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VANUIT HET  
DAGELIJKS BESTUUR 

 
Beste GKIN’ers,  
 
Tijd!! Af en toe is 24 uur per dag is niet genoeg. Wij willen meer en meer, wij 
hebben tijd te kort. Nu zijn wij bijna aan het einde van het jaar 2018. Zijn wij er 
klaar voor, om een nieuwe pagina in ons leven te openen, om het nieuwe jaar te 
verwelkomen? 
 
Het thema van de Kerstviering van dit jaar is: “Find the beauty of Christmas in 
His presence (Lucas 2: 11)”. 
 
Bij kerst horen cadeautjes, samen eten, samenzijn, feestelijkheid, kerstboom, 
lichtjes enz. Mensen hopen dat ze het wonder van de kerst kunnen beleven, het 
wonder dat ze proberen terug te vinden in de vrolijkheid en feestelijke sfeer 
rondom de kerstperiode. Maar weet u, een kerstwonder is meer dan dat. 
 
Een wonderlijke kerst moeten wij terugvinden in onszelf. Open je hart, wees 
nederig, laten wij met deze houding een nieuw boek openen voor het jaar 2019. 
Een nieuwe ik, een nieuwe mens zijn, want alleen als wij beginnen met onszelf 
dan kunnen wij een verschil maken voor onze familie, onze vriendenkring, onze 
gemeente en uiteindelijk invloed hebben op deze wereld.  
 
Hebben wij de echte betekenis van kerst dit jaar al gevonden? Hebben wij de 
schoonheid van Zijn aanwezigheid al kunnen zien en zijn we bereid om dat toe 
te passen in ons leven? 
 
Er is veel gebeurd in de afgelopen maanden, veel natuurrampen, tsunami, 
aardbeving, verdriet. Maar wij weten dat wij niet alleen zijn. Ook als wij soms 
denken dat God heel ver weg is, dat ons gebed misschien niet gehoord wordt. 
Hij is er altijd. Dit heeft Hij geschreven in Deuteronomium 31:6 “Wees 
vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, 
want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde 
wijken en u niet verlaten.” 
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Dus verspil uw tijden niet, laat uw kans niet voorbijgaan, grijp de kans, grijp de 
mogelijkheid om een levende zegen voor onze naasten te zijn. 
 
Een gezegende kerst en een voorspoedig 2019! 
 
Namens het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kerkenraad GKIN, 
Monica Natanael – Kusumadjaja  
Scriba Dagelijks Bestuur 
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OVERDENKING 
 
“Find the Beauty of Christmas in His Presence” 

- 1 Yohanes 1: 1—4: 
 
Sdr-sdr yang dikasihi Tuhan Yesus, 
Saya dan istri pernah diundang seorang 
anggota gereja di Bogor untuk 
merayakan ulang tahun anak laki-
lakinya. Perayaannya diadakan di 
sebuah restauran di dalam mal (pusat 
pertokoan). Ketika kami datang, 
suasananya sangat ramai dan meriah. 
Ada banyak undangan yang datang 
untuk merayakan ulang tahun anak ini. 
Ketika kami bertemu dan memberi 
selamat kepada orangtua si anak, saya 
bertanya dimana anakmu yang sedang 
berulang tahun?  
 
Ternyata sang papa dan mama, tidak 
tahu di mana keberadaan anaknya yang 
sedang berulang tahun. Akhirnya, sang 
anak diketemukan. Ia berada di luar 
ruangan sedang bermain dengan si 
mbak pembantu atau pengasuhnya. 
Sungguh ironis bukan, suasanan meriah, 
banyak orang datang untuk merayakan 
ulang tahun tapi justru yang berulang 
tahun berada di luar ruangan.  
 
Nah, sdr-sdr bagaimana dengan 
perayaan Natal? Bukankah pesta Natal 
diadakan untuk merayakan kelahiran 
Yesus di dunia ini. Tidak dapat 
dipungkiri, kita bisa merasakan suasana 
yang berbeda terjadi ketika menjelang 

Broeders en zusters geliefd door de 
Here Jezus, Mijn vrouw en ik zijn ooit 
door een kerklid in Bogor uitgenodigd 
om de verjaardag van zijn zoon te 
vieren. Het feest werd gehouden in 
een restaurant in een mall 
(winkelcentrum). Toen we 
aankwamen, was de sfeer erg druk 
en levendig. Er waren veel 
uitnodigingen om de verjaardag van 
dit kind te vieren. Toen we de ouders 
van het kind ontmoetten en 
feliciteerden, vroeg ik: waar is je jarig 
kind? 
 
Blijkbaar wisten vader en moeder niet 
waar het kind dat jarig is zich 
bevond. Uiteindelijk wordt het kind 
gevonden. Hij speelt buiten met de 
dienstmeid of nanny. Het is ironisch, 
niet waar, de sfeer is levendig, veel 
mensen komen om zijn verjaardag te 
vieren, maar de jarige is buitenshuis. 
 
Nou, broeders en zusters, wat dacht 
u van de kerstviering? Is het niet dat 
kerstfeest gehouden wordt om de 
geboorte van Jezus in deze wereld te 
vieren. Het valt niet te ontkennen, we 
kunnen een andere sfeer voelen 
wanneer Kerstmis nadert. Niet alleen 
is de kerk bezig met verschillende 
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hari Natal. Bukan saja gereja yang sibuk 
dengan pelbagai kegiatan untuk 
mempersiapkan Natal. Tapi juga di 
pertokoan, restauran, cafe, kantor, 
rumah, sekolah, jalan-jalan bahkan di 
pasar pun, ramai dan meriah dengan 
suasana natal. Adanya pohon-pohon 
natal, lampu-lampu dan hiasan natal 
dan juga lagu-lagu natal terdengar di 
mana-mana. 
 
Tentu, kita bersyukur jikalau Natal- hari 
raya gerejawi, boleh dirayakan di mana-
mana dan memberi suasana gembira. 
Tapi pertanyaannya, dengan motivasi 
apa kita merayakan hari Natal? Lalu apa 
arti Natal yang sesungguhnya bagi kita? 
Apakah Natal juga berpengaruh bagi 
persoalan hidup manusia? Kalau Natal 
hanya sekedar perayaan atau pesta 
biasa, maka tidak mengherankan 
setelah perayaan atau pesta Natal yang 
meriah itu selesai, tidak terjadi 
perubahan apa-apa dalam kehidupan 
kita. Kehidupan manusia kembali 
berjalan seperti biasa lagi. 
 
