. 
 
 Opgesteld door: Coördinator landelijke kerkelijk bureau, verslagdatum 09-03-
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	

 
 

	

Toko Sil

Almkerkplein 50, 2134 DR  Hoofddorp
T. 023 – 5619893     E. info@tokosil.nl

www.tokosil.nl        www.facebook.com/TokoSil

Catering en afhaal
van authentieke en heerlijke 

Indonesische gerechten bereid met
dagverse producten, groenten &vlees.

Als je wat lekkers wil!

Openingstijden (7 dagen open) :
Zondag t/m dinsdag van 16:00 tot 20:00 uur

Woensdag t/m zaterdag van 12:00 tot 20:00 uur
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