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VANUIT HET  
DAGELIJKS BESTUUR 

 
Beste GKIN’ers, 
 
Wat gaat de tijd snel. Wij zijn bijna aan het einde van het jaar 2017 en alleen 
met Gods zegen kunnen wij een nieuwe pagina openen voor het jaar 2018. 
Laten we heel even terugkijken naar wat wij allemaal hebben gedaan in jaar 
2017.  
 
Als ik een term van netwerk mag lenen, denk ik aan 4G. Wie heeft tegenwoordig 
geen internet, wie kent het 4G netwerk niet? Als wij over 4G praten, dan denken 
wij aan snelheid en goede kwaliteit, en uiteindelijk het beste resultaat voor 
mobiele telecommunicatiestandaarden. Maar de technologie staat niet stil, 
iedereen vraagt om nog sneller netwerk, de experts zijn bezig met de volgende 
generatie. En als wij dit relateren aan onze relatie met God. Wat is onze kwaliteit 
in Gods ogen? Hebben wij ook mooi resultaat al bereikt, wat is onze snelheid als 
een verlengde van Gods handen? Onze naasten te helpen die hulp nodig heeft, 
onze bijdrage voor Gods werk?   
 
Wij zijn dankbaar dat wij goed nieuws mogen horen van regio Amstelveen, dat 
ze nu verder kunnen gaan met verbouwing omdat de overheid de goedkeuring 
heeft gegeven. Wij hopen dat regio Amstelveen ons binnenkort mag 
verwelkomen in hun eigen kerkgebouw.  
 
Van andere regio’s zien we ook dat er een stijging is qua kerkbezoekers. Er 
komen ook nog veel kinderen in de kerk. Onze kindernevendienst is zo veel 
gegroeid in de laatste maanden.    
 
Ander goed nieuws is dat er een bestuur gevormd is voor de Huissamenkomst in 
Antwerpen. Ze hebben nu een eigen voorzitter, vicevoorzitter en 
penningmeester. Wij hopen dat ze meer kunnen groeien in jaar 2018.  
 
Daarnaast hebben wij veel activiteiten voor gemeente-opbouw gepland voor jaar 
2018, wij hopen dat met deze activiteiten de eenheid van GKIN versterkt zal 
kunnen worden. We kijken terug op de geslaagde landelijke sportdag die in 
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oktober werd gehouden. Wij feliciteren regio Tilburg dat ze nu de wisseltrofee 
mogen bewaren, en wij kijken uit naar de volgende landelijke sportdag.  
 
Wij danken u ook voor uw steun en uw offers die u jaarlijks brengt. We willen u 
ook vragen de actie Kerkbalans te steunen die in januari 2018 weer gaat 
beginnen. God zegent ons rijk en wij mogen in dankbaarheid ook weer een deel 
teruggeven aan onze Heer Jezus Christus.  
 
Het is bijna 1 jaar geleden dat ik gevraagd werd om scriba te worden. Er is een 
ding dat ik met jullie wil delen, waarom heb ik deze taak heb aanvaard. Doen 
wat God vraagt is niet altijd makkelijk, maar als je het gewoon doet en met 
zegen van God, voordat jij weet dan is het werk al voltooid.  
Wij zoeken nog steeds naar een nieuwe vicevoorzitter van het dagelijks bestuur 
en ook zeer binnenkort naar een nieuwe voorzitter. We hopen dat deze functies 
zo snel mogelijk worden ingevuld. God geeft ons kracht en Hij zal nooit een 
grotere last geven dan wat wij kunnen dragen.  
 
Ten slotte, nog heel even terug naar wat ik in het begin heb geschreven over 
kwaliteit en snelheid van 4G netwerk. Wat hebben wij gedaan mee te gaan met 
deze tijd, hebben wij ook de 4G (FOR GOD) houding in ons leven? Wat voor 
kwaliteit hebben wij? 
 
Een gezegende Kerst en een voorspoedig 2018 
Namens het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kerkenraad GKIN, 
Monica Natanael – Kusumadjaja  
Scriba Dagelijks Bestuur 
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OVERDENKING 
 
“Kerst Brengt Licht”/”Natal Membawa Terang” 
Schriftlezing: Johannes 1:6-13 
 
Wie is ooit op Ameland geweest? 
Ameland is een van de 
Waddeneilanden in Nederland. 
Als u daar naar toe wilt gaan, dan 
neemt u de boot vanuit Holwerd in 
Friesland naar Ameland. Zelf ben ik 
daar nog niet geweest. Ik was wel 
dichtbij, drie eilanden verwijderd: op 
Texel voor een huwelijksinzegening.   
 

 
 
Wat ik aan u wil vertellen is een sage 
of een traditioneel volksverhaal uit 
Ameland over Rixt van het Oerd. Het 
is een aangrijpend verhaal over 
misleidend licht.  
 
Rixt van het Oerd was een arme 
vissersweduwe. Volgens de legende 
moet Rixt samen met haar zoon 
Sjoerd in een grijs verleden naar 
Ameland zijn gekomen, waar zij zich -
ver van iedereen verwijderd - 
vestigde in een hutje op het Oerd in 
het oosten van Ameland. Dag en 

Siapa yang pernah ke Ameland? Ameland 
adalah salah satu pulau di Belanda. 
Kalau anda ingin ke sana, anda naik 
kapal penyeberangan dari Holwerd di 
provinsi Friesland menuju Ameland. Saya 
sendiri belum pernah ke sana. Pernah 
sudah dekat. Cuma beda 3 pulau. Waktu 
itu saya ke Texel melayani pemberkatan 
nikah. 
 
Yang saya mau ceritakan adalah suatu 
legenda atau cerita tradisional dari 
Ameland tentang Rixt van het Oerd. 
Suatu cerita yang pedih tentang terang 
yang menyesatkan.  
 
Rixt van het Oerd adalah seorang janda 
nelayan yang miskin. Menurut legenda, 
di masa lalu Rixt datang bersama 
anaknya Sjoerd ke Ameland. Mereka 
hidup menjauhkan diri dari masyarakat 
dan tinggal di pondok mereka di desa 
Oerd di sebelah Timur pulau Ameland. 
Siang dan malam mereka tinggal dekat 
pantai: perempuan tua yang bungkuk 
dan mencari barang-barang bekas yang 
bisa mereka ambil dari bangkai kapal 
yang terdampar di tepi pantai. Mereka 
tidak mau bergaul dengan siapapun. 
Juga tidak ada orang yang mau peduli 
terhadapnya. Ini juga terjadi ketika 
anaknya, si Sjoerd meninggalkannya 
karena ingin menjadi pelaut. 
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nacht verbleef ze op het strand: een 
oud, gebogen vrouwtje, langs de 
vloedlijn speurend naar bruikbare 
goederen die uit vergane schepen op 
het strand waren aangespoeld. Met 
niemand wilde zij wat te maken 
hebben; niemand bekommerde zich 
ook om haar. Ook niet, toen haar 
zoon Sjoerd haar verlaten had, omdat 
het verlangen naar zee zo groot werd 
dat hij zeeman was geworden.  
 
Lange tijd hield Rixt zich alleen 
staande. Tot er een tijd aanbrak, dat 
er voor haar niets meer op het strand 
te halen viel. Geen schip strandde - 
niets waardevols spoelde aan. Rixt 
kreeg daardoor alle tijd om in haar 
hutje op het Oerd een kwaad plan uit 
te broeden. Toen in een donkere 
nacht de stormwind woedde en zij 
voor de kust een schip in nood zag, 
voerde zij haar voornemen uit. Zij 
bond een koe een brandende lamp 
tussen de horens en joeg het dier de 
duinen op.  
 
De opzet lukte. De 
scheepsbemanning die een veilige 
haven vermoedde op de plek waar 
het lamplicht opflikkerde, zette koers 
naar dat vertrouwenwekkende licht. 
Tot ...men onwrikbaar vast raakte op 
de zandbank voor de kust -reddeloos 
verloren. De branding beukte het 
schip in stukken en de bemanning 
verdronk.  
 
Het was nog maar nauwelijks licht, of 

 
Awalnya Rixt dapat bertahan. Namun 
datanglah saat di mana tidak ada lagi 
barang yang bisa diambil di pantai. 
Rupanya sudah lama tidak ada perahu 
yang kandas. Di pondok kecilnya, Rixt 
mulai merancang rencana jahatnya. Pada 
waktu malam gelap dan badai 
mengamuk, Rixt tahu bahwa ada kapal 
dalam kesusahan. Rixt mengikat lampu 
menyala pada seekor sapi dan mengusir 
sapi itu hingga lari ke bukit-bukit pasir.  
 
Rencananya berhasil. Awak kapal yang 
melihat lampu yang berkelip menduga 
melihat pelabuhan yang aman dan 
mengarahkan kapal mendekati terang 
itu. Akhirnya kapal itu terjebak di 
gundukan pasir dan karam. Ombak 
memukul kapal itu terus-menerus dan 
awak kapal tenggelam.  
 
Di tengah remang-remang, Rixt sang 
‘tukang begal/ bajak darat’ cepat-cepat 
ingin menyeret apa yang bisa 
dirampasnya. Namun apa yang terjadi 
ketika ia sampai ke pantai? Dengan 
terkejut ia melihat tubuh anaknya Sjoerd 
sudah tidak bernyawa. Inilah akibat dari 
rencana jahatnya. Tangisan menyayat 
hati yang Rixt teriakkan terdengar 
mengatasi deru ombak. Tangisan itu 
terdengar oleh penduduk Buren, desa di 
sebelah Timur di Ameland. Sejak itu, Rixt 
masih terus mengembara di sekitar bukit 
pasir di daerah Oerde dan orang-orang 
masih terus mendengar teriakannya 
memanggil anaknya di kala angin badai 
menerpa Ameland: ‘Sjoe-oe-oe-oerd’. 
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Rixt de landpiraat was er bij om alles 
wat van haar gading was naar haar 
huisje te slepen. Maar wat ontwaarde 
zij toen zij op het strand kwam? Het 
levenloze lichaam van haar eigen 
zoon Sjoerd, die door toedoen van 
haar duivelse opzet schipbreuk had 
geleden. De hartverscheurende 
kreten, die Rixt toen uitte, waren 
boven het razen van de branding te 
horen voor de inwoners van Buren, 
het oostelijke dorp op Ameland. 
Sindsdien doolt zij nog altijd rond 
over de Oerder duinen, waar men 
haar kan horen schreeuwen, wanneer 
de stormwind over Ameland jaagt: 
‘Sjoe-oe-oe-oerd’...  
 
In Ameland kunt u het beeld zien van 
Rixt met het misleidende licht.  
 

 
 

 
Di Ameland anda dapat melihat patung 
Rixt dengan lampu yang menyesatkan. 
 

 
 
Pada hari-hari yang gelap ini di musim 
dingin, kita melihat di sekeliling kita 
banyak lampu dan cahaya. Lampu-lampu 
dan cahaya itu adalah usaha manusia 
untuk mengatasi kegelapan. Lampu ada 
banyak ukuran, jenis, dan warnanya. 
Lampu-lampu reklame komersial. Lampu-
lampu etalase yang memikat ‘nafsu 
belanja’. Lampu-lampu meriah dari 
pohon Natal. Lampu-lampu yang 
membawa suasana pesta seperti 
lightshow di taman hiburan. Lampu-
lampu merah di kawasan erotis yang 
menjanjikan cinta. Juga lampu-lampu 
besar atau spotlight yang terarah kepada 
penguasa-penguasa, pemimpin politik, 
pemimpin kemasyarakatan, dan 
pemimpin religius. 
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In deze donkere dagen, zien we 
overal om ons heen lampjes, lichtjes. 
Al die lampjes en lichtjes zijn 
menselijke pogingen om het donker 
te overwinnen. Lichtjes zijn er in 
allerlei maten, soorten en kleuren. 
Commerciële lichtjes. De 
étalagelampjes, die koopgrage 
klanten lokken. Gezellige lampjes in 
de kerstbomen. Lichtjes die 
feestelijke sfeer brengen, zoals een 
lichtshow in pretparken. Erotische 
lichtjes, de rode lampjes die liefde 
beloven. En ook grote lampen of 
spotlights die schijnen over 
machthebbers, politieke leiders, 
maatschappelijke leiders, en 
religieuze leiders.  
 
Al die lichtjes proberen allerlei dingen 
te bieden in het leven: warmte, 
liefde, geluk, genot, vreugde, en 
houvast. Maar al die lichtjes, hoe 
mooi het ook mag zijn, hoe 
goedbedoeld, hebben toch weinig te 
bieden. Sterker nog: ze lijken op de 
misleidende lamp van Rixt van het 
Oerd uit Ameland. Ze wenken je, ze 
doen alsof ze een haven zijn, 
lichtbakens naar vrede en rust. Maar 
in werkelijkheid verleiden, verlokken 
ze je en voeren ze je regelrecht naar 
de donkere nacht van de dood. 
 
Midden tussen al de menselijke 
pogingen om het donker te 
overwinnen, midden tussen die 
misleidende lampen staat één Licht 
als een vuurtoren in de tijd: Jezus 

Semua lampu itu menawarkan banyak 
hal dalam hidup ini: kehangatan, cinta, 
kebahagiaan, kenikmatan, sukacita, dan 
pegangan hidup. Namun terang-terang 
itu, betapapun indahnya dan betapapun 
baik maksudnya tidak banyak 
menawarkan. Bahkan lebih lagi: terang-
terang itu seperti lampu menyesatkan 
dari Rixt van het Oerd dari Ameland. 
Mereka menggoda seakan-akan mereka 
adalah pelabuhan, lentera cahaya yang 
memberikan damai dan ketenangan. 
Namun kenyataannya berbeda. Mereka 
merayu kita dan menarik kita masuk 
perangkap menuju kegelapan malam dan 
kematian. 
 