Sdr-sdr, bukan tidak boleh, kita 
merayakan Natal dengan meriah. 
Memang, Natal adalah suatu pesta atau 
perayaan. Khususnya pesta ulang tahun 
Yesus. Wajar kalau hari ulang tahun 
dirayakan, apalagi ulang tahun Tuhan 
kita. Itu sebabnya, pada hari natal kita 
saling mengucapkan “Merry Christmas!”. 
Namun sayangnya, di kebanyakan pesta 
Natal, orang yang ulang tahunnya 
sedang dirayakan justru sering 
dilupakan. Namanya bahkan tidak 

activiteiten om zich voor te bereiden 
op Kerstmis. Maar ook in winkels, 
restaurants, cafés, kantoren, huizen, 
scholen, langs de kant van de straat 
is het druk en feestelijk met de 
kerstsfeer. De aanwezigheid van 
kerstbomen, kerstverlichting en 
decoraties en overal zijn kerstliedjes 
te horen. 
 
Natuurlijk zijn we dankbaar als de 
kerkelijke kerst overal wordt gevierd 
en een gelukkige sfeer schenkt. Maar 
de vraag is, met welke motivatie 
vieren we Kerstmis? Wat is dan de 
echte betekenis van Kerstmis voor 
ons? Heeft Kerstmis ook invloed op 
het probleem van het menselijk 
leven? Als Kerstmis een gewoon feest 
of viering is, is het niet verrassend 
dat er na een feestelijk feest of 
kerstfeest niets verandert in ons 
leven. Het menselijke leven wordt 
weer normaal. 
 
Broeders en zusters, het is niet de 
bedoeling dat we geen vrolijke kerst 
vieren. Kerstmis is inderdaad een 
feest of viering. Vooral het 
verjaardagsfeest van Jezus. 
Natuurlijk, als een verjaardag wordt 
gevierd, dan zeker de verjaardag van 
onze Heer. Daarom zeggen we op 
kerstdag tegen elkaar "Merry 
Christmas!". Maar helaas wordt op de 
meeste kerstfeestjes de persoon 
waarvan de verjaardag wordt gevierd 
vaak vergeten. Zijn naam wordt zelfs 
niet genoemd. Andere figuren zoals 
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pernah disebut. Tokoh-tokoh lain seperti 
Sinterklaas dan Zwartepiet, justru lebih 
dikenal orang daripada tokoh Yesus. 
 
Dengan merujuk pada fenomena yang 
ada maka panitia dengan sengaja 
memilih tema Natal Bersama GKIN 
tahun ini adalah “Find the beauty of 
Christmas in His Presence”. Tema ini 
tidak saja ingin mengingatkan kita 
bahwa fokus kita dalam merayakan 
Natal adalah kelahiran atau kedatangan 
Yesus ke dalam dunia, tetapi juga kita 
diajak untuk menemukan keindahan dari 
Natal melalui kehadiran Yesus.  
 
Sdr-sdr yang dikasihi Tuhan Yesus, Apa 
arti natal yang sesungguhnya dan apa 
pula keindahan Natal? Perikop kita dari 
1 Johanes 1:1-4 membantu kita 
menjawab pertanyaan-pertanyaan 
tersebut. Kalau kita perhatikan teks 
bacaan kita maka terlihat, dua ayat 
pertama memberi kita pengajaran 
tentang Natal, dan dua ayat berikutnya, 
memberi kita tentang tujuan Natal. Mari 
kita lihat dua ayat pertama. Ayat 1 dan 
2, mengajarkan kita bahwa Natal itu 
historis, dan juga doktrinal: 
 
1. Natal adalah historis 
Kisah Natal bukan sebuah legenda tapi 
terjadi dalam sejarah. Lihatlah apa yang 
dikatakan penulis surat Johanes: “Kami 
melihatnya. Kami mendengarnya. Mata 
kita sendiri, telinga kita sendiri. Kami 
merasakannya, hidup ini kekal atau 
abadi. Artinya, kisah-kisah kehidupan 
tentang Yesus di dunia ini bukanlah 

Sinterklaas en Zwartepiet zijn beter 
bekend bij de mensen dan Jezus. 
 
Door te verwijzen naar dit bestaande 
fenomeen, koos de kerstcommissie 
bewust voor het kerstthema van 
GKIN dit jaar dat luidt "Zoek de 
schoonheid van Kerstmis in Zijn 
Aanwezigheid". Dit thema wil niet 
alleen ons eraan herinneren dat onze 
focus op het vieren van Kerstmis de 
geboorte of komst van Jezus in de 
wereld is, maar we worden ook 
uitgenodigd om de schoonheid van 
Kerstmis te ontdekken door de 
aanwezigheid van Jezus. 
 
Geliefde broeders en zusters in de 
Here Jezus , 
Wat is de ware betekenis van 
Kerstmis en wat is de schoonheid van 
Kerstmis? Onze passage uit 1 
Johannes 1: 1-4 helpt ons om deze 
vragen te beantwoorden. Als we naar 
onze leestekst kijken, kunnen we zien 
dat de eerste twee verzen ons les 
geven over Kerstmis, en de volgende 
twee verzen geven ons het doel van 
Kerstmis. Laten we naar de eerste 
twee verzen kijken. De verzen 1 en 2 
leren ons dat Kerstmis historisch is en 
ook een leerstelling. 
 
1. Kerstmis is historisch. 
Het verhaal van Kerstmis is geen 
legende maar gebeurde in de 
geschiedenis. Kijk naar wat de 
schrijver van Johannes zei: "We 
zagen het. We hebben het gehoord. 



	 	

 
 

Jaargang 35 • editie 1 • januari 2019 
8 

sesuatu legenda tetapi benar-benar 
terjadi dalam sejarah.  
 
Kisah kelahiran Yesus dalam palungan, 
kehidupan Yesus, kematian-Nya di atas 
kayu salib dan kebangkitan-Nya, bukan 
hanya sekedar cerita. Semua Itu benar-
benar terjadi dalam sejarah. Kita tahu 
ada juga orang-orang yang tidak 
percaya bahwa kisah-kisah tentang 
Tuhan Yesus itu, benar-benar terjadi. 
Ketika rasul Johanes berkata, "Saya 
melihat dia, saya merasakannya, saya 
mendengarnya dengan telinga saya 
sendiri, saya melihatnya dengan mata 
kepala sendiri," semua orang akan 
segera tahu bahwa dia mengaku 
sebagai saksi mata.  
 
Peristiwa Natal menyatakan bahwa 
Yesus Kristus benar-benar telah datang 
dan hadir di tengah dunia ini. Dan hal ini 
tercatat dalam sejarah. Jika tidak benar 
bahwa rasul Yohanes pernah 
melihatnya, mendengarnya, 
merasakannya, dan tidak benar bahwa 
Yesus benar-benar telah menjadi 
manusia dan hadir di tengah-tengah 
kita, maka Natal bukanlah suatu kabar 
sukacita bagi dunia. 
 
Tidak mengherankan, bagi sebagian 
orang natal merupakan suatu peristiwa 
yang menyedihkan.  Dan saat-saat 
perayaan natal dapat membuat mereka 
depresi. Tetapi sdr-sdrku, bagi mereka 
yang percaya natal bukan hanya 
sekedar sebuah kisah inspiratif, tetapi 
itu benar-benar sebuah fakta yang 

Onze eigen ogen, onze eigen oren. 
We voelen het, het leven is eeuwig of 
eeuwig.” Dat wil zeggen, de 
levensverhalen over Jezus in deze 
wereld zijn niet iets van een legende, 
maar gebeurden echt in de 
geschiedenis. 
 
Het verhaal van de geboorte van 
Jezus in een kribbe, het leven van 
Jezus, Zijn dood aan het kruis en Zijn 
opstanding, zijn niet alleen maar een 
verhaal. Dat is allemaal echt gebeurd 
in de geschiedenis. We weten dat er 
ook mensen zijn die niet geloven dat 
de verhalen van de Heer Jezus echt 
zijn gebeurd. Toen de apostel 
Johannes zei: "Ik zag hem, ik voelde 
het, ik hoorde het met mijn eigen 
oren, ik zag het met mijn eigen 
ogen", iedereen zou snel weten dat 
hij beweerde een ooggetuige te zijn. 
 
De kerstgebeurtenis stelt dat Jezus 
Christus echt kwam en aanwezig was 
in het midden van deze wereld. En dit 
is vastgelegd in de geschiedenis. Als 
het niet waar is dat de apostel 
Johannes het had gezien, gehoord, 
het had gevoeld, en het niet waar is 
dat Jezus echt mens werd en in ons 
midden aanwezig was, dan is 
Kerstmis geen vreugdevol nieuws 
voor de wereld. 
 
Het is niet verrassend dat Kerstmis 
voor sommigen een trieste 
gebeurtenis is. En de momenten van 
kerstviering kunnen ze depressief 
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historis dan kita yakini maka Natal 
membawa sukacita yang besar  
 
2. Natal adalah doktrinal 
Natal bukan saja historis tetapi juga 
doktrinal. Bagi kita natal bukan sekedar 
peristiwa yang pernah terjadi di dalam 
sejarah, tetapi juga sesuatu yang kita 
yakini dan percayai. Dalam ayat 1 
penulis surat Johanes mengatakan, “Apa 
yang telah ada sejak semula, yang telah 
kami dengar, yang telah kami lihat 
dengan mata kami, yang telah kami 
saksikan dan yang telah kami raba 
dengan tangan kami tentang Firman 
hidup – itulah yang kami tuliskan 
kepada kamu. Kehidupan telah muncul 
atau hadir; kami telah melihatnya dan 
bersaksi untuk itu, dan kami 
memberitakan kepada Anda mengenai 
kehidupan kekal, yakni bersama Bapa 
yang telah menampakkan diri kepada 
kami.  
 
Penulis surat Johanes, memberi 
kesaksian bahwa Allah melalui pribadi 
Yesus benar-benar telah menjelma 
menjadi manusia. Allah melalui Tuhan 
Yesus telah merendahkan diri, turun dari 
tahta-Nya dan menjadi sama dengan 
kita manusia. Perbedaan antara kita dan 
Yesus adalah kita, manusia yang 
berdosa sedangkan Yesus tanpa dosa. 
Ia datang untuk menyelamatkan kita 
dan dunia ini dari hukuman dosa.  
 
Allah melalui Tuhan Yesus menjadi 
manusia supaya kita mendapat mengerti 
dan mengalami seperti apa Allah yang 

maken. Maar mijn broeders en 
zusters, voor degenen die in Kerstmis 
geloven, is het niet alleen een 
inspirerend verhaal, maar het is echt 
een historisch feit en we geloven dat 
Kerstmis grote vreugde brengt. 
 
2. Kerstmis is een leerstelling. 
Kerstmis is niet alleen historisch maar 
ook een leerstelling. Voor ons is 
Kerstmis niet alleen een gebeurtenis 
die in de geschiedenis is gebeurd, 
maar ook iets dat we geloven en 
zeker van zijn. In vers 1 zegt de 
schrijver Johannes: "Wat we vanaf 
het begin hebben gehoord, wat we 
hebben gezien met onze ogen, 
waarvan we getuige zijn geweest en 
dat we met onze handen hebben 
aangeraakt over het Woord van het 
leven - dat is wat we schreven voor 
u. Het leven is verschenen of is 
aanwezig; we hebben het gezien en 
van getuigd, en we prediken tot u 
over het eeuwige leven, namelijk met 
de Vader die ons is verschenen.” 
 
De schrijver van de brief van 
Johannes getuigt dat God door de 
persoon van Jezus echt een mens is 
geworden. God heeft door de Here 
Jezus zichzelf vernederd, afgedaald 
van Zijn troon en werd dezelfde als 
ons mensen. Het verschil tussen ons 
en Jezus is dat wij zondige mensen 
zijn, terwijl Jezus zondeloos is. Hij 
kwam om ons en deze wereld te 
redden van de straf voor de zonde. 
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kita sembah dan percayai. Allah telah 
memberi kita manusia, kapasitas untuk 
mengenal Dia. Ia telah menciptakan kita 
sesuai dengan gambar dan rupa-Nya, 
termasuk di dalamnya kemampuan kita 
untuk bisa menikmati relasi atau 
hubungan pribadi dengan Dia. 
 
Penjelmaan Allah menjadi manusia atau 
inkarnasi Allah dalam pribadi Yesus 
Kristus menjadikan Natal itu unik. 
Artinya, Natal bagi kita tidak saja untuk 
dirayakan tetapi kehadiran Yesus di 
tengah kehidupan ini, sungguh bisa kita 
rasakan dan alami. Oleh sebab itulah, 
Natal merupakan suatu keyakinan atau 
doktrin bagi kita. Artinya, kedatangan 
dan kehadiran Yesus di tengah dunia ini, 
merupakan keyakinan atau sesuatu 
yang kita imani sebagai orang-orang 
Kristen.  
 