Di tengah usaha manusia untuk 
mengatasi kegelapan, di tengah cahaya-
cahaya yang menyesatkan, ada Terang 
yang bercahaya seperti mercusuar, yaitu 
Yesus Kristus. Natal membawa terang, 
karena Bayi Yesus itu adalah Terang 
dunia. Ia adalah Mesias yang telah lama 
dinantikan. Injil Yohanes banyak 
memperlihatkan kekontrasan antara 
terang dan gelap. Di sini kita melihat 
bahwa kegelapan itu sungguh nyata dan 
mencengkeram dunia ini. Namun 
demikian terang Kristus lebih kuat dari 
kegelapan. Kegelapan tidak dapat 
memadamkan Sang Terang. Terang 
menghalau kegelapan. Yohanes 1:4-5 
“Dalam Dia (Kristus) ada hidup dan 
hidup itu adalah terang manusia. Terang 
itu bercahaya di dalam kegelapan dan 
kegelapan itu tidak menguasainya.” 
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Christus. Kerst brengt licht, want het 
pasgeboren Kind Jezus is het Licht 
van de wereld. Hij is de 
langverwachte Messias. Het Evangelie 
van Johannes gebruikt veel 
tegenstelling tussen licht en 
duisternis. Hierin zien we dat de 
duisternis, het kwaad echt en reëel is, 
en de wereld in zijn greep hield. Maar 
het licht van Christus is sterker dan 
de duisternis. Duisternis kan het licht 
nooit verstikken. Licht verjaagt de 
duisternis. Johannes 1:4-5 “In het 
Woord (Christus) was leven en het 
leven was het licht voor de mensen. 
Het licht schijnt in de duisternis en de 
duisternis heeft het niet in haar 
macht gekregen.” 
 
Met Kerst vieren we dat het Licht van 
God gekomen is te midden van de 
duisternis.  
Gods eeuwenlange belofte is vervuld, 
zoals wij graag zingen: ‘Davids Zoon, 
lang verwacht …’ Het is net alsof 
apostel Johannes uit blijdschap 
schreeuwt en wijst naar de stal van 
Betlehem: Kijk naar het Kindje Jezus 
die lag in de kribbe! Kijk! Hij is het 
ware …   
Te midden van het menselijke 
verlangen naar licht, te midden van 
menselijke pogingen om licht te 
maken, is het ware Licht gekomen. 
Hij is het ware! Vers 9: ‘het ware 
Licht, dat ieder mens verlicht en naar 
de wereld kwam’. 
 
 

Pada hari Natal kita merayakan bahwa 
Terang Allah telah datang di tengah 
kegelapan. Janji Allah berabad-abad 
telah digenapi, seperti yang kita 
nyanyikan: ‘Anak Daud yang telah lama 
kita nantikan …’. Seakan rasul Yohanes 
berteriak dengan sukacita dan menunjuk 
ke kandang Betlehem: Lihatlah bayi 
Yesus yang terbaring di palungan! 
Lihatlah! Ialah yang sesungguhnya. Yang 
lama kita nantikan. Di tengah kerinduan 
manusia akan terang, di tengah usaha 
manusia untuk membuat terang sendiri, 
datanglah Terang yang sesungguhnya. 
Ayat 9: ‘Terang yang sesungguhnya, 
yang menerangi setiap orang, sedang 
datang ke dalam dunia’. 
 
Terang itu murni dan benar. Terang itu 
ingin menerangi setiap orang. Ingin 
menyembuhkan, mengampuni, 
menghalau gelapnya si jahat dan dosa, 
menghalau gelapnya maut. Terang ini 
bercahaya ke dalam hati kita yang 
terdalam. Menghibur. Memberi 
pengharapan. Namun terang itu juga 
mengkonfrontasi kita. Kita harus 
melakukan sesuatu terhadap terang itu, 
terhadap Yesus. Kita harus memutuskan 
ikatan dengan dosa dalam hidup kita. 
‘Sisi gelap’ dalam hidup ini yang lebih 
ingin kita sembunyikan dan pelihara. Kita 
harus berhenti dengan ‘terang buatan 
sendiri’. Natal membawa terang. 
Biarlah TerangNya bercahaya atas 
kita!  
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Het Licht was zuiver en waar. En dit 
Licht wilde ieder mens verlichten. Het 
wilde genezen, vergeven, de 
duisternis van kwaad en zonde en 
dood verdrijven. Dit Licht schijnt diep 
in ons hart. Het troost. Geeft hoop. 
Maar dat Licht is  ook confronterend. 
Wij moeten iets met dit Licht. Wij 
moeten iets met Jezus. Wij moeten 
breken met de zonden in ons leven, 
de donkere kanten van ons bestaan 
die wij liever verbergen en koesteren. 
En wij moeten afstand nemen van het 
zelfgemaakte licht. Kerst brengt 
licht. Laat Zijn licht schijnen over 
ons!  
 
Jezus, het KerstKind zegt later in 
Johannes 8:12 ‘Ik ben het Licht voor 
de wereld. Wie mij volgt loopt nooit 
meer in de duisternis, maar heeft 
licht dat leven geeft.’  
 
Volg Hem, het Licht van de wereld! 
Wie Hem volgt, vindt niet de dood. 
Wie Hem volgt, vindt een nieuw 
bestaan. Een hemelse haven. Hulp. 
Heling. Voor altijd.  
 
Misschien ben je aan lager wal 
geraakt, dankzij de een of andere 
misleidende lichtbron.  
Misschien ben je innerlijk kapot 
gegaan aan de uit eenzaamheid 
gegroeide liefdeloosheid van je 
geliefde.   
Misschien ben je op het strand van de 
wereldzee aangespoeld als wrakhout, 
verleid door de schijn van liefde, die 

Yesus, Sang Bayi Natal berkata di 
kemudian hari di Yohanes 8:12 “Akulah 
terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, 
ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, 
melainkan ia akan mempunyai terang 
hidup.” 

 
 
Ikutilah Dia, Terang dunia! Siapa yang 
mengikutNya tidak akan binasa, 
melainkan mendapat kehidupan yang 
baru. Pelabuhan surgawi. Pertolongan. 
Kesembuhan. Untuk selamanya. 
 
Mungkin anda mengalami kemunduran 
karena mengikuti terang yang 
menyesatkan.  
Mungkin anda mengalami luka batin 
karena kehilangan kasih dari orang yang 
anda kasihi. 
Mungkin anda terdampar seperti bangkai 
kayu setelah diombang-ambingkan ke 
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geen liefde was maar dolle drift.  
Misschien lig je als Sjoerd op een 
eiland, een mens alleen, eenzaam, 
zonder uitzicht en perspectief. 
Of misschien ben je als Rixt van het 
Oerd, en loop je schreeuwend door 
de duinen der dagen, dragend de 
schuld van een mislukt bestaan.  
Hoog boven al ons zuchten en zoeken 
naar rust,  zwaait een licht: Jezus, die 
het Licht der wereld is. Volg Hem! 
 
In Matteüs 2 kunnen we het verhaal 
van de geboorte van Jezus lezen. Als 
wij ons inleven, mogen we als het 
ware samen met de wijzen uit het 
Oosten het Kindje Jezus zoeken. Hoe 
vinden wij Hem? Kijk naar de ster die 
ons zal leiden naar het Kind. Samen 
met de wijzen gaan we op weg. Niet 
in een keer vinden we het Kind. Eerst 
langs een verkeerde weg, de weg 
naar Koning Herodes: de weg die 
gekenmerkt is door leugen, hebzucht, 
machtslust. Misleidend licht, kunnen 
we zeggen. Gelukkig vinden we 
uiteindelijk dat Kind. Godzij dank! 
Wat worden we vervuld van diepe 
vreugde. De ster blijft op een 
gegeven moment staan. Samen met 
de wijzen, komen wij het huis binnen 
en ontmoeten Jezus met Maria, Zijn 
moeder. Wij aanbidden het Kind en 
we bieden onze geschenken aan.  

sana-sini karena digoda oleh cinta yang 
‘palsu’ (putus cinta).   
Mungkin anda seperti Sjoerd di pulau itu: 
kesepian dan tanpa perspektif. 
Atau mungkin anda seperti Rixt van het 
Oerd, berjalan berteriak melalui bukit-
bukit hari, memikul rasa bersalah dari 
kegagalan hidup.  
Melampaui semua keluh kesah dan 
pencarian ketenangan diri, tampaklah 
cahaya yang melambai-lambai dari 
Yesus, Terang dunia. Ikutlah Dia! 
 
Di Matius 2 kita dapat membaca cerita 
kelahiran Yesus. Jika kita meresapinya, 
maka kita seakan boleh ikut bersama 
dengan orang majus mencari Yesus. 
Bagaimana kita menemukanNya? 
Lihatlah bintang itu yang akan membawa 
kita ke Anak Natal. Bersama dengan 
orang majus kita melakukan perjalanan. 
Kita tidak langsung menemukan Anak 
itu. Pertama-tama melewati jalan yang 
salah, jalan menuju raja Herodes. Jalan 
itu bercirikan kebohongan, keserakahan, 
nafsu kekuasaan. Seperti terang yang 
menyesatkan dalam cerita awal. 
Syukurlah akhirnya kita menemukan 
Anak Natal itu. Puji Tuhan! Betapa kita 
penuh dengan sukacita. Bintang itu 
berhenti pada suatu waktu. Bersama 
dengan para majus kita memasuki 
rumah itu dan berjumpa dengan Yesus 
dan Maria, ibuNya. Kita sujud 
menyembah Anak itu dan 
mempersembahkan persembahan kita 
kepadaNya.      
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In onze lezing gaat apostel Johannes 
nog een stap verder. Het is niet 
alleen mooi als wij komen naar het 
Kindje Jezus. Nee. Meer dan dat! Als 
wij in het Kindje Jezus geloven en 
Hem ontvangen, worden we zelf 
kinderen van God. Wij mogen God 
Abba, Vader noemen! Wat een 
geweldig voorrecht! Dit wordt ook 
genoemd: wedergeboorte, uit God 
geboren worden.  
 
Kerst brengt licht. Leef in het 
licht! Wie heeft er vissen thuis? 
Goudvissen? Ik vind dat een goudvis 
een mooie kleur heeft: vaak oranje of 
goud. Maar weet u dat goudvissen 
van kleur kunnen veranderen? Door 
te weinig (zon)licht kan een goudvis 
wit worden. Als het aquarium 
geruime tijd in het donker staat zal 
de goudvis langzaam zijn kleur 
verliezen.  
 
Als het licht van Christus, het licht 
van Kerst over ons schijnt, moeten 
we niet meer in het donker leven. 
Leeft niet in het verborgene. Met 

Dalam pembacaan kita, rasul Yohanes 
melangkah lebih jauh. Kalau kita datang 
kepada bayi Yesus; itu bukan hanya 
indah. Tidak. Lebih dari itu! Kalau kita 
percaya kepada bayi Yesus dan 
menerimaNya, maka kita sendiri menjadi 
anak-anak Allah. Kita boleh memanggil 
Abba, Bapa kepada Allah! Sungguh suatu 
hak istimewa! Ini disebut juga: kelahiran 
kembali, dilahirkan dari Allah.  
 
Natal membawa terang. Hiduplah di 
dalam terang itu! Siapa yang punya 
ikan di rumah? Ikan emas? Ikan emas 
mempunyai warna yang indah: biasanya 
oranje atau emas. Namun tahukah anda 
bahwa ikan emas bisa berubah warna? 
Kalau ikan emas kekurangan sinar 
(matahari) maka warnanya akan berubah 
menjadi putih. Kalau aquarium lama 
dalam keadaan gelap, maka ikan emas 
itu akan kehilangan warnanya.  
 

 
 
Jika terang Kristus, terang Natal 
menerangi kita, maka janganlah kita 
tetap hidup di dalam kegelapan. 
Janganlah hidup tersembunyi. Dengan 
kata lain: kita bisa jatuh ke dalam dosa, 
tapi jangan kita hidup di dalam dosa. 
Hidup di dalam dosa akan memudarkan 
warna kita. 
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andere woorden: wij kunnen in zonde 
vallen, maar wij moeten niet in zonde 
leven. Leven in zonde zorgt dat wij 
kleur verliezen.  
 
Integendeel: leef in het Licht! Dan zal 
het Licht ons leven leiden. Zijn licht in 
ons leven lijkt niet op honderden 
koplampen. Nee. Al had je honderd 
koplampen of de schijnwerpers van 
een dalende Boeing 747, er zijn en 
blijven altijd kuilen in de weg, 
verkeersdrempels, en andere 
obstakels. Maar geen paniek. Weet 
dat wij genoeg licht hebben om ze uit 
de weg te gaan. Het licht van 
Christus helpt ons op de goede weg 
te blijven. Zijn licht is als een zaklamp 
die ons pad verlicht, net voldoende 
om een paar meter verder te lopen.  
Hij is als de zon, die na een koude, 
donkere nacht langzaam maar zeker 
alles opnieuw uit de duisternis 
geboren doet worden. Dankzij Hem 
valt nu al over ons leven de glans van 
Gods toekomst.  
 