3. Natal adalah undangan untuk 
percaya dan bersekutu dengan 
Bapa dan Sang Anak 
1 Yohanes 1: 3 mengatakan, 
"Persekutuan kita ada bersama Bapa 
dan dengan Anak-Nya." Kata 
persekutuan atau “koinonia” dalam 
bahasa aslinya, berarti bahwa jika Yesus 
Kristus telah datang, jika Natal itu 
benar, maka kita telah memiliki dasar 
untuk menjalin hubungan pribadi 
dengan Allah. Tuhan Allah bukan lagi  
“yang jauh dan tidak kelihatan” tetapi  
dekat dan kita dapat mengenal-Nya 
secara pribadi.  
 
Dalam novel The Christmas Shoes 

God is door de Here Jezus mens 
geworden zodat we kunnen begrijpen 
en ervaren hoe God is die we 
aanbidden en geloven. God heeft aan 
ons als mensen het vermogen 
gegeven om Hem te kennen. Hij 
heeft ons geschapen naar Zijn beeld 
en gelijkenis, inclusief in ons het 
vermogen om te kunnen genieten 
van de relatie of persoonlijke 
verbinding met Hem. 
 
De incarnatie van God als mens of 
Gods incarnatie in de persoon van 
Jezus Christus maakt Kerstmis uniek. 
Dit betekent dat Kerstmis voor ons 
niet alleen moet worden gevierd, 
maar de aanwezigheid van Jezus in 
het midden van dit leven, we kunnen 
die echt voelen en ervaren. Daarom 
is Kerstmis een geloof of leerstelling 
voor ons. Dat wil zeggen, de komst 
en aanwezigheid van Jezus in het 
midden van deze wereld, is een 
geloof of iets waar we in geloven als 
christenen. 
 
 
3. Kerstmis is een uitnodiging 
om te geloven en om 
gemeenschap te hebben met de 
Vader en de Zoon. 
1 Johannes 1: 3 zegt: "Onze 
gemeenschap is met de Vader en met 
zijn Zoon." Het woord fellowship of 
'koinonia' in de oorspronkelijke taal, 
betekent dat als Jezus Christus is 
gekomen, als Kerstmis waar is, we 
een basis hebben voor het instellen 
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(Sepatu-sepatu Natal) dikisahkan 
tentang seorang ibu yang terkena sakit 
kanker, sementara keluarganya miskin 
dan anaknya masih kecil. Dalam 
keadaan sangat lemah, anaknya 
memberontak terhadap realitas yang ia 
hadapi. Di depan sang ibu yang 
napasnya tersengal-sengal, ia berkata, 
”Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa 
Tuhan mau mengambil mama dari 
kami?” Mamanya pun berusaha 
menjelaskan, ”Jangan berkata begitu 
anakku. Tuhan tidak pernah merampas 
mama dari kalian. Tuhan justru 
menerima mama yang ingin pulang 
untuk bersatu dengan Dia.”  
 
Kisah ini menyadarkan kita bahwa Allah 
ternyata bukan hanya sebuah suara 
romantisme dari “atas sana” yang 
berkata, “Aku mengasihi kamu.” Allah – 
Sang Sumber kasih itu, berinkarnasi 
atau menjelma menjadi manusia yang 
bisa kita lihat, yang juga memiliki mata 
dan air mata. Dalam Johanes 11:35, 
dikatakan “Maka menangislah Yesus.” 
Ternyata Allah – Sang Pencipta juga 
mempunyai airmata. Airmata itu untuk 
sdr-sdr dan saya. Allah tidak saja 
berinkarnasi dalam Yesus, tetapi turut 
merasakan penderitaan kita dan Dia 
juga memberi hidup yang kekal.  
 
Sdr-sdr, lihatlah apa yang telah 
dilakukan Tuhan Allah untuk membuat 
kita mengenal-Nya secara pribadi. 
Kedatangan dan kehadiran pribadi 
Tuhan Yesus nyata di tengah-tengah 
kehidupan kita. Yesus tidak saja datang 

van een persoonlijke relatie met God. 
God is niet langer "afstandelijk en 
onzichtbaar" maar dichtbij en we 
kunnen Hem persoonlijk kennen. 
 
In de roman The Christmas Shoes 
wordt verteld over een moeder die 
werd getroffen door kanker, terwijl 
haar familie arm was en haar kind 
nog klein was. In een zeer zwakke 
toestand rebelleerde haar kind tegen 
de realiteit waarmee zij te maken 
kreeg. Voor de moeder wiens adem 
hijgend was, zei hij: 'Waarom is God 
oneerlijk? Waarom wil God mama van 
ons nemen?" Zijn moeder probeerde 
uit te leggen: "Zeg dat niet zo, mijn 
kind. God heeft je nooit beroofd. God 
accepteert eigenlijk mama die naar 
huis wil om zich met Hem te 
verenigen." 
 
Dit verhaal wekt ons dat God niet 
alleen een romantische stem is van 
"daarboven" die zegt: “Ik hou van 
jou". God - de Bron van liefde, die 
geïncarneerd of mens werd die we 
kunnen zien, ook ogen en tranen 
heeft. In Johannes 11:35 staat: 
"Jezus huilde". Blijkbaar heeft God - 
de Schepper ook tranen. Deze tranen 
zijn voor jullie en voor mij. God is 
niet alleen in Jezus geïncarneerd, 
maar Hij voelt ook ons lijden, en Hij 
geeft ons ook eeuwig leven. 
 
Broeders en Zusters, zie wat God 
heeft gedaan om ons Hem 
persoonlijk te laten kennen. De komst 
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dan hadir di dunia ini, tetapi juga Ia 
rindu untuk tinggal di dalam setiap 
manusia. Natal adalah suatu undangan 
dari Tuhan Allah. Allah mengatakan: 
“Lihat apa yang telah Aku lakukan untuk 
mendekatimu. Sekarang mendekatlah 
pada-Ku. Aku ingin menjadi sahabatmu. 
Allah rindu untuk kita bersekutu dengan-
Nya. Maukah kita menerima undangan-
Nya? 
 
4. Natal memberi sukacita besar 
Sdr-sdr, apa yang akan terjadi kalau kita 
menerima undangan Tuhan dan 
membiarkan Dia tinggal di dalam hati 
kita? Kita akan mengalami suatu 
sukacita besar. Mengapa dikatakan 
sukacita besar? Karena Allah 
menunjukkan kasih-Nya yang besar 
kepada kita sebagai orang-orang 
berdosa. Itulah motivasi Allah melalui 
Yesus, mau datang ke dalam dunia ini. 
Jadi alasan utama untuk Natal adalah 
kasih Allah. Inilah keindahan dan 
sukacita terbesar bagi kita dan dunia.  
 
Sdr-sdr, ada sebuah puisi yang 
mengatakan, “a thing of beauty is joy 
forever” sesuatu yang indah selalu 
membawa sukacita. Kehadiran Allah 
melalui Tuhan Yesus dan kasih-Nya 
dalam hidup kita, inilah yang seharusnya 
membuat kita selalu bersukacita. Karena 
Allah begitu mengasihi kita, Ia melalui 
Yesus mau datang menghampiri kita 
dan menjadi sama seperti kita manusia, 
supaya kita bisa mengenal Dia dan 
belajar mempercayakan diri kita pada-
Nya dan mencoba membalas kasih-Nya. 

en persoonlijke aanwezigheid van de 
Heer Jezus is duidelijk te zien in ons 
leven. Jezus is niet alleen gekomen, 
en aanwezig in deze wereld, maar hij 
verlangt er ook naar om in ieder 
mens te leven. Kerst is een 
uitnodiging van God. God zei: "Kijk 
wat ik heb gedaan om je te 
benaderen. Kom nu dichterbij Mij. Ik 
wil je beste vriend zijn.” God verlangt 
ernaar dat we met Hem omgaan. 
Zullen we zijn uitnodiging 
accepteren? 
 
4. Kerst geeft ons grote vreugde 
Broeders en Zusters, wat zal er 
gebeuren als we Gods uitnodiging 
aannemen en Hem in onze harten 
laten blijven? We zullen een grote 
vreugde ervaren. Waarom wordt 
grote vreugde gezegd? Omdat God 
Zijn grote liefde voor ons als 
zondaars laat zien. Dat is Gods 
motivatie door Jezus, die in deze 
wereld graag komt. De belangrijkste 
reden voor Kerst is dus de liefde van 
God. Dit is de grootste schoonheid en 
vreugde voor ons en voor de wereld. 
 
Broeders en zusters, er is een gedicht 
dat zegt: "a thing of beauty is a joy 
forever", iets moois brengt altijd 
vreugde. Wat ons altijd blij moet 
maken is Gods aanwezigheid door de 
Here Jezus en Zijn liefde in ons leven. 
Omdat God zoveel van ons houdt, wil 
Hij door Jezus naar ons toe komen en 
werd mens net als ons, zodat we 
Hem kunnen leren kennen en onszelf 
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Kalau kita perhatikan ayat 4. Rasul 
Yohanes berkata: “Dan semuanya ini 
kami tuliskan kepada kamu, supaya 
sukacita kami menjadi sempurna.” 
Artinya, rasul Johanes ingin kita 
bersekutu dengan mereka. Ia ingin kita 
percaya apa yang mereka katakan. Ia 
ingin agar kita bisa bersatu dalam 
sebuah komunitas dan keyakinan.  
 
Dan kemudian dia berkata: Aku 
melakukan semua ini, mengapa? supaya 
sukacitaku menjadi lengkap. Artinya, 
rasul Johanes, juga ingin agar kita juga 
mengalami sukacita yang dialaminya 
supaya sukacitanya menjadi lengkap. 
Rasul Johanes ingin membagikan atau 
mengsharingkan sukacita itu kepada kita 
semua –sdr-sdr dan saya. Dan syarat 
untuk memiliki sukacita itu adalah kita 
percaya pada Tuhan Yesus dan 
mengundang-Nya untuk tinggal dan 
diam dalam hidup kita.  
 
Saya akan mengakhiri kotbah Natal ini 
dengan sebuah kisah Natal yang terjadi 
di sebuah toko serba ada di AS. Ada 
seorang pengemis wanita yang dikenal 
dengan sebutan “Bag-Lady” (karena 
segala miliknya dimasukkan dalam 
sebuah tas yang ia bawa kemana-mana 
sambil mengemis). Pada suatu hari, ia 
memasuki toko serba ada yang mewah 
sekali. Hari-hari itu adalah hari 
menjelang Natal tentu saja toko itu 
dihias dengan indahnya. Wanita 
pengemis ini tanpa ragu-ragu memasuki 
toko tersebut dengan baju yang kotor, 

aan Hem kunnen toevertrouwen en 
proberen Zijn liefde terug te geven. 
 
Als we naar vers 4 kijken, de apostel 
Johannes zei: "Wij schrijven u dit 
allemaal om u te laten delen in de 
blijdschap die wij hebben ervaren." 
Dat wil zeggen, de apostel Johannes 
wil dat wij gemeenschap met hen 
hebben. Hij wil dat we geloven wat 
ze zeggen. Hij wil dat we verenigd 
zijn in een gemeenschap en in het 
geloof. 
 
En toen zei hij: ik heb dit allemaal 
gedaan, waarom? zodat mijn vreugde 
compleet zal zijn. Dat betekent dat 
apostel Johannes wilde dat wij ook 
de vreugde ervaren die hij had 
ervaren, zodat zijn vreugde compleet 
zou zijn. De apostel Johannes wil die 
vreugde met iedereen - met jullie en 
met mij - delen. En de voorwaarde 
om die vreugde te hebben is dat we 
in de Here Jezus geloven en Hem 
uitnodigen om te blijven en te 
zwijgen in ons leven. 
 
Ik zal deze Kerstpreek afsluiten met 
een kerstverhaal dat plaatsvindt in 
een warenhuis in de VS. Er is een 
bedelaarsvrouw die bekend staat als 
"Bag-Lady" (omdat alles wat ze bezit 
in een tas wordt gedaan die ze overal 
bij zich draagt terwijl ze smeekt). Op 
een dag ging zij naar een warenhuis 
dat erg luxe is. Die dagen waren de 
dagen voor Kerstmis, natuurlijk, de 
winkel was prachtig ingericht. Deze 
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kumal dan penuh dengan tambalan di 
sana-sini.  
 
Bau badannya menyengat hidung 
mungkin karena sudah lama tidak 
mandi. Ketika pengemis ini masuk ke 
toko itu, secara kebetulan ada seorang 
pendeta (pdt) wanita yang melihatnya 
lalu mengikutinya dari belakang. Ia 
berjaga-jaga seandainya petugas 
keamanan toko itu mengusir wanita 
pengemis ini. Mungkin pdt ini dapat 
membela atau membantunya. 
 