Kerst brengt licht. Leef in het licht en 
laat het licht schijnen! Jammer 
genoeg kunnen christenen leven net 
als Rixt van het Oerd: misleidende 
lichten voor anderen. Dat gebeurt als 
wij het licht gebruiken net als een 
spotlight dat gericht is naar onszelf. 
‘Ik, ik, ik’. ‘Mijn naam, mijn koninkrijk, 
mijn wil’, terwijl wij anders bidden in 
het Onze Vader “Uw Naam, Uw 
Koninkrijk, Uw wil’. Ons grote ego 
kan inderdaad een obstakel vormen 

 
Sebaliknya: hiduplah di dalam Terang, 
maka Terang akan memimpin hidup kita. 
TerangNya dalam hidup kita tidak seperti 
ratusan lampu sekaligus. Tidak. 
Sekalipun kita punya ratusan lampu atau 
lampu sorot seperti Boeing 747 yang 
mendarat, tetap ada lubang, ‘polisi tidur’, 
dan hambatan lainnya. Tapi jangan 
panik. Ketahuilah bahwa kita mempunyai 
terang yang cukup untuk menghadapi 
semua itu. Terang Kristus menolong kita 
untuk tetap berjalan di jalanNya. 
TerangNya seperti lampu senter yang 
menerangi jalan kita. Cukup untuk 
berjalan beberapa meter ke depan. 
Begitulah terus-menerus. Terang Kristus 
seperti matahari, yang setelah malam 
dingin dan gelap perlahan-lahan terbit 
dan menjadikan segala sesuatu terang 
kembali (lahir kembali dari kegelapan). 
Karena Dia, masa depan Allah sudah 
boleh terlihat di dalam hidup kita 
sekarang. 
 
Natal membawa terang. Hiduplah di 
dalam terang itu dan pancarkanlah 
terang itu! Sayang sekali orang-orang 
Kristen bisa hidup seperti Rixt van het 
Oerd: memberikan terang yang 
menyesatkan bagi orang lain. Ini terjadi 
kalau kita menggunakan terang itu 
seperti spotlight yang terarah kepada 
kita. ‘Aku, aku, aku’. ‘Namaku, 
kerajaanku, kehendakku’, padahal di 
dalam doa Bapa Kami kita berdoa: 
“NamaMu, KerajaanMu, kehendakMu”.  
Ego kita memang bisa menjadi batu 
sandungan bagi orang lain yang ingin 
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voor anderen om naar Jezus te 
komen.  Jezus wordt overschaduwt 
door ons. Maar wees net als 
Johannes de Doper in onze lezing. 
Die wijst niet naar zichzelf, maar naar 
Jezus. Wij zijn geroepen om te 
getuigen van het Licht der wereld, 
Jezus Christus. Zoals Jezus zelf heeft 
gezegd: “Jullie zijn het licht in de 
wereld. Een stad die boven op een 
berg ligt, kan niet verborgen blijven.” 
(Mat. 5:14). Kerst brengt licht. 
Leef in het licht en laat het licht 
schijnen zodat mensen Jezus 
zien! Amen.  
 
ds. Johannes Linandi 
 

datang kepada Yesus. Yesus jadi ada di 
bayang-bayang kita. Marilah kita menjadi 
seperti Yohanes Pembaptis di dalam 
bacaan Alkitab kita: tidak menunjuk 
kepada diri sendiri, tetapi kepada Yesus. 
Kita dipanggil untuk bersaksi tentang 
Yesus Kristus, Sang Terang dunia. 
Seperti Yesus sendiri berkata: “Kamu 
adalah terang dunia. Kota yang terletak 
di atas gunung tidak mungkin 
tersembunyi.” (Matius 5:14). Natal 
membawa terang. Hiduplah di 
dalam terang itu dan pancarkanlah 
terang itu agar orang-orang melihat 
Yesus! Amin.  
  
Pdt. Johannes Linandi 
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LUTHERREIS 
 
In mei 2017 wilde een van de ouderlingen van Amstelveen een Lutherreis 
organiseren in verband met 500 jaar Reformatie. De reis was gepland voor een 
week met vertrek op 10 juli en er dienden zich tenminste 30 belangstellenden 
aan te melden. Het aantal aanmeldingen bleef steken op 16, deze Lutherreis 
werd om die reden afgeblazen. 
 
Terstond werd een nieuwe poging ondernomen, nu voor de duur van vier dagen 
en goedkoper. De vertrekdatum was gepland op 15 september vanuit Breukelen. 
Ondanks dat het aantal aanmeldingen slechts 22 bedroeg, ging deze keer de 
Lutherreis wel door. Alle deelnemers dienden op vrijdagmorgen 15 september 
aanwezig te zijn bij Hotel Van Der Valk te Breukelen om 08.00uur. De bus 
vertrok om 09.00u en de reis zou ongeveer acht uur duren. Bij vertrek uit 
Breukelen regende het tot de Nederlands-Duitse grens en het regende bij 
terugkeer vanaf de Duits-Nederlandse grens tot Breukelen. Onderweg naar 
Blankenfelde (Dahlewitz) was er veel oponthoud door wegwerkzaamheden en 
een kettingbotsing. We arriveerden rond 22.00uur in Berlijn en konden tot 
23.00uur dineren. Tijdens de reis kregen alle deelnemers hapjes uitgereikt, die 
door enkele deelneemsters waren klaargemaakt. Iedereen kreeg ook een flesje 
water. De sfeer aan boord was goed.	 
 

Zaterdagmorgen vertrokken we om 
09.00uur voor een dagje Berlijn. Het 
weer was zonnig en warm voor de tijd 
van het jaar. Aangekomen in Berlijn – 
Alexanderplatz – mocht een ieder voor 
zich weten hoe hij of zij die dag wilde 

besteden, hetzij sightseeing of winkelen 
dan wel familie bezoeken. Rond 15.30uur diende 

iedereen zich weer te melden bij de bus op de Alexanderplatz. 
 
Johannes Linandi en Arjan Snoek besloten samen gebruik te gaan maken van de 
Hop-On-Hop-Off-bus voor sightseeing West-Berlijn. De bus passeert diverse 
punten van de stad waar men kan uitstappen om foto’s te maken of ander 
vertier om vervolgens na verloop van enige tijd met een andere bus verder te 
rijden. De gekochte kaart diende elke keer, als men de bus weer instapte, 
getoond te worden. Samen bezochten wij onder andere de Brandenburger Tor, 
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de Rijksdag, het Holocaust monument en Checkpoint Charlie. Vlakbij Checkpoint 
Charlie is een museumpje ingericht waarin men foto’s kan bekijken welke alle 
betrekking hebben op de periode van de Berlijnse Muur. In de straat van 
Checkpoint Charlie kan men ook nog de Oost-Duitse en Russische 
staatssymbolen zien. Wie dat wil kon ook met een Amerikaanse militair op de 
foto. Ik vond het maar poppenkast en dikdoenerij. 
Het stadsbestuur van Berlijn heeft op de plaatsen waar de Berlijnse Muur is 
afgebroken een dubbele rij kinderkopjes in het asfalt geplaatst, zodat elke 
bezoeker van de stad kan zien hoe de Muur de stad in tweeën had gedeeld.  
 
Voor of na het diner had men ook nog de gelegenheid om vrij te gaan zwemmen 
of een sauna te nemen in het hotel; men kon ook nog gemasseerd worden, 
maar daarvoor diende men ’s morgens een afspraak te maken en apart af te 
rekenen. Tussen 18.00uur en 19.00uur ging iedereen dineren. 
 
Afgesproken werd ook dat ’s avonds rond 22.00uur een korte bijeenkomst zou 
worden gehouden op de kamer van Johannes en Arjan. Bij die gelegenheid zou 
de dag worden afgesloten met een geestelijk woordje door Johannes. 
 
Zondagmorgen zou de bus rond 10.00uur vertrekken naar Wittenberg. Van 
09.00 tot 10.00uur werd er in de bus een zondagse dienst gehouden. Er werd 
ook nog gecollecteerd. Alle deelnemers dienden vóór negenen te hebben 
ontbeten. In Wittenberg arriveerden we rond 11.30uur. Het was zonnig weer. In 
Wittenberg werden de kerk en het Luthermuseum bezocht. In de kerk van 
Wittenberg waren door nazaten van Luther kransen gelegd. Links vóór de ingang 
van de slotkerk is de deur van de kapel waarop alle 95 stellingen staan vermeld 
welke Luther op 31 oktober 1517 vastmaakte. Alle 95 stellingen gaan over de 
verkoop van Aflaten door Tetzel.  Wie een aflaat kocht, die mocht er van 
verzekerd zijn, volgens Tetzel en de paus, dat zijn of haar zonden waren 
afgekocht. Je kon nooit meer dan zeven aflaten per persoon kopen. Wie de 
zevende aflaat had gekocht was in de zevende hemel. De 
opbrengst van de verkoop van aflaten werd onder andere 
gebruikt voor de bouw van basiliek Sint- Pieter 
in Rome. Op de trans van de kerk in 
Wittenberg staat in grote letters de 
tekst: ”Ein fester Burg ist unser Gott” 
ofwel “Een vaste burcht is onze God”. 
Dit lied is opgesteld door Maarten 
Luther. 
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Nadat we de kerk hadden bezocht, kon men met de bus gebracht worden naar 
de andere kant van Wittenberg of men kon door de hoofdstraat naar de andere 
kant lopen. Besloten werd om het Luthermuseum te bezoeken. Wie liep kwam 
onderweg onder andere een Lutherwinkel tegen alwaar men allerlei dingen kon 
kopen welke betrekking hebben op Luther en op 500 jaar Reformatie.  
Wittenberg is een kleine plaats met twee lange straten die evenwijdig aan elkaar 
lopen. 
 
’s Middags rond 16.00uur werd de terugreis naar het hotel aanvaard. Vier heren 
hebben die avond gezwommen, terwijl drie van de vier heren nog een sauna 
hebben genomen. Wederom werd de dag afgesloten op de kamer van Johannes 
en Arjan met een korte overdenking en waar herinneringen van de afgelopen 
twee dagen werden opgehaald. 
 
Al met al kunnen we zeggen dat het verblijf in het Van Der Valk-hotel 
Blankenfelde goed was. Zowel ontbijt als diner waren uitstekend verzorgd.  
 
Maandagmorgen 18 september werd de thuisreis aanvaard om 09.00uur. Tussen 
18.00uur en 18.30uur kwam de bus aan in Breukelen bij het Van der Valk-hotel 
langs de A2.  
 
Almere, 16 november 2017. 
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BOUWSTENEN  
50 JAAR GEHUWD 

 
28 december 1967 – 2017 
 
Normaliter licht ik één van de gemeenteleden uit van de Pauluskerk Tilburg voor 
de Bouwstenen van het GKIN NIEUWS. Echter deze keer belicht ik ons zelve. 
Omdat het toch een zegening is 50 jaar gehuwd te zijn dat is ons niet zo maar is 
gegeven. Mede door de uitnodiging van de burgemeester van onze woonplaats 
die gisteren op de mat lag, die de gouden bruidsparen van de 2e helft van 2017 
uitnodigt voor een feestelijke lunch, was dit de reden dit op papier te zetten. 
Het is zeker een zegening om 50 jaar getrouwd samen te zijn. 
 
50 jaar geleden trouwden in hartje winter in Breda, wijlen mijn broer reed ons 
een half uur later dan afgesproken was naar het stadhuis in Breda, echter werd 
er nog wel getrouwd door de huwelijksambtenaar ondanks dat we te laat waren. 
Het werd geen kerkelijk huwelijk omdat je toentertijd je een geboorteakte nodig 
had en aangezien deze geboorteakte van Richard nog in Surabaya was en ik/we 
verder geen soesah wilden, lieten we het dus hier bij.  
 
Echter 25 jaar later in 1992 werd ons huwelijk alsnog ingezegend in de 
Theresiakerk in Jakarta, daar waar ik was geboren, op school heb gezeten en 
daar ook mijn communie heb gedaan, door een Javaans Nederlands sprekende 
priester die zijn theologiestudie volgde in Maastricht en daardoor ook perfect 
Nederlands sprak. 
 
Nu 25 jaar later 28 december 2017 zitten we samen met ons 50-jarig gouden 
jubileum samen in Thailand. Echter daags voor onze reis, mogen we nog bij de 
burgervader op audiëntie en krijgen een feestelijke lunch aangeboden. Samen 
zullen we ook genieten en er stil bij staan dat we zoveel zegeningen krijgen van 
Boven voor dit eervol gouden huwelijksjubileum en dat we hierbij nog samen 
mogen én kunnen zijn. 
 
Bedankt Heer voor al uw goedheid.  
Richard en Vivienne Cooke 
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NATIONALE VIERING 500 
JAAR REFORMATIE 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Op dinsdag 31 oktober 2017 om 19.00 uur vindt in de Domkerk in Utrecht de 
Nationale Viering ‘500 jaar Protestants’ plaats. Deze viering wordt georganiseerd 
door de Protestantse Kerk in Nederland. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 
 
De gang van het evangelie door Nederland is de rode draad in de liturgie. 
Willibrord bracht het evangelie naar Nederland. Al vijf eeuwen lang klinkt dit 
evangelie in ons land. En wij vertrouwen erop dat het evangelie voor eeuwig zijn 
weg in Nederland blijft vinden. 
 
In dit kader van ‘het spoor van eeuwen, maar met het oog gericht op de 
toekomst’ willen we u vragen om alvast over het volgende na te denken: wij 
moedigen u aan om één persoon mee te nemen naar de viering die voor u 
gestalte geeft aan het doorgeven van het geloof van generatie op generatie. 
Denk aan bijvoorbeeld uw (klein)kind, een jonger iemand uit uw 
geloofsgemeenschap, iemand van wie u het geloof hebt doorgekregen etc. etc. 
Nu u dit weet, wie neemt u dan mee? Wilt u daar alvast over nadenken? Wij 
dromen van een Domkerk vol generaties van gelovigen.  
 