Wanita pengemis ini berjalan terus 
memasuki bagian-bagian di dalam 
toserba itu, dan tidak ada petugas 
keamanan yang mencegat atau 
mengusirnya. Padahal banyak 
pengunjung lain yang memakai stelan 
jas dan gaun mewah berlalu-lalang. 
Sungguh suatu pemandangan yang 
kontras. Si wanita pengemis nampaknya 
seperti makhluk aneh di tengah-tengah 
lingkungan yang bergemerlapan. Tetapi 
si bag lady ini terus berjalan dan si pdt 
wanita ini terus mengikuti dari belakang. 
 
Rupanya si bag lady mencari sesuatu di 
bagian gaun wanita yang paling 
eksklusif harganya yang paling murah 
sekitar Rp. 20 juta (c.a 1230 euro) Lalu 
ada seorang pelayan toko mendekatinya 
dan bertanya, “ada yang dapat saya 
bantu?” “Oh, yah saya ingin mencoba 
gaun yang berwarna merah muda itu, “ 
kata si wanita pengemis.  
 
Sdr-sdr, kalau kita berada dalam posisi 

bedelvrouw kwam zonder aarzeling 
de winkel binnen met kleren die vies 
en vuil waren en hier en daar vol 
plekken zaten. 
 
Misschien prikte haar lichaamsgeur in 
de neus omdat zij lang niet had 
gebaad. Toen deze bedelvrouw de 
winkel binnenkwam, was er toevallig 
een vrouwelijke dominee (domina) 
die haar zag en haar achtervolgde. 
Zij stond op wacht voor het geval de 
winkel bewaker deze bedelvrouw 
wegjaagde. Misschien kan deze 
dominee haar verdedigen of helpen. 
 
Deze bedelvrouw liep steeds verder 
naar de binnenkant van het 
warenhuis, en er was geen bewaker 
die haar stopte of haar wegjaagde. 
Terwijl de andere bezoekers met 
kostuums en fancy jurken kwamen. 
Wat een contrasterende scène. De 
bedelvrouw lijkt een vreemd schepsel 
te midden van een sprankelende 
omgeving. Maar deze bag lady bleef 
maar doorgaan en de domina bleef 
haar achtervolgen. 
 
Blijkbaar was de bag lady op zoek 
naar iets in het meest exclusieve deel 
van vrouwenjurken, de goedkoopste 
prijs is rond Rp. 20 miljoen (ca. € 
1.230). Toen benaderde een 
winkelmedewerkster haar en vroeg: 
"kan ik u helpen?" "Oh, nou ik wil die 
roze jurk proberen," zei de 
bedelvrouw. 
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si pelayan toko itu, bagaimana respons 
kita? Kita bisa bayangkan apa akibatnya 
kalau gaun mahal itu dicoba oleh si bag 
lady. Tetapi mari kita dengarkan apa 
jawaban si penjaga toko mewah itu. 
“Ukuran berapa yang anda perlukan? 
“Tidak tahu!” balas si bag lady karena 
memang ia tidak tahu ukuran bajunya. 
“Baiklah, saya ukur dulu!’ Lalu si pelayan 
mencoba mengukur bahu, pinggang dan 
panjang badannya. Kita bayangkan 
tentu harum baunya!  
 
Si pelayan toko itu melayani si bag lady 
seperti ia melayani pelanggan 
terhormat. “Ok, ini gaun yang ukuran yg 
pas dengan ibu, cobalah.” Setelah keluar 
dari kamar pas, si bag lady berkata, “ah, 
yah ini kurang cocok untuk saya, apakah 
saya boleh mencoba gaun yang lain?” 
“Tentu saja” jawab si pelayan. 
 
Sdr-sdr, kurang lebih 1 jam si pelayan 
menghabiskan waktunya untuk melayani 
si bag lady. Apakah ia membeli salah 
gaun yang dicobanya? Tentu saja tidak. 
Mana mampu ia membeli gaun yang 
begitu mahal. Ia tidak mungkin 
membelinya. Setelah itu, si pdt wanita 
memperhatikan bagaimana si bag lady 
lalu berjalan, Terjadi suatu perubahan 
kali ini ia berjalan dengan kepala yang 
tegak karena ia telah diperlakukan 
sebagaimana layaknya seorang 
manusia. Biasanya, ia dipandang 
sebelah mata tetapi hari ini ada seorang 
pelayan toko yang menerima dan 
memperlakukannya dengan, hormat, 
baik dan tulus. 

Broeders en zusters, hoe zullen we 
reageren als we in de positie van de 
winkel medewerkster staan? We 
kunnen ons voorstellen wat de 
gevolgen zouden zijn als een dure 
jurk door de bag lady zou worden 
gepast. Maar laten we luisteren naar 
wat de medewerkster van de chique 
winkel antwoordde: "Welke maat heb 
je nodig? "Ik weet het niet!" 
antwoordde de bag lady omdat ze 
het niet wist. "Oké, ik meet het 
eerst!" Toen probeerde de 
medewerkster haar schouders, taille 
en lengte te meten. We stellen ons 
voor dat het goed ruikt (stank)! 
 
De winkelmedewerkster diende de 
bag lady alsof ze eerbare klanten 
dient. "Ok, dit is de juiste maat jurk 
voor u, probeert u het." Nadat zij uit 
de paskamer kwam, zei de bag lady: 
"Ah, nou, dit is niet geschikt voor mij, 
kan ik een andere jurk proberen?". 
"Natuurlijk", zegt de medewerkster. 
 
Broeders en zusters, ongeveer 1 uur 
besteedt de winkelmedewerkster 
haar tijd om de baglady te dienen. 
Heeft zij een van de jurken gekocht 
die zij probeerde? Natuurlijk niet. Hoe 
kan zij een dure jurk kopen. Zij kan 
het niet kopen. Daarna zag de 
dominee hoe de baglady loopt. Er is 
een verandering. Ze loopt met haar 
hoofd omhoog omdat ze als een 
mens was behandeld. Meestal wordt 
zij onderschat, maar vandaag is er 
een winkelmedewerkster die haar 
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Barangkali kita bertanya-tanya, 
mengapa si pelayan toko ini mau repot-
repot melayani si bag-lady, bukankah itu 
hanya membuang waktu? Pertanyaan ini 
juga yg mengganggu si pdt.  
Kemudian karena penasaran, si pdt 
wanita bertanya kepada si pelayan toko, 
“Mengapa anda membiarkan si wanita 
pengemis mencoba-coba gaun yg mahal 
itu?” ‘Oh itu memang sudah tugas saya, 
yakni melayani dan berbuat sebaik 
mungkin.” “Yah, tetapi anda kan tahu 
bahwa si pengemis itu tidak mungkin 
sanggup membeli gaun yg mahal tadi? 
Tanya si pdt” “Maaf, ibu soal itu bukan 
urusan saya. Saya tidak dalam posisi 
untuk menilai atau menghakimi para 
pengunjung toko kami. Tugas saya 
adalah melayani dan berbuat sebaik 
mungkin kepada mereka.   
 
Si pdt ini tersentak kaget mendengar 
jawaban dari si pelayan toko. Di zaman 
yang sangat individualistis ini ternyata 
masih ada orang yang menjalankan 
tugasnya dengan melayani dan berbuat 
sebaik mungkin tanpa menilai atau 
menghakimi sesamanya. Si pdt ini 
akhirnya memutuskan untuk 
menceritakan kisah ini dalam kotbahnya 
pada hari minggu berikutnya dan 
memberi judul kotbahnya, “Injil Menurut 
Toko Serba Ada”. Ternyata kotbah itu 
sangat menyentuh dan menggugah hati 
banyak orang bahkan kemudian 
diberitakan di halaman-halaman surat 
kabar di kota itu.   
 

accepteert en behandelt met respect, 
vriendelijkheid en oprechtheid. 
 
Misschien vragen we ons af, waarom 
doet de winkelmedewerkster de 
moeite om de baglady te dienen, is 
dat niet gewoon een verspilling van 
tijd? Deze vraag stoorde ook de 
dominee. 
Toen, uit nieuwsgierigheid, vroeg de 
dominee aan de 
winkelmedewerkster: "Waarom liet je 
de bedelvrouw de dure jurk passen?". 
“Oh het is altijd mijn taak om te 
dienen en mijn best te doen”. “ Maar 
weet je dat de bedelvrouw die dure 
jurk kan kopen?”, vraag de dominee. 
" Sorry mevrouw, dat is mijn taak 
niet. Ik ben niet in een positie om 
over de bezoekers van onze winkel te 
oordelen en ze te beoordelen. Het is 
mijn taak om te dienen en mijn best 
voor hen te doen.” 
 
De dominee schrok van het antwoord 
van de winkelmedewerkster. In deze 
zeer individualistische tijd is er nog 
steeds iemand die haar plicht vervult 
door te dienen en haar best te doen 
zonder te oordelen of te beoordelen. 
De dominee besloot uiteindelijk om 
dit verhaal in haar preek de volgende 
zondag te vertellen en gaf de titel 
van zijn preek, "Het evangelie 
volgens het warenhuis". Het bleek 
dat de preek heel ontroerend was en 
dat het de harten van veel mensen 
opwekte en zelfs later in de 
stadskranten verscheen. 
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Sdr-sdr yang dikasihi dan mengasihi 
Tuhan Yesus, 
Melalui kisah ini, kita bisa bercermin 
atau melihat diri dari beberapa sudut 
pandang. Tetapi kalau kita mencoba 
menempatkan diri sebagai si bag lady. 
Hal ini menyadarkan keberadaan kita  
sebagai manusia yang berdosa, kotor 
dan tidak layak di hadapan Allah yang 
MahaKudus. Tetapi Allah Bapa seperti si 
pelayan toko mau memberi yang terbaik 
kepada manusia yang kotor dan penuh 
dosa. Ia telah mengirimkan Anak 
Tunggal satu-satunya, Yesus Kristus – 
yang kelahiran-Nya kita rayakan pada 
hari ini.  
 
Tuhan Yesus telah memberi yang 
terbaik yakni diri-Nya untuk menebus 
kita. Tidak saja kita diberi kesempatan 
untuk mencoba “baju baru” kepada kita 
tetapi Ia telah membeli dan memberikan 
“baju baru” itu yakni kasih dan damai 
yang sejati bagi kita sebagai manusia-
manusia baru. Itulah sukacita natal. Mari 
kita sharingkan sukacita natal itu kepada 
semua orang. Nanti setelah kebaktian ini 
selesai ada kesempatan untuk kita 
berbagi cerita dan sukacita, sebagai 
keluarga besar GKIN. (Boleh saya tahu, 
mana rombongan regio Amstelveen; 
Noord-Oost?; Arnhem-Nijmegen; 
Tilburg; HSK Antw; RD-DD dan tuan 
rumah kali ini, RW-DH. Terima kasih 
untuk kehadiran kita semua dan Selamat 
Natal. Tuhan memberkati kita. AMIN. 
 
Ds. S. Tjahjadi 
 

 
Broeders en zusters die geliefd zijn 
en de Here Jezus liefhebben, 
Door dit verhaal kunnen we onszelf 
reflecteren of vanuit meerdere 
gezichtspunten zien. Maar als we 
onszelf proberen als de baglady voor 
te stellen, dit wekt ons bestaan als 
zondige, vuile en onwaardige mensen 
voor de Heilige God. Maar net als de 
winkelmedewerkster, wil God de 
Vader het beste geven aan de vuile 
en zondige mens. Hij heeft de 
eniggeboren Zoon, Jezus Christus, 
gezonden - wiens geboorte we 
vandaag vieren. 
 
De Heer Jezus heeft Zijn best gedaan 
om Zichzelf te geven om ons te 
verlossen. We krijgen niet alleen de 
kans om "nieuwe kleren" te proberen, 
maar hij heeft "nieuwe kleren" voor 
ons gekocht en gegeven, namelijk 
echte liefde en vrede voor ons als 
nieuwe mensen. Dat is de vreugde 
van Kerst. Laten we de vreugde van 
Kerst met iedereen delen. Later, na 
deze dienst, is er een kans voor ons 
om onze verhalen en vreugde te 
delen, als een grote familie van 
GKIN.  
Dank u voor uw aanwezigheid en 
Fijne Kerst. God zegene ons. AMEN. 
 