Zo luidt de vooraankondigingsbrief van 
de Protestantse Kerk in Nederland voor 
de Nationale viering van 500 jaar 
reformatie. Wat een bijzondere 
uitnodiging! Er wordt van de 
uitgenodigden gevraagd om niet je 
partner mee te nemen, maar iemand 
die symbool staat voor het doorgeven 
van het geloof van generatie op 
generatie. Van GKIN waren ds. Johannes Linandi en ondergetekende 
uitgenodigd en we hebben jongere generatie meegenomen in de persoon van 
Elvin Leuhery en Rosy Warmadinata. 
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Koning Willem-Alexander was ook bij de viering aanwezig, naast 
vertegenwoordigers van alle kerkgenootschappen en religies. Ook de leiders van 
de christelijke politieke partijen (SGP, CU en CDA) waren aanwezig.   
 
Wellicht hebt u de viering reeds gevolgd op de televisie (NPO2) op 5 nov j.l. Het 
was inderdaad een warme en mooie dienst. Er werden veel psalmen gezongen in 
de dienst, begeleid door de prachtig orgelspel van dhr. Sietze de Vries en het 
koor ”Sonante Vocale”. Al deze ingrediënten, aanwezigheid van vooraanstaande 
personen, intense melodieën en woorden van de liederen brachten ons naar de 
sfeer van de tijd van Luther; tenminste dat is wat ik voelde. De tijd waar het 
geloof ertoe doet, waar het geloof omarmd wordt en belangrijk geacht.  

 
De preek, door ds. Rene de Reuver, 
ging over Luther die ook, zoals 
velen in die tijd, leefde in de angst 
voor het negatieve oordeel van 
God. Zijn stipte leven en straffe 
discipline als monnik hielpen hem er 
niet van af. Totdat hij uit de 
woorden van God ontdekte “God zit 
mij, uit liefde”. Deze ontdekking 
had zijn angst verloren te raken, 
niet te voldoen aan wat God van 

hem vraagt, weggenomen. De angst werd overwonnen door de ontdekking dat 
God hem niet afrekent maar ZIET, UIT LIEFDE. Dit gaf hem vreugde. De 
essentie van reformatie is dus de bevrijdende woorden van God. Woorden die 
diep je ziel raken en vreugde geven. Deze preek sluit heel goed aan met het 
verhaal van de verloren zoon uit Lukas 15. Daar kan de tweede zoon ook zeggen 
“Mijn vader heeft mij niet afgerekend, Hij ziet mij, uit liefde. En dit geeft 
vreugde”.    
 
Na de dienst was er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie en 
een broodje met elkaar te praten. Maar omdat we allebei om 22:00 al weer in 
Tilburg willen zijn, gingen we meteen naar het station om de trein te pakken. 
Vreugde, dat was de precieze beschrijving van wat wij voelden toen wij naar 
huis gingen.     
-Iskandar Gandasasmita 
 
* U kunt de dienst (nogmaals) bekijken op:   
Http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/412534/kerkdienst.html 
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Lia, Frank & Kezia 

Reynitha & Baput 

Salmon, Sonya & Olivia 

Han, Tiong Bo, Daisy & Maartje 

Juliana, Darren & Jayden 

Meilany, Hari & Avisha 

Hok Liang Oei & Nieke 

Ilse Neijs 

Memei & Jing Kiat 

Jan-Willem, Nova & Patrick 

Anita & Boy Swart 

Annelies & Peter Schenkhuizen 

Maya, Edward, Vanessa & Vachel 

Ellen & Ari Vergeer 

Frits & Hennie Lim 

 

Tina, Pablo & Bevin 

KiSaTo Fam. 

Linda & Bing Oei 

Lira & Swan 

Bea & Fred Crans 

Lucia Kieffer 

Roy & Threes Sie 

Yanti & Andre 

Ray & Dita Suling 

Hauw Han 

Johan, Lusi & Kimberly Handojo 

Brenda, Monique & Budi Tjitrowrijo 

Charlotte & Dick van der Toorn 

Keng Tan 

Budi, Vina, Aileen & Timothy Darmadi 
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Yvonne & Eric Rumondor 

Annie F. van Barneveld Rumpesak 

Flora Widjaja 

Anton & Monica Kusumadjaja 

Shelly & Chris Hardjono 

Andre Kiat & Kiem Julizar 

Cilly & Bea Tan 

Steve, Alin & Jason 

Vanessa Sidharta 

Reza, Ocha, Reo & Rae 

Fam. Hasibuan (Davied, Hesti, 
Daphne) 

Maya, Khaya, Dayu, Arie Purwanto 

Hanie & Carel Fenijn 

Luc & Elza Leihitu 

Fam. Putranto / Juni Sirait 

 

 

 

 

Peter, Gita, Tamara, Samuël 

Nelson, Pinta, Rhania & Lila Silitonga 

Tie & Hanny Liem 

Maria & Boy Soebrata 

Inge & Freek Kapitan 

Maud & Han Tio 

Bwee 

Ine, mas Eddy, Joshua, Chevy 

Fam. Gandasaputra 

Anton, Ernia & Daniel 

Roos Kindangen 

Gerda & Mariana 

Maretta, Iman & Mazzro 

Milton, Manik, Romi & Lionel 

Nicole, Naomi, Any & Liong 

Martin & Julia van der Boom – 
Simatupang 
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TERUG NAAR DE BRON 
KEMBALI KE SUMBER 

 
19 november 2017 heeft de regio 
Rotterdam Dordrecht afscheid 
genomen van een gebouw met een 
speciale dienst. Een kerkgebouw dat 
voelde als een woning. Al bijna 30 jaar 
lang hebben belangrijke 
levensgebeurtenissen hier 
plaatsgevonden, zoals inzegeningen 
van huwelijken, kinder- en 
volwassendoop, geloofsbelijdenissen, 
enz. Mensen hebben hier de 
aanwezigheid gevoeld van God in hun 
leven. 
 
Hieronder kunt u een artikel lezen van 
“Wijkkrant De Gallerij” uit september 
2017 
 
Het is inmiddels definitief bekend gemaakt 
dat de opstandingskerk aan de Groen van 
Prinsterenweg 66 in september dit jaar of 
uiterlijk in oktober verkocht zal worden 
aan een andere eigenaar.  
 
Al 30 jaar heeft de Indonesische 
Nederlandse kerk GKIN hier met veel 
plezier diensten gehouden. De jaarlijkse 
bazaar is dan ook een belend fenomeen in 
de wijk. De vrije Evangelische gemeenste 
in eveneens jarenlang thuis geweest in deze 
kerk en was de eigenaar. De vrije 
evangelische gemeente heeft maandelijks 
voedsel gedoneerd aan de Voedsel 
Verdeling en Trefpunt de nieuwe Stoof. Het 
was dan ook inmiddels een tweede thuis 

Pada tanggal 19 november 2017 
kemarin wilayah Rotterdam Dordrecht 
harus berpisah dari sebuah bangunan 
dengan kebaktian special. Sebuah 
gedung gereja yang sudah terasa 
seperti rumah sendiri. Selama hampir 
30 tahun banyak peristiwa penting 
yang telah terjadi di sini, seperti 
kebaktian pernikahan, pembatisan 
anak-anak, pembaptisan orang 
dewasa, dll. Orang-orang merasakan 
kehadiran Tuhan dalam kehidupan 
mereka di sini.  

De “oude” Bron 
 

Pada waktu kebaktian perpisahan dari 
Opstandingskerk, Pendeta Stanley 
Tjahjadi bertanya siapa yang bisa 
mengingat kebaktian-kebaktian 
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voor velen.  
 
Er zullen de nodige traantjes weg zijn 
gepinkt, er verdwijnt in zekere zin een 
stukje cultuur uit de wijk Crabbehof. Het is 
nog niet bekend wat er met het gebouw 
gaat gebeuren. We kunnen in ieder geval 
met dankbaarheid terugkijken op vele jaren 
aan mooie herinneringen. (Ilona Peters) 
 
Tijdens de afscheidsdienst van de 
Opstandingskerk op 19 november werd 
gevraagd door dominee Stanley 
Tjahjadi, wie zich nog de begintijd kon 
herinneren van de erediensten in de 
Opstandingskerk, ongeveer 30 jaar 
geleden. Dit waren er slechts acht... 
Wie kan zich dan nog  de eerste 
erediensten van de GKIN in Dordrecht 
herinneren? Langer dan 30 jaar 
geleden? In een klein buurtkerkje 
genaamd de Bron?  Dit moeten 
gemeenteleden zijn met een schat aan 
verhalen over de GKIN regio Schiedam/ 
Dordrecht. Misschien moeten we deze 
verhalen in de komende jaren gaan 
documenteren... 
 
Op 30 juli 2017 kon de kerkenraad van 
regio Rotterdam /Dordrecht het 
volgende mededelen: 
 
Ontwikkelingen kerklocatie 
Maandag 24 juli heeft de werkgroep en 
kerkenraad een eerste ontmoeting gehad 
met de kerkrentmeester van de Protestantse 
gemeente “De Bron” alhier in Dordrecht 
(Stadspolder). Het was een prettige 
kennismaking. De kerkruimte is mooi en 
uitstekend passend voor onze gemeente. 

pertama di gedung Opstandingskerk, 
sekitar 30 tahun yang lalu? Ternyata  
hanya ada delapan... Kalau begitu, 
siapa masih bisa mengingat kebaktian 
kebaktian GKIN yang pertama di kota 
Dordrecht?  Lebih dari 30 tahun yang 
lalu? Di sebuah gereja kecil yang 
bernama Sumber? Ini harusnya ada 
orang anggota gereja yang punya  
banyak cerita tentang wilayah GKIN 
Schiedam/Dordrecht. Mungkin kita 
harus mendokumentasikan cerita-cerita 
ini di tahun-tahun mendatang ... 
 
Pada tanggal 30 juli 2017, ketua gereja 
wilayah Rotterdam / Dordrecht 
mengumumkan hal berikut: 
 
Perkembangan lokasi gereja 
Pada hari Senin 24 juli, kelompok kerja 
dan ketua gereja bertemu dengan pelayan 
gereja komunitas Protestan "De Bron" di 
Dordrecht (Stadspolder). Diawali dengan 
perkenalan yang baik. Ruang gereja itu 
bagus dan sangat cocok untuk jemaat kita. 
Tempat parkir dan transportasi umum 
sangat memadai. Penatua gereja pada saat 
itu juga  mempertimbangkannya . Biaya 
sewa rendah saat ini pasti akan meningkat 
untuk ruang gereja yang baru. Ruang 
gereja yang baru bisa segera mulai 
digunakan. Kami akan memberikan 
informasi singkat tentang gedung gereja 
"Sumber" setelah kebaktian minggu. 
 
Secara informal, mendengar dari VEG 
bahwa Opstandingskerk akan dijual sekitar 
tanggal 20 September dan karena itu 
jemaat harus mempersiapkan perpindahan 
ke lokasi baru. Dengan rasa syukur kita 
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Parkeerruimte en openbaar vervoer is goed 
te noemen. De kerkenraad beraadt zich op 
dit moment. De huidige lage huur zal zeker 
gaan toenemen voor de nieuwe kerkruimte. 
De nieuwe kerkruimte kan spoedig in 
gebruik worden genomen. We zullen een 
korte inlichting geven over de “Bron” na 
de dienst. 
 
Informeel werd vernomen van de VEG dat 
de Opstandingskerk verkocht zal worden 
rond 20 september en daarmee zal de 
gemeente zich moeten voorbereiden op een 
vertrek naar de nieuwe locatie. In 
dankbaarheid mogen wij terugzien op 30 
jaar samenwerking met de VEG 
Opstandingskerk en mogen wij onze 
zegeningen tellen. Zo mogen wij ook op 
God vertrouwen op de volgende stap in het 
bestaan van de GKIN regio RDDD. 
Met ander woorden, 24 juli werd 
bekend gemaakt dat de regio 

terugkeert naar de Bron! 
Op deze dag predikte dominee Marla 
Huliselan betreffende het thema 
“Dorst!”. 

 
Dorst! - Johannes 4:3-26 – ds. Marla 

Winckler-Huliselan 
 
De tekst uit Johannes 4 gaat over de 
ontmoeting tussen Jezus en een 
Samaritaanse vrouw. Na een lange 

bisa melihat kembali kerjasama dengan 
VEG Opstandingskerk selama hampir 30 
tahun dan kita dapat menghitung berkat-
berkat kita selama itu.. Dengan cara ini 
kita juga bisa mempercayakan pada Tuhan 
untuk langkah selanjutnya dalam eksistensi 
& perkembangan jemaat GKIN RDDD. 
 
Dengan kata lain, pada tanggal 24 juli 
diumumkan bahwa wilayah RDDD 
tersebut akan kembali ke Sumber! 
Pada hari ini juga, Pendeta Marla 
Huliselan berkhotbah dengan tema 
"Haus!". 
 

Haus! -Yohanes 4:3-26 – ds. Marla 
Winckler-Huliselan 

 
Bacaan dari Yohannes 4 berbicara 
tentang perjumpaan Yesus dan 
seorang perempuan Samaria. Sesudah 
perjalanan panjang melalui Samaria, 
Yesus tiba di sebuah sumur. Ia 
kehausan – di tengah-tengah daerah 
musuh, di sumber mata air Yakub – 
tetapi IA tidak dapat minum. Dan 
seorang perempuan Samaria datang 
untuk menimba air. Dan terjadi 
pembicaraan tentang air, tentang haus, 
tentang iman antara Yesus sebagai 
seorang guru Yahudi dan seorang 
perempuan Samaria yang mempunyai 
kepercayaan  yang lain. 
 
Perempuan Samaria itu tiba di sumur 
dan Yesus memulai pembicaraan 
dengannya, tidak dengan berkhotbah 
tetapi dengan satu permintaan: 
”Berilah Aku minum”. Yesus haus pada 
saat itu. Tetapi perempuan ini berkata: 
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wandeling door Samaria komt Jezus bij 
een waterput, Hij heeft dorst - midden 
in dat voor Joden vijandige land, bij 
een bron, de Jakobsbron - maar kan 
niet bij het water komen. 
 
De vrouw komt aan en Jezus knoopte 
een gesprek aan, niet met een preek 
maar met een verzoek:  ‘Wil je me te 
drinken geven?’ Hij, Jezus heeft zelf 
dorst. Maar deze vrouw zegt: “Hoe 
kunt u als Jood nu dat aan mij vragen 
als Samaritaanse?” En Jezus spreekt 
over de behoefte aan levend water. Elk 
mens heeft dorst - dorst naar levend 
water. Water was de bron en basis 
voor alles, in het bijzonder voor het 
leven. Dorst in het Johannes-evangelie 
heeft met de bron van leven te maken, 
met God en zijn koninkrijk. 
 
Jezus dorst naar de redding van de 
vrouw en de vrouw dorst naar God. 
Bron water, Levend Water en daar 
kunnen mensen naar snakken. Want 
levend water is wat voortkomt uit de 
bron van het leven, uit God zelf. 
 
Water is een beeld van de Torah, het 
onderricht van Mozes, de levenslessen 
uit de bijbel. Zo laven wij ons aan de 
Bijbel, aan Gods lessen ten leven. Aan 
bevrijdende woorden, die je uittillen 
boven de dagelijkse sleur, en je uitzicht 
geven op het leven zoals dat bedoeld 
moet zijn. Woorden van leven, die je 
op een idee brengen en moed geven. 
Woorden van eeuwig leven. Wat je 
daarmee tot je neemt, zal in je leven 

“Masakah Engkau seorang Yahudi 
minta minum kepadaku, seorang 
Samaria?” Dan Yesus berbicara tentang 
kebutuhan akan Air Hidup. Setiap 
orang merasa haus – haus akan Air 
Hidup. Air adalah sumber dan dasar 
dari segala sesuatu, khususnya dalam 
hidup. Haus dalam Injil Yohanes 
berhubungan Sumber Hidup, yaitu 
Allah dan kerajaanNya. 
 
Yesus haus akan penyelamatan bagi 
perempuan Samaria ini dan perempuan 
Samaria haus akan Allah. Sumber Air, 
air Hidup dan disana manusia akan 
sangat merindukannya.  
 
Air adalah gambar dari Taurat, 
pengajaran Musa, pelajaran tentang 
hidup dari Alkitab. Kita diberi minum 
dari Alkitab, Allah yang hidup yang 
memuaskan kita. Akan firman yang 
membebaskan, yang mengangkat kita 
dari kesibukan setiap hari, dan 
memberikan pandangan baru dalam 
hidup seperti yang seharusnya 
dimaksudkan. Firman hidup, yang 
memberikan kita ide dan semangat 
hidup. Firman hidup yang kekal, yang 
jika kita mengambilnya maka itu akan 
bekerja dalam hidup kita, dan kita tidak 
lagi akan hilang, juga tidak karena 
kematian. Yesus berkata: tetapi barang 
siapa minum air yang Ku berikan 
kepadanya, ia tidak akan haus untuk 
selama-lamanya. Sebaliknya air yang 
akan Kuberikan kepadanya akan 
menjadi mata air di dalam dirinya yang 
terus menerus memancar sampai 
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doorwerken, en gaat nooit verloren, 
zelfs niet door de dood. 
Jezus zei: “Maar wie het water drinkt 
dat Ik hem geeft, zal nooit meer dorst 
krijgen. Het water dat Ik geef, zal in 
hem een bron worden waaruit water 
opwelt dat eeuwig leven geeft”. Van 
haar gesprek met Jezus in haar 
dagelijkse bezigheden ontmoet zij het 
Levendwater, Jezus zelf.  Ze zei tegen 
Jezus: Geef mij dat water, Heer. Dan 
zal ik geen dorst meer hebben. Deze 
vrouw weet dat alleen Jezus de dorst 
lest. Hij is en opent de Levensbron. Hij 
is Leven en Hij geeft het leven. 
Komen tot de Heer Jezus betekent: je 
nood en zorgen aan Hem vertellen; ook 
je schuld en zonden tegen Hem 
zeggen! Drinken van Het Levende 
Water is: in Hem geloven, op Hem 
vertrouwen, het nieuwe leven 
aannemen dat Hij geeft! 
 
Laten wij geloven en vertrouwen dat 
Jezus onze dorst kan lessen. Zodat wij 
in vrede en vrij mogen leven met God, 
met onszelf en met anderen. Kom tot 
Jezus het Levend water! Terug naar de 
Bron! 
 
Amen 

kepada hidup yang kekal. Dari 
percakapannya dengan Yesus dalam 
kesibukan sehari-harinya, ia bertemu 
dengan Yesus sendiri, Air Hidup. 
Ia berkata kepada Yesus: Tuhan, 
berikanlah aku air itu supaya aku tidak 
haus lagi. Perempuan ini mengetahui 
bahwa hanya Yesus yang dapat 
memuaskan dahaganya. IA adalah dan 
yang membuka sumber hidup. Ia 
adalah hidup dan Ia memberi hidup. 
 
Datang kepada Tuhan Yesus artinya: 
Kesulitan dan kekuatiran saudara 
disampaikan kepadaNya; Juga 
kesalahan dan dosa dikatakan 
kepadaNya! Minumlah Air Hidup itu 
berarti: Beriman di dalam dia dan 
Percaya kepadaNya, Terimalah hidup 
baru yang Ia berikan! 
 
Marilah kita percaya dan yakin bahwa 
Yesus dapat memuaskan rasa haus kita 
Agar kita dapat hidup dalam damai 
dengan allah, dengan diri kita sendiri 
dan dengan orang lain. 
Datanglah kepada Yesus Air hidup itu! 
Kembali ke Sumber! 
 
Amin. 
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Lanny & Karel Witterick - Tham 
Fam. Johanson-Damanik 
Richard en Ilse Koraag - Conradi 
Fam. Nie - Santoso 
Fam. J.A. Bossche 
Fam. Brand-Hutagalung   
Robert en Esther Sybesma-Suprapto 
Fam. Evie Lo 
Chin Kie & Flora Utomo 
Ham & Swan Soema 
Hilda Tan 
Helen de Jong 
Fam. Liem Sing Ing 
Siok Liem 
Fam. T. Handiwidjaja 
Tilly Runtu 
Fred & Ine Struik  
Swan en Hong Liem 
Fam. Pratomo   
Patricia G.S. Nie   
Houw en Fanny Yoe 
Jan, Mekarria, Anjanette Matena 
Fam. Nainggolan/Br. Manurung  

Fam. Dina & Peter Meeder 
Kim Hesselaar 

Metty en Ilona Peters 
Fam. Frans en Melly Bertrand-Tan 

Yanti Lian Suwito 
Megie & Khing Siphanto 

Rob & Lely Zwamborn 
Fam. T. Budisantoso 

Jos en Mira van Nimwegen 
Fam. T. T. Yoe 

Ben, Swanda, Billy, Tessa Tan 
Rose Yap en Fam 

Lian en Leo Goudappel 
Gerrit en Melania Schram, dat een ieder 

in liefde en respect voor elkaar heeft. 
B.K. Oh en H.H. Oh-Thio 

Wim en Molly van Wiggen 
Fam. Hwan 

Hans Tromer & K.L. Khoe 
Fam. R. Yap 

René & Widya de Feijter 
  Tine de Groot 

Tijs, Nita, Abel en Samantha Kooijmans 
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Fam. Aalbers - Lessu Fam. Nainggolan - Sinambela 
Fam. Ahuluheluw - Titaley Fam. Pek Liong & Kiam -  Liem 
Arthur & Linda Adriaensen - Leatomu Piet, Ande & Cyntha Waardenburg - Pattiwael 
Fam. A. van der Brugh Fam. Romeijn 
Bert, Une & Sven van Vessem - Picauly Fam. Rene Trelman 
Fam. Creemers - Sitorus Fam. Sahilatua 
Fam. de Vries - Sitorus mw. Sarma Manurung 
Ds. Dolf Leatomu Fam. Salawan Bessie 
Fam. Popke  Ernst Fam. Soemarsono 
Fam. Ernst - van Doorn Fam. Strijk - Tombokan 
Hugo & Tya mw. Threes Tan 
Eric, Maya &  Marvelo Kodde Fam. Theo Tio & Fam. Michele Tio 
Fam. Nugraha Budiono Fam. Tjwan Oen 
Fam. Gaury Frickel Fam. van den Bree 
Fam. Heimans Fam. van de Bunt 
Fam. Heezen Fam. Verhagen - Saloh 
Fam. Jaflauw - Kadun Fam. Verhoeven - Paath 
mw. Josefien Salakory Fam. Vervoort - Simatupang 
mw. Joyce Tjan Fam. Willy Riva 
Fam. Kosakoy - Sigarlaki mw. Willy Lewerisa 

Fam. Klokke - Manitik Fam. Winckler - Huliselan 
mw. Lita Gunther Fam. Wouters - Possumah 
ms. M.J. de Gruiter VG. Our Voices 
ms. Natasya Rambitan  
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7 JANUARI Eerstelingen Zondag 
AM ds. S.H. Harefa I+N 
DH ds. S. Tjahjadi I+N 
DD ds. M. Kollenstaart-Muis N+I 
AR ds. J. Linandi N+I 
TB ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 

 
14 JANUARI 

AM ds. J. Linandi N+I 
DH ds. I Made Priana I+N 
RD ds. S. Tjahjadi I+N 
NM ds. M. de Mik van der Waal N+I 

TB 
ds. S. Tjahjadi, 
HSK Antwerpen, 15:00: 
ds. S.H. Harefa 

I+N 

 
21 JANUARI 

AM ds. I Made Priana I+N 

DH ds. B. Plaisier N+I 

DD ds. J. Linandi N+I 

AR mw. B.Tjipta Sari M.K. Msc. I+N 

TB 
ds. S.M. Winckler-Huliselan, 
Oecumenische viering van Week 
van Gebed voor de eenheid. 
Lucaskerk om 11:00 

N+I 

 
28 JANUARI 

AM ds. J. Linandi N+I 
DH ds. S. Tjahjadi I+N 
RD Ds. C. De Jonge N+I 
NM ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
TB ds. I Made Priana I+N 

 
 

4 FEBRUARI 
AM ds. S. Tjahjadi I+N 
DH ds. M. de Mik van der Waal N+I 
DD ds. I Made Priana I+N 
AR ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 

TB ds. J. Linandi 
Kinderdoop N+I 

 

 
11 FEBRUARI 
AM ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 

DH 
mw. B. Westerbeek 
Gezamenlijke dienst met de 
gemeente van Marcuskerk om 
11:00 u 

N+I 

RD ds. J. Linandi N+I 
NM ds. D. Janssens-Sahertian I+N 

TB 
ds. S. Tjahjadi 
tevens HSK Antwerpen 
15:00 

I+N 

 
18 FEBRUARI  
AM ds. S.H. Harefa I+N 
DH ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
DD ds. S. Tjahjadi I+N 
AR ds. J. Linandi N+I 
TB mw. B.Tjipta Sari M.K. Msc. I+N 

 

 
 

	

	
	
	

 
GEREJA KRISTEN INDONESIA NEDERLAND 

(Indonesisch - Nederlands Christelijke Kerk) 
JANUARI – MAART 2018 

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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25 FEBRUARI 
AM ds. J. Linandi N+I 
DH ds. S. Tjahjadi I+N 
RD mw. ds. Y. Hsu N+I 

NM ds. S.M. Winckler-Huliselan, 
Kinderdoop N+I 

TB ds. D. Janssens-Sahertian I+N 
	
4 MAART   
AM ds. S.H Harefa I+N 
DH ds. D. Janssens-Sahertian I+N 
DD ds. A. Verburg N+I 
AR ds. M. de Mik-van der Waal N+I 
TB ds. C. de Jonge N+I 
	
11 MAART   
AM ds. S.M. Winckler-Huliselan I+N 
DH mw. ds. Y. Hsu N+I 
RD ds. B. Plaisier N+I 
NM mw. B.Tjipta Sari M.K. Msc. N+I 

TB 
ds. J. Linandi, 
tevens HSK Antwerpen 
15:00 

N+I 

	
18 MAART   
AM mw. ds. Y. Hsu N+I 
DH ds. S.H. Harefa I+N 
DD ds. J. Linandi N+I 
AR ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
TB mw. B. Tjipta Sari M.K. Msc. I+N 
	
25 MAART  Palmzondag 
AM ds. J. Linandi N+I 
DH ds. S. Tjahjadi I+N 
RD mw. K.S. Prijatna M.A. I+N 
NM ds. D. Janssens-Sahertian I+N 
TB ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 

	

30 MAART Goede Vrijdag en Heilig Avondmaal 

AM ds. S.M. Winckler-Huliselan 
om 19:30 N+I 

DH ds. J. Linandi om 13:30 N+I 
RD ds. J. Linandi om 19:30 N+I 
AR ds. S. Tjahjadi om 19:00 I+N 
TB ds. S.H. Harefa om 19:30 I+N 
	
 

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. 
 

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 
 
ING 2618290, Den Haag.  
IBAN: NL19 INGB 0002 6182 90 
 
Rabobank 302301305, Den Haag.  
IBAN: NL23 RABO 0302 3013 05 
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Amstelveen (AM) Pauluskerk 
Wolfert van Borsselenweg 116, 
1181 PJ Amstelveen. 
(Van Amsterdam CS, bus 170 richting 
Uithoorn, bus 172 richting Amstelveen, 
halte Dijkgravenlaan) 
Secretariaat AM: Johannes Calvijnstraat 
95, 1185 BL Amstelveen 
Tel: - 
 
Rotterdam (RD) – Alexanderkerk 
Springerstraat 340, 
3067 CX te Rotterdam,  
Tel. 010 – 4203057 
(Van Station Rotterdam Blaak, Metro A, 
halte Oosterflank) 
 
Dordrecht (DD) – Kerkelijk centrum 
De Bron 
Dudok-Erf 30, 3315 KA Dordreht, 
(wijk Stadspolders) 
Trein: Dordrecht Centraal Station 
overstappen naar trein station 
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: Sir Winston 
Churchilllaan 370F205,2285 SJ Rijswijk 
ZH. 
Tel: 06-44890536 
 

Arnhem (AR) – Kruiskerk 
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 
Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ, Nijmegen 
tel. 024-3220451. 
(Van Nijmegen CS, bus 11, halte 
Professorenwijk) 
Secretariaat AR/NM: De Zicht 18, 
6681 ER  Bemmel 
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 
Drievuldigheid 
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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Fam. De Graauw-Lahumeten 

Fam. Hutting-Tarore 

Fam. H. Kros 

Solara, Nurpita, Marcel 

Fam. Buitendijk-Herrmann 

Fam. Liem (Kaatsheuvel) 

Fam. Masje en Henk Bruers 

Vianty en Edwin de Jong 

Tony, Roos, David, Manuel Felchlin 

Deany, Helia & Rudy Bergmans 

Tony & Ernie Pereira-Abuchaer 

Fam. J. Souisa-Sangkaen 

Fam. Van Loon-Situmorang 

Diana Tan 

Tjoan en Gyanti Tan 

Hans Zijlstra en kids 

Fam. Van Abkoude (‘s-Hertogenbosch) 
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Fam. R. van Spall-Parera 

Vivienne & Richard Cooke 

Fam. E.L.D. Moonen-Pinontoan 

Werkgroep & Jemaat HSK-Antwerpen 

Fam. Van der Vlist-Pattiradjawane 

Ylene Lie-Tan 

Fam. Bal 

Fam. Van de Greijn 

Fam. Severijns-Moningka 

Ann Cooke & (achter)(klein)kinderen 

Fonny en Zeegert van Huissteden en Adaja 

Jan en Ruth van Gisbergen 

Tjiang & Kirsten 

Fam. Van den Driest-Nainggolan 

Fam. Somers-Bernadus 

Fam. Gandasasmita-Tuntomo 
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LIPUTAN PRAISE AND 
WORSHIP DAY 2017 

 
Pada tanggal 2 December 2017 yang lalu, GKIN regio Arnhem-Nijmegen 
mengadakan acara Praise and Worship Day. Acara tersebut menggabungkan 
konsep persekutuan, workshop, persembahan lagu dari beberapa gereja, dan 
juga Mini Bazaar. Pada kesempatan ini, Pdt. Marla membawakan Workshop: 
“Lofprijzing en aanbidding. Wat is het verschil?” 
  
Acara tersebut terdiri dari 2 Sessi. Sessie pertama terdiri dari: Ice Breaking, 
Workshop dan persembahan lagu dari GKIN Arnhem Nijmegen, K.Y.T,  dan VG 
El.Shaddai dari GKIN Tilburg. Pada sessie ini, seluruh jemaat yang hadir bersama 
– sama menyanyikan banyak lagu yang memperdalam pemahaman kita tentang 
konsep penyembahan dan pujian. Keseluruhan rangkaian acara diiringin oleh 
Tim musik dan Cantorij yang terdiri dari para mahasiswa/i dan Asido.  
 
Acara diselingi dengan pause/break. Selama satu jam seluruh peserta 
dipersilahkan bercengkrama bersama sambil menikmati makanan dan minuman 
yang telah disediakan oleh panitia di Mini Bazaar.   
 
Kemudian acara dilanjutkan dengan sessie kedua yang terdiri dari Persembahan 
lagu dari V.G. Nadaku, VG dari GKIN Rijswijk-Den Haag, Solo dari PERKI 
Arnhem, solo dari Bung Junus Latuharhary dan juga solo dari Om Henry 
Sahilatua. Pada kesempatan tersebut, diberikan juga kesempatan bagi yang mau 
sharing/memberikan kesaksian. 
 
Acara ditutup dengan menyanyikan bersama lagu: Medley: Broken Vessels – 
Christ is enough, dan sessi foto bersama. Diperkirakan acara dihadiri sekitar 92 
orang. 
Sungguh suatu kebahagiaan bagi tim P&W day bisa ‘menikmati’ acara tersebut 
bersama seluruh jemaat yang hadir. Biarlah kiranya hanya nama Tuhan yang 
dipermuliakan. 
All Hail The Power of Jesus Name! 
 
Salam dalam kasih Yesus, 
Phia Sinambela 
(Tim P&W Day)  
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Peter, Irene, Michael, Bryan en Richard de Heer 

        Silwanus, Julia, Paulus, Lorenzo, Thomas & Nick Purwanto 

Onny Kawulusan 

Jane Pardede 

Marijcke Heuperman 

Lub & Ratna Zeilmaker 

Fam. ds. Linandi (Johannes, Kathinka, Samuël, David). 

Familie Leuhery 

Julius en Trees Janwarin 

Ilona Fedora 

Danny Wila & Jessica Soebrata 

Ester & Ben Steevensz 

Pepijn en Katharina Stel 

Fokke, Winny, Dimitri & Laticia de Jong 

Familie Els & Bram Go 

Gien Sleebos 

Kho Swan Nio 

Lanny, Bart, Tobias & Jonas Cremers 

The Gwan Tjay & Sien & fam 

Tan Kok Liang 

Jeanne Tan-Ang 

Frieda Oey – Qué 

Eva Christian 

Willy en Tina Adriaan 

Ronald en Inge Tjoa 

Arjan, Sally, Lourien en Adwin Snoek 

Wien en Jan Gie Loa 

Danny, Jessica, Kenzi, Sereni Loa 
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Eva Siahaya 

Kiong Tan 

Irene Lie-Tjan 

Agape, Telmy en Thian 

Peter, Theya, Mika & Emily Tjoe-Fat 

Tom en Linda Kwee 

Familie Parsaulian 

Paul en Hilda Eikenaar 

Familie Lian en I Boen Kang 

David, Patricia, Christopher Kwa 

Familie Boro 

Familie Marmaris 

Familie Benny A. Kresnadi 

Familie R. Wendarmin 

Jane Lo & Fam. 

Lan Tan 

Very Gernler 

Lucy Ong-Simon & David Ong 

Kiong Hie en Poan Lie 

Bobby & Soe Hwa Njoo 

Martin, Elita, Josephine & Kian Loa 

Patrick & Melissa 

Lisa Lie 

Wim Pattiasina 

Familie Komies 

Paul en Lydia Teguh 

Wally en Tiong Gan The 
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HUISBEZOEK 
TIM KUNJUNGAN RUMAH 

 
Huisbezoek  

(kostbare kerkelijke taak) 
 
De GKIN regio Rijswijk/Den Haag 
beschikt over een “Team Huisbezoek”, 
bedoeld om de band tussen de kerk en 
de bezochten te behouden of te 
versterken. Het is een middel om hen 
dichter bij kerk en geloof  te betrekken 
en om de onderlinge band te 
vergroten. Het huisbezoek hoort bij de 
kerntaken van een goed 
functionerende gemeente en is het 
meest zichtbare deel van de zorgtaak 
die de kerk voor haar leden heeft. 
Voorwaarde daarbij is, dat het op 
goede wijze gebeurt. 
 
Omzien naar elkaar en zorg hebben 
voor elkaar, dat is de intentie van 
waaruit de dominee, ouderling en 
gemeenteleden gezamenlijk of 
individueel vorm geven aan het 
gemeenschaps-leven en de missionaire 
taak van de kerk. Ieder doet dit op 
zijn/haar eigen wijze, maar altijd vanuit 
deze intentie.  
 
Een luisterend oor, geestelijke 
ondersteuning, meedenken over 
levensvragen, meeleven in 
crisismomenten en rouw, maar ook bij 
momenten van blijdschap. Wie 
behoefte heeft aan een gesprek kan 

Tim Kunjungan Rumah  
(tugas yang berharga dari gereja) 

 
GKIN regio Rijswijk/Den Haag 
mempunyai “Tim Kunjungan Rumah”. 
Tim ini dimaksudkan untuk memelihara 
dan mempererat hubungan antara 
gereja dengan orang/ keluarga yang 
dikunjungi. 
                                                                                                                                                      
Saling memperhatikan dan bertolong-
tolangan, adalah suatu niatan yang 
datang dari pendeta, majelis jemaat, 
dan jemaatnya bersama atau secara 
individual untuk merealisasikan 
kehidupan berjemaat dan tugas 
misioner dari gereja. Masing-masing 
melakukannya dengan caranya sendiri, 
namun selalu bertolak dari niatan ini. 
 
Menjadi pendengar, memberi 
dukungan rohani, ikut memikirkan topik 
topik kehidupan di dunia ini. Ikut 
berbagi saat krisis, kedukaan, namun 
juga saat sukacita. Barangsiapa 
mempunyai kebutuhan untuk 
percakapan seperti ini, kami undang 
untuk menghubungi tim kami. Yang 
kami lakukan adalah percakapan 
kerohanian dan bukan khotbah searah. 
Kunjungan tim kami adalah untuk 
menjadi kawan percakapan untuk 
pertanyaan-pertanyaan pribadi anda. 
Atau mungkin juga anda ada 
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dat altijd melden. Het is een 
geloofsgesprek namens de kerk en 
geen preek. Ons bezoek houdt in dat 
we gesprekspartner willen zijn bij uw 
persoonlijke vragen. Of wilt u het Heilig 
Avondmaal vanuit de kerk gebracht 
krijgen? Dan kunt u een beroep doen 
op het “Team Huisbezoek”. 
 

kebutuhan untuk dilayani Perjamuan 
Kudus dari pihak gereja? Maka anda 
bisa menghubungi “Tim Kunjungan 
Rumah”. 
 
Coördinator van het team/  Kordinator 
tim regio:  
Boy J.W. Swart (070-366 7733)   
Predikant/Pendeta:  
Ds. Stanley Tjahjadi  
(070-396 4940)  
  
Boy Swart 
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HSK-ANTWERPEN 
INSTALLATIE BESTUUR 

 
Op zondag 8 oktober 2017 vierden wij het 4-jarig bestaan van HSK-Antwerpen 
met de nieuwe bestuursvorming. In deze eredienst ging Ds. Stanley Tjahjadi 
voor en verwoordde met de Prediking “Pemimpin-Pelayan/Leider-Dienaar” de 
taken en verantwoordelijkheden van het nieuwe bestuur. Diverse regio’s zoals 
Tilburg, Rijswijk-Den Haag, Amstelveen waren talrijk vertegenwoordigd. We 
konden genieten van de zang en muzikale begeleiding van diverse vocalgroepen. 
Na afloop van deze dienst, die bezocht werd door 88 volwassenen en 14 
kinderen, werden we rijkelijk beloond met een feestmaal/snacks en lekkere 
hapjes, dit alles bereid door gouden handen. Bij het aansnijden van de HSK-A 
feesttaart werd ‘Lang zal ze leven’ gezongen, dit alles onder leiding van de 
familie Pesik. Onze dank hiervoor!! 
  
Het bestuur bestaat uit: Ronny Liem (voorziter), Stanley Pesik (vicevoorzitter), 
Nelda Claessens-Karepouan (secretaris), Stefanus Limantoro (penningmeester), 
ds. Deibby Janssens-Sahertian (KND coördinator), Meygi Pesik-Limbat (KW 
coördinator), Benny Loa (muziek coördinator). 
 
Van links naar rechts: Benny, Meygi, ds. Deibby, Stefanus, Nelda, Stanley, Ronny,  
ds. Tjahjadi 
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IK ZAL MET VOLHARDING DE 
WEDLOOP LOPEN 

 
Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, 

afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met 
volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. 

(Hebreeën 12:1) 
 

Bovenstaande tekst spreekt mij als hardloper aan en ook blijft het van 
toepassing nu het einde van de verbouwing in zicht is. Een verbouwing die echt 
een wedloop is gebleken en geen sprint. 
 
We zijn aan het einde gekomen van het tweede jaar dat wij als GKIN 
Amstelveen bezig zijn met de verbouwing van ons eigen kerkgebouw aan de 
Bouwerij 52 in Amstelveen.  
 
Het is tijd om pas op de plaats te maken en terug te blikken maar ook om een 
beetje vooruit te kijken. 
 
Ik doe dit op dit moment nog zowel als ouderling en secretaris van GKIN 
Amstelveen alsook als eerste secretaris van de SRGA (de stichting die het 
gebouw bezit en beheert). Maar wanneer u dit leest ben ik inmiddels afgetreden 
als ouderling. 
  
Dit jaar was een bewogen jaar voor GKIN Amstelveen. We begonnen met goede 
moed. Zowel met de opbouw van de gemeente alsook met het 
verbouwingsproces van ons eigen kerkgebouw. We hebben gemerkt dat deze 
processen met elkaar verweven zijn en steeds meer groeit het besef dat de 
verbouwing alleen succesvol kan worden afgerond als wij een gemeente zijn die 
op God gericht is en éénheid heeft met elkaar.  
 
Daarom wil ik eerst beginnen met hoe het in onze gemeente GKIN Amstelveen 
gaat.  
 
We startten moeizaam; het bezoekersaantal liep terug en er kwam te weinig 
geld binnen in de eerste collecte (de tweede collecte was bestemd voor de 
SRGA). In het laatste kwartaal hebben we weer meer bezoekers en ook mogen 



	 	

 
 

Jaargang 34 • editie 1 • januari 2018 
42 

we nieuwe leden verwelkomen. De collecte is gestegen sinds de kerkenraad 
heeft besloten de tweede collecte te staken.   
 
Op dit moment voel ik voornamelijk verbondenheid en vertrouwen binnen de 
gemeente en mensen zien naar elkaar om. Zo is vanuit een initiatief van 
gemeenteleden team pelawatan ontstaan. Dit team werd ingezegend als 
onderdeel van onze commissie diaconie om iedereen die bemoediging nodig 
heeft, te bezoeken.  
 
Daarnaast is ook een team doa gevormd die de maandelijks gemeentebidstond 
is gaan leiden. De jongeren in de gemeente zijn enthousiast en hebben 
tweewekelijks een Bijbelstudie. De kindernevendienstcommissie en de 
jongerencommissie werken samen met kerkenraad en ouders om  de tieners in 
de gemeente en in de dienst te betrekken. Mooi en tekenend voor de geestelijke 
rijping binnen onze gemeente is ook dat wij zowel begin dit jaar als in het laatste 
kwartaal van dit jaar nieuwe ouderlingen mochten verwelkomen binnen de 
kerkenraad. 
 
Vervolgens wil ik het beloop van de verbouwing met u delen: ook dit jaar waren 
er de nodige uitdagingen.  
 
Allereerst bleek dat de verbouwing veel duurder zou uitvallen en niet op korte 
termijn kon worden afgerond. Het betekende voor de SRGA een verdubbeling 
moeten binnen halen van de al gemaakte verbouwingskosten en voor GKIN 
Amstelveen betekende het dat zij langer moest kerken in de Pauluskerk 
waardoor de lasten voor GKIN Amstelveen nog een tijdlang hoog zouden blijven. 
Het besluit om door te gaan kon alleen worden genomen met steun van onze 
gemeenteleden. We hebben deze ervaren in het ontvangen vertrouwen, in de 
gebeden alsook door het continueren van een tweede collecte ten behoeve van 
de SRGA.   
 
De kerkenraad heeft in samenspraak met de commissies bezuinigd op alle 
activiteiten die niet direct leidden tot gemeente-opbouw en er werd kritisch 
gekeken hoe activiteiten zoveel mogelijk kosten-neutraal konden worden 
uitgevoerd. Ook waren er meerdere spontane initiatieven om geld in te zamelen. 
Bijvoorbeeld door de kindernevendienst-bakery en verkoop van de gemaakte 
koekjes. Tevens was er de steun van de landelijke kerkenraad en de andere 
GKIN gemeenten door een éénmalige tweede collecte te bestemmen voor de 
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SRGA. In mei mocht ik de stand van zaken presenteren in alle GKIN regio’s en 
werd overal warm ontvangen. 
 
Vlak voor de zomervakantie weigerde de gemeente Amstelveen de 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit heeft kort tot onrust in GKIN Amstelveen 
geleid, echter na het opnieuw indienen van de aanvraag met aandacht voor de 
punten die de gemeente Amstelveen had gegeven voor de afwijzing is op 28-09-
2017 de omgevingsvergunning op alle punten verleend. 
 
Stand van zaken van de verbouwing op dit moment: 
De verbouwing is weer hervat en volop gaande. Deze wordt uitgevoerd door een 
extern aannemersbedrijf en staat onder toezicht van een ingehuurde architect. 
Beide partijen rapporteren en overleggen regelmatig met elkaar en met de 
SRGA.  
 
Tijdens de verbouwingsperiode is de benedenverdieping veelal nog bruikbaar 
omdat er vanuit de eerste verdieping wordt gewerkt en omdat de 
werkzaamheden doordeweeks en overdag plaats vinden. 
Wekelijks is er voor en na de eredienst van GKIN Amstelveen een update van de 
voortgang van de verbouwing door middel van een powerpoint met foto’s van de 
afgelopen week.  
 
Vooruitblik: 
De verwachting is dat begin 2018 de werkzaamheden van het aannemersbedrijf 
zullen zijn afgerond. 
 
Vervolgens zullen GKIN gemeenteleden de bovenverdieping afwerken om kosten 
te besparen; onder andere vloerbedekking leggen. We hopen in het eerste 
kwartaal van 2018 het gebouw op te leveren om ten volle te kunnen gebruiken. 
Ook zal in 2018 verder worden gewerkt aan gemeente-opbouw in GKIN 
Amstelveen: in januari zal er een toerusting zijn voor de hele gemeente. 
Vervolgens zal een verdieping plaats vinden door een vervolg-toerusting later in 
2018. Doel is om te inspireren en te motiveren door scherp te stellen wat de 
identiteit is van de GKIN zodat elk gemeentelid voor zichzelf de vraag kan 
beantwoorden “waarom bedien ik binnen de GKIN”. 
 
Tot slot wil ik herhalen wat ik vorig jaar heb geschreven:  
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Namens de SRGA, kerkenraad en gemeente van GKIN regio Amstelveen wil ik u 
danken voor uw steun en bijdragen tot nu toe.  Ook doe ik een beroep op u om 
deze te blijven geven de komende jaren; wij zullen het hard nodig hebben. En 
bidt u wanneer u dit doet, alstublieft niet alleen voor onze verbouwing maar 
bovenal voor onze gemeente.  
 
God zegene u allen. 
 
Theya Tjoe-Fat regiosecretaris GKIN Amstelveen, tevens 1e secretaris SRGA 
(Stichting Regiokerk GKIN Amstelveen) 
 
 

KDM 
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LANDELIJKE SPORTDAG 
 

-Spetterende Landelijke Sportdag 
2017- 

Een sportevenement waar iedereen 
een winnaar is 

 
Zaterdag 28 oktober 2017, werd er 
voor de vijfde keer een landelijke 
sportdag georganiseerd. De locatie is 
Sporthal Boswijk, Laan van Kans 13, 
2496 VB Den Haag. Naast samen 
gezellig sportief sporten, heeft de 
Landelijke Sportdag als doel de plaats 
te zijn om elkaar te leren kennen, en 
samenzijn als gemeenteleden uit 
verschillende Regio’s van GKIN. 
 
(Kijk foto hiernaast) Drukte tijdens de 
registratie van de deelnemers van de 
Sportdag 2017 
 
Er waren 103 sporters geregistreerd, 
een aantal om blij van te worden. 49 
sporters kwamen uit Regio Rijswijk-Den 
Haag, Tilburg had 21 afgevaardigden, 
van Antwerpen al moest men ver gaan 
reizen kwamen er 13 sporters, 
Rotterdam-Dordrecht en Amstelveen 
hebben elk 9 sporters afgevaardigd, en 
van Arnhem komen er 4 sporters om 
de landelijke sportdag compleet te 
maken. Uit globale observatie hebben 
als geheel 200 mensen de Sporthal 
bezocht. De sporters en hun supporters 
hebben van de landelijke sportdag 
samen een spetterend evenement van 
gemaakt. 
 

-Kemeriahan Landelijke Sportdag 2017- 
Pesta Olah Raga dimana semua orang 

adalah pemenangnya 
 

Pada hari Sabtu, 28 Oktober 2017, 
untuk ke lima kalinya, event olahraga 
tingkat Landelijke GKIN dilaksanakan di 
Sporthal Boswijk, Laan van Kans, 2496 
VB Den Haag. Selain untuk melakukan 
olahraga bersama-sama secara sportif, 
Landelijke Sportdag 2017 juga 
bertujuan untuk menjadi ajang saling 
mengenal dan kebersamaan antar 
anggota jemaat dari berbagai regio 
GKIN. 
 

Suasana registrasi peserta Landelijke 
Sportdag 2017. 
 
Jumlah peserta sport mencapai 103 
orang dengan rincian 49 partisipan dari 
regio Rijswijk-Den Haag, Tilburg (21), 
Antwerpen (13), Rotterdam-Dordrecht 
(9), Amstelveen (9), dan Arnhem (4). 
Namun secara keseluruhan, 
terobservasi lebih dari 200 orang 
memenuhi lokasi Landelijke Sportdag 
2017, karena masing-masing regio 
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Ds. Stanley Tjahjadi opende de 
Landelijke Sportdag 2017 met een 
gebed, en daarna volgde er een 
briefing van de voorzitter van de 
werkgroep, broeder Davied Hasibuan. 
Verantwoord sporten begint eerst met 
een warming-up, en dat werd op een 
bijzondere manier uitgevoerd, namelijk 
met de Senam Kesegaran Jasmani 
(SKJ) en Gemu Famire onder leiding 
van onze zuster Pinta Silitonga. Hierna 
ging men in groepen, conform de 
sporttakken die werd gehouden, zoals: 
zaalvoetbal, volleybal, badminton en 
tafeltennis. Uiteraard konden de 
kinderen van de sporters en supporters 
zich ook vermaken en sportief bezig 
zijn, speciaal voor de kinderen waren 
er diverse sportieve spelletjes 
beschikbaar 
 
Om 10:30 werd het startschot gelost, 
alle vier sporttakken werden simultaan 
gespeeld, uiteraard met een 
lunchpauze van 1 uur, die van 12.30 
tot 13.30 duurde. En om 16:00 werd 
het eindsignaal gefloten. 
Aan enthousiasme geen gebrek, 
ofschoon het officieel nog lunchpauze 
was, stroomden de sporters de 
sportveld binnen om te oefenen, 
stilstaan is immers stijf staan. De 
werkgroep had heerlijke Indonesische 
consumpties geregeld zoals: Mie Bakso 
en Nasi Rames die voor een zeer 
schappelijke prijs genuttigd konden 
worden. 
 
 

mendatangkan supporter. Kemeriahan 
pemain sport dan supporter 
membahana sejak awal acara hingga 
akhirnya. 
 
Landelijke Sportdag 2017 dibuka 
dengan doa yang dibawakan oleh Pdt. 
Stanley Tjahjadi dan dilanjutkan 
dengan pengarahan oleh Ketua Panitia 
Sdr. Davied Hasibuan. Sebelum 
pertandingan dimulai, seluruh hadirin 
dipimpin oleh Sdri. Pinta Silitonga 
melakukan pemanasan dengan Senam 
Kesegaran Jasmani (SKJ) dan Gemu 
Famire. Setelah senam warming-up, 
para peserta mulai berkelompok sesuai 
cabang olahraga yang dipertandingkan 
pada tahun ini, yaitu futsal, volley, 
badminton, dan tenis meja. Selain 
fasilitas olah raga, aneka permainan 
juga disediakan khusus untuk 
digunakan oleh anak-anak yang 
mengikuti rombongan supporter. 
 
Pertandingan empat cabang olah raga 
serentak dimulai pada pukul 10.30, 
diselingi dengan break makan siang 
selama satu jam dari 12.30 hingga 
13.30, dan berakhir pada pukul 16.00. 
Antusiasme para peserta sangat nyata 
terlihat; meski saat istirahat belum 
selesai, mereka telah kembali ke 
lapangan untuk berlatih. Panitia juga 
menyiapkan konsumsi a la Indonesia, 
mie bakso dan nasi rames, yang dapat 
dinikmati dengan harga terjangkau 
pada saat break. 
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(Kijk foto hiernaast) Impressie van de 
opening en de wedstrijd van de vier 
sporttakken. 
 
Een simpel en uniek competitiesysteem 
werd bij deze Landelijke Sportdag 
toegepast, elke wedstrijd werd beperkt 
tot maximum 15 minuten, het aantal 
behaalde punten per regio werd 
geaccumuleerd tot het einde van de 
wedstrijd. De Regio met de meest 
aantal behaalde punten werd de 
algemene winnaar, gevolgd door de 
tweede en de derde na hoogste, die 
respectievelijk de tweede en de derde 
prijs won. De Regio’s met relatief grote 
afvaardiging zoals Rijswijk-Den Haag 
en Tilburg konden moeiteloos 
deelnemen aan alle sporttakken. Maar 
de regio’s met relatief klein aantal 
afgevaardigden hadden wat problemen 
om mee te doen aan alle sporttakken, 
versterking vanuit een andere Regio 
was bitter noodzaak, vooral voor 
zaalvoetbal en volleybal. In dit geval 
leende Regio Rijswijk-Den Haag 
regelmatig haar spelers uit, maar juist 
daardoor werd de saamhorigheid 
bevorderd, en dat was duidelijk te 
merken. 
 
Tegen het einde van de Sportdag, nog 
voordat de winnaars van de Landelijke 
Sportdag 2017 bekend werd gemaakt, 
doen de sporters en supporters een 
gezamenlijke cooling down op muziek 
van Tobelo en Poco-poco. Met een 
opmerkelijk groot verschil in het aantal 

 

Suasana pembukaan dan pertandingan 
empat cabang olahraga. 
 
Sistem kompetisi yang diterapkan pada 
Landelijke Sportdag kali ini cukup unik 
dan sederhana, di mana setiap 
pertandingan dibatasi hanya 15 menit 
dan skor per regio per pertandingan 
diakumulasikan hingga selesainya 
acara. Regio yang mengumpulkan poin 
terbanyak, menjadi juara utamanya, 
dan dua skor di bawahnya menjadi 
juara kedua dan ketiga. Regio-regio 
yang membawa kontingen cukup besar 
seperti Rijswijk-Den Haag dan Tilburg 
relatif tidak menghadapi kesulitan 
dalam mengikuti setiap cabang 
pertandingan. Namun regio 
berkontingen kecil harus bergabung 
dengan regio lain, terutama untuk 
cabang futsal dan volley. Dalam hal ini, 
kontingen regio Rijswijk-Den Haag 
seringkali “meminjamkan” anggotanya 
untuk regio lain yang membutuhkan 
dan ini membuat suasana kebersamaan 
sangat terasa. 
 
Pada akhir kompetisi, sebelum 
pengumuman juara Landelijke 
Sportdag 2017, para pemain dan 
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behaalde punten eindigde Regio 
Rijswijk-Den Haag en Rotterdam-
Dordrecht als tweede en derde. Terwijl 
Regio Tilburg naar huis mocht gaan als 
de kampioen. Hiermee wordt GKIN 
Regio Tilburg automatisch de 
organisator van de volgende Landelijke 
Sportdag. 
 
De werkgroep kon tevreden terug 
blikken naar deze Landelijke Sportdag 
2017, immers het is verheugend dat 
alle Regio’s vertegenwoordigd zijn, 
terwijl het aantal deelnemers het 
verwachte aantal deelnemers van 100 
overtrof. Maar meer dan dat, de 
sportiviteit en de saamhorigheid tussen 
de deelnemers werd bevorderd, 
ondanks dat er af en toe fysieke 
botsingen plaatsvonden op het 
sportveld. Bij de korte interviews na 
afloop van het evenement, uitte men 
een gevoel van tevredenheid over het 
evenement, heerlijk samen te hebben 
gesport en de blijdschap om andere 
broeders en zusters van de andere 
Regio’s te kunnen ontmoeten. De 
voorzitter van het Dagelijks bestuur 
van GKIN, broeder Iskandar 
Gandasamita had in zijn slottoespraak 
over een sportevenement waar 
iedereen als winnaar voor de dag komt. 
En om eerlijk te zijn en bescheiden te 
blijven, heeft de werkgroep bij haar 
eindevaluatie een aantal 
verbeterpunten op een rij gezet, een 
lijst die we alleen maar beter maken en 
die nuttig kan zijn voor het volgende te 
houden evenement. 

supporter melakukan senam 
pendinginan dengan iringan lagu 
Tobelo dan Poco-poco. Dengan skor 
yang terpaut relatif jauh, regio Rijswijk-
Den Haag dan Rotterdam-Dordrecht 
meraih juara ke-2 dan ke-3. Sedangkan 
juara utama jatuh kepada regio Tilburg 
dan otomatis GKIN Regio Tilburg akan 
menjadi tuan rumah sekaligus panitia 
event Landelijke Sportdag berikutnya. 
 
Secara keseluruhan, acara Landelijke 
Sportdag 2017 berjalan dengan sukses 
dan dihadiri oleh perwakilan dari 
masing-masing regio dengan jumlah 
peserta melebihi target panitia. Lebih 
dari itu, sportivitas dan kebersamaan di 
antara peserta tetap terjaga meski 
kadang terjadi benturan fisik di 
lapangan. Berdasarkan wawancara 
singkat setelah pertandingan, para 
peserta menyatakan kepuasannya 
melakukan olahraga bersama dan 
kesukaannya karena dapat mengenal 
jemaat dari regio-regio lain. Ketua 
Pengurus Harian GKIN, sdr. Iskandar 
Gandasasmita dalam Kata Penutupnya 
menyebut mengenai kegiatan olah 
raga, dimana sebenarnya kita semua 
pemenangnya”. Meskipun begitu, 
dalam evaluasi pelaksanaan, panitia 
menemukan sejumlah kekurangan 
yang dapat dijadikan sebagai bahan 
untuk perencanaan event berikutnya. 
 
 
 
 
 



	 	

 
 

Jaargang 34 • editie 1 • januari 2018 
49 

 
Tot ziens bij de volgende Landelijke 
Sportdag in Tilburg! 
 
Tekst en foto: Arie Purwanto 

 
Sampai jumpa di Landelijke Sportdag 
berikutnya di Tilburg! 
 
Tulisan dan foto: Arie Purwanto 
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MKO REFLECTIE 
 
Het is Kerst en over een week sluiten we het jaar 2017 af. Een goed moment om 
zelfreflectie te doen. Hierbij wil de kerkenraad u op de hoogte houden over 
kerkbalans 2017 en aan te moedigen om alvast na te denken over 2018.  
          
Uit de ontvangsten van de MKO (Maandelijks Kerkelijk Offer) blijkt dat dit jaar de 
toezeggingen trouw voldaan worden waarvoor onze hartelijke dank. Het is zelfs 
zo dat enkele regio’s meer bijdragen dan hun oorspronkelijke toezeggingen. 
Reden dus om dankbaar te zijn dat de gemeenteleden hun vrijwillige 
verplichtingen nakomen. Ook dank aan onze sympathisanten die zo gul hebben 
bijgedragen aan de kerkbalans.  Met al deze offers hebt u allen meegedaan aan 
het realiseren van de missie van de kerk, namelijk het verkondigen van het heil 
voor de wereld. 
 
Weegschaal en eenheid binnen de GKIN 
De inkomstenbron van de GKIN voor het bekostigen van de traktementen van 
predikanten bestaat voornamelijk uit de inkomsten uit de MKO. Andere 
inkomstenstromen zijn o.a. die van de collecte en giften, die gebruikt worden 
voor het houden van regionale erediensten en kerkelijke activiteiten. 
 
De weegschaal verbeeldt aan de ene kant het maximaal inzetten van 
predikanten voor de bediening van de gemeente (3 predikanten & 
gastpredikanten) en aan de andere kant de MKO-inkomsten die de bediening 
mogelijk maakt.  
 
In 2017 zien we dat deze weegschaal niet 
in evenwicht is. De inkomsten van de 
MKO is minder dan wat nodig is voor de 
bedieningen. Terwijl de inkomsten van de 
collecte en de regionale uitgaven min of 
meer in balans zijn. En daarom heeft de 
kerkenraad de reserve van GKIN aan 
moeten spreken om hem in balans te 
houden. Helaas moeten we constateren 
dat deze situatie ook in 2016 het geval 
was en dreigt ook te gebeuren in 2018.  
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Om de continuïteit van de bedieningen van de GKIN te behouden, dient de 
weegschaal in evenwicht te zijn. Daarom schroomt de kerkenraad niet om u te 
vragen, om alvast bewust na te denken over de hoogte van uw MKO voor 2018 
en na te denken wat uw prioriteit is in uw gaven aan de kerk, zijnde de 
bediening. Mocht u, als leden van GKIN, nog niet met de MKO mee hebben 
gedaan dan willen we u aanmoedigen om het wel mee te doen vanaf 2018.    
 
Tot slot willen we benadrukken dat de GKIN een eenheidskerk is met grote en 
kleine regio’s. Mogen wij van de eerste Christenen leren hoe wij eendrachtig 
kunnen leven in het gemeenschappelijk bezit van goederen zoals geschreven in 
Handelingen 4: 32-37. De GKIN is nog een relatief jonge kerk die zich 
aanvankelijk kenmerkte door geestdrift om de kerk te bouwen tot eer van God. 
Mogen wij die geestdrift vasthouden en ons dat bewust blijven en vrijmoedig 
schenken. 
 
Gods zegen zal daar zeker in meekomen. 
Iskandar Gandasasmita 
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KWARTAAL VERSLAG 
 
4e kwartaal: oktober t/m december 2017 
 
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 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. 
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- Amstelveen, Bijbelstudie Jongeren/Embrace, om de week in de even 
weken op vrijdag, locatie en tijd zie Facebook pagina van Embrace. 

- 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. Diaconie: 
 
7. Beëindiging ambtsperiode / overige ambten: 
- op zondag 15 oktober 2017 treedt zr. Pitty Buitendijk - Herrmann af als 

ouderling van de GKIN, in het bijzonder voor regio Tilburg.  
- op zondag 3 december 2017 treedt zr. Theya Tjoe-Fat af als ouderling van 

de GKIN, in het bijzonder voor regio Amstelveen. 
 
8. Bevestiging ouderling / overige ambten: 
- op zondag de 1 oktober 2017, onder bediening van ds. Johannes Linandi, 

zijn bevestigd als ouderling van de GKIN, in het bijzonder voor de regio 
Amstelveen, br. Alter Parsaulian en  br. Herman Boro. 

- tijdens de eredienst op zondag 29 oktober 2017, onder bediening van ds. 
Stanley Tjahjadi, zijn bevestigd als ouderling van de GKIN, in het bijzonder 
voor de regio Rijswijk – Den Haag, br. Eric Noteboom en br. Davied 
Hasibuan.  
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9. Landelijke GKIN vergadering(en)/ vertegenwoordiging(en):  
- nieuwe voorzitter regio Rijswijk – Den Haag. Per 24 september 2017 zal zr. 

Reynitha Panjaitan-Situmorang de functie van voorzitter op zich nemen in 
regio Rijswijk-Den Haag.  

- Br. Jan van den Driest neemt vanaf 15 oktober de functie van secretaris op 
zich binnen de kerkenraad regio Tilburg. 

 
10. Geboren:  
- op vrijdag 15 september 2017 is in Capelle aan den IJssel  geboren, Lio 

Mason Liem, zoon van zr. Brenda en br. Laurens Liem, broertje van Levi en 
kleinzoon van mw. Lira Liem en dhr. Sing Swan Liem van regio Rijswijk-
Den Haag.  

- op vrijdag 22 september 2017 is geboren James Richard Emmanuel 
Puskailer, tweede zoon van zr. Susan en br. Philip Puskailer van regio 
Amstelveen. 

- op vrijdag 3 november 2017 is geboren Mathieu Henricus Setiawan van den 
Dungen, zoon van br. Philippe van den Dungen en zr. Steffi van den 
Dungen-Liem, kleinzoon van br. Ronny Liem en zr. Yayang Liem-Simon van 
regio Tilburg. 

- op dinsdag 7 november 2017 is geboren Samuel Osea Koster, eerste kind 
en zoon van zr. Debby en br. Sander Koster van  regio Rotterdam / 
Dordrecht. 

 
11. Doop/ Volwassendoop/ Geloofsbelijdenis: 
- op zondag 01 oktober 2017 is in de Pauluskerk in Tilburg de Heilige 

Kinderdoop bediend aan Maximiliano Tanahatu, zoon  van br. Pieter 
Tanahatu en zr. Gladies Tanahatu - Ticoalu van  regio Tilburg, door ds. 
Marla Winckler - Huliselan. 

- op zondag 08 oktober 2017 is in de Marcuskerk in Den Haag de  Heilige 
Kinderdoop bediend aan Vachel Giovani Edshin, zoon  van br. Edward 
Roteng en zr. Shintike Maya van regio Rijswijk/Den Haag, door ds. 
J.Linandi. 

 
12. Nieuwe dooplidmaten / belijdend lidmaten  persoonsadministratie Scipio: 
 
13. Overleden: 
- op dinsdag 22 augustus jl. is br. Ong Gwan Hien, op 79-jarige  leeftijd 

van ons heen gegaan. Hij was de echtgenoot van zr.  S.Ieneke Ong-Tan 
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van regio Amstelveen en vader van br. Ong Hong Djien en Ong Hong Gie 
en tevens broer van br. Ong Gwan Tjiang. 

- op zaterdag 14 oktober 2017 is op 89-jarige leeftijd in Dongen overleden, 
mw. Sa’dijah Felchlin-Dirin, moeder van Tony Felchlin en schoonmoeder 
van Roos Felchlin uit de regio Tilburg. 

 
14. Huwelijksinzegening:  
 
15. Landelijke activiteiten: 
- vanaf 2017, op de eerste zondag van de maand wordt een  Gezinsdienst 

gehouden in elke regio van de GKIN. Door de Gezinsdienst besteedt de 
GKIN aandacht aan de uitdagingen en problemen die de christelijke 
gezinnen meemaken. Thema van Gezinsweek, 1 oktober 2017: “Een gezin 
die groeit in en door  Gods Woord” Dit thema is gekozen vanwege de 
viering van 500  jaar reformatie dit jaar en gerelateerd aan het jaarthema 
GKIN 2017 ‘Samen groeien als discipelen van Jezus Christus’.  

- op zaterdag 28 oktober 2017, werd een landelijke sportdag gehouden. De 
locatie was in het sporthal Boswijk, te Den Haag. Het was een sportieve en 
gezonde middag om samen met alle  regio’s te sporten.   

 
16. Jongerenactiviteiten: 
 
17. Regionale activiteiten: 

• Amstelveen: 
- 1e zondag van de maand gemeente bidstond. 

• Arnhem-Nijmegen:  
• Rijswijk-Den Haag: 
• Rotterdam-Dordrecht:  
• Tilburg:  

-   op 5 november een gezamenlijke dienst met PKN,  “Oogstdienst”. 
-      op 17 november 2017 is een bijeenkomst gehouden over het thema: Hoe 

raak ik vertrouwd met de Bijbel dat ik ze dag en nacht wil lezen? Hoe werkt 
de heilige Geest tijdens Bijbellezen? De Schriftlezing is uit Psalm 119:1-10, 
105.   

 
Opgesteld door: Coördinator landelijke kerkelijk bureau, verslagdatum 26-11-2017.   
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De redactie en lay-out team wensen u gezegende 

Kerstdagen en een voorspoedig 2018 toe! 