Ds. S. Tjahjadi 
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Hans Zijlstra & kids 

Fam. Onny Wattimena 

Fam. Souisa-Sangkaen 

Rob Haurissa 

Thelma Wenno 

Richard en Elly van Spall 

Ellen Rori 

Fam. Van Huissteden: Zeeg, Fonny, Adaya 

Tjiang en Kirsten 

Carl Oeghoede 

Fam. Pereira-Abuchaer 

Fam. Van Loon-Situmorang 

Fam. Van den Driest-Nainggolan 

Mw. A. Cooke en familie 
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Vivienne & Richard Cooke 

René, Ellen, Victoria en Velicia van de Greijn 

BatikSoires te Hoeven 

Erik, Jenny en Feline Bal 

Tjoan en Gyanti Tan 

Solara Azceline Zinken, haar Mamma Nurpita en Pappa Marcel 

Fam. Iskandar Gandasasmita 

Bhayu, Erika, Bima 

Fam. B. Emmen 

Fam. R.S. Liem 

Rudy, Helia & Deany Bergmans 

Fam. Somers-Bernadus 
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DAGJE UIT REGIO RD/DD 
 
EEN DAGJE UIT VAN REGIO RD/DD NAAR MAASTRICHT/  
DARMAWISATA REGIO RD/DD KE KOTA MAASTRICHT 
 

 

Het was zaterdag 1 september, een 
mooie zonnige dag. Een dag om er eens 
lekker op uit te trekken, nu dat kwam 
mooi uit, want de GKIN RD/DD ging met 
80 mensen en een dubbeldekkerbus van 
MILOT-reizen naar het mooie Maastricht. 
‘s Morgens om 07.30 uur werden de 
eerste mensen opgehaald bij de 
Alexanderkerk in Rotterdam, waarna de 
bus doorreed naar Dordrecht. In 
Dordrecht aangekomen te zijn bij de kerk 
De Bron stapten de overige GKIN-leden 
in, na controle of iedereen wel aanwezig 
was kon om 08.00 uur vertrokken worden 
richting Maastricht. Onder de mensen was 
ook ds. Leatomu met zijn dochter, hij 
deed onderweg de overdenkingen. De 
stemming zat er goed in en er was zoals 
altijd weer voor Indonesische lekkernijen 
gezorgd, die in de bus uitgedeeld werden. 
De busreis naar Maastricht verliep 
voorspoedig, we arriveerden rond 10.15 
uur in het centrum van Maastricht. We 

Hari itu tanggal 1 september adalah 
hari yang cerah. Saat yang tepat untuk 
bersantai, GKIN RD/DD bersama 80 
orang dengan menumpang bis tingkat 
Milot berdarmawisata ke kota 
Maastricht.  Jam 07.30 pagi bis sudah 
menanti peserta di gereja 
Alexanderkerk, di Rotterdam, kemudian 
bis melanjutkan perjalanan ke 
Dordrecht. Bis berhenti gereja Bron 
dimana peserta lainnya sudah menanti. 
Setelah semua peserta dicek, jam 8 
berangkatlah bis Milot menuju 
Maastricht. Diantara para peserta ada 
Pdt. Laetomu dan anaknya, beliau 
membawakan renungan dalam 
perjalanan menuju Maastricht. Suasana 
menyenangkan ini dilengkapi dengan 
kue-kue Indonesia yang lezat yang 
dibagikan kesemua peserta di dalam 
bis. Perjalanan berlangsung lancar. 
Kami tiba sekitar jam 10.15 di pusat 
kota Maastricht. Kami diberi waktu 
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hadden tot 12.00 uur de tijd voor ons zelf 
om iets te gaan doen, de meesten wisten 
daar wel raad mee en gingen ergens op 
een terras in het zonnetje zitten achter 
een bakkie koffie of thee met wat lekkers. 
Om 12.00 uur moesten we ons weer 
verzamelen voor een City Tour door 
Maastricht van 45 minuten. We werden 
verdeeld over 2 originele Amerikaanse 
gele schoolbussen van het bedrijf 
Stiphout, die de City Tour verzorgde. De 
tour ging rondom en door de oude stad, 
het was een bezienswaardigheid. Terug te 
zijn van de tour was het al bijna 13.00 
uur geworden, nu hadden we weer 
vrijetijd tot 16.30 uur om voor onszelf de 
stad te gaan ontdekken. Om 16.30 uur 
moesten we ons weer verzamelen op de 
Maaspromenade bij de bus in Maastricht 
om naar Soerendonk te vertrekken. De rit 
naar Soerendonk duurde ongeveer 5 
kwartier en daar stond ons een 3 gangen 
diner te wachten. Het was een zeer goed 
en gezellig diner, waar we allemaal weer 
heerlijk hebben gegeten. Maar aan alles 
komt een eind en ook aan deze geslaagde 
dag. We vertrokken uit Soerendonk om 
19.45 uur om op huis aan te gaan, 
onderweg werd er nog in de bus een quiz 
gehouden over Maastricht en de 
overdenkingen van deze dag, uiteindelijk 
door loting uit de twee beste koppels zijn 
Lian Tromer en Kim Hesselaar als 
winnaars uitgeroepen. Proficiat. Tijdens 
de terugreis werd de organisator(en) voor 
dit mooie dagje uit al uitvoerig bedankt, 
maar ik zou dit nogmaals willen doen 
namens de hele GKIN RD/DD. 
 
Bedankt, organisatie. 
Rob Zwamborn 

bebas sampai jam 12 untuk melakukan 
apa yang kami sukai. Sebagian besar 
duduk-duduk di teras sambil menikmati 
secangkir kopi atau teh dan kue. Jam 
12 kami harus berkumpul kembali untuk 
mengikuti wisata kota Maastricht 
selama 45 menit. Rombongan 
darmawisata dibagi dalam 2 kelompok 
di dua bis dan kami menumpang bis 
sekolah gaya Amerika asli yang 
berwarna kuning dari perusahaan 
Stiphout yang mengurus wisata kota ini. 
Wisata kota mengitari kota tua yang 
mengesankan. Selesai dengan wisata 
keliling kota tua waktu menunjukkan 
hampir jam 13.00, kami kembali diberi 
waktu bebas untuk menjelajahi kota ini. 
Jam 16.30 kami berkumpul lagi di 
Maaspromonade tempat bis berhenti 
untuk berangkat ke Soerendonk. 
Perjalanan ke Soerendonk 
membutuhkan waktu kurang lebih 1 
jam 15 menit dan di tempat ini telah 
menunggu makan malam yang lengkap.  
Makan malam yang menyenangkan 
dimana semua peserta menikmatinya. 
Pada akhirnya hari yang indah ini harus 
berakhir juga. Kami berangkat untuk 
pulang dari Soerendonk pada jam 
19.45, dan ditengah perjalanan di 
dalam bis diadakan pengundian quis 
tentang maastricht dan renungan pagi, 
dan pemenangnya adalah Lian Tromer 
dan Kim Hesselaar. Selamat. Dalam 
perjalanan pulang panitia mengucapkan 
terima kasih atas kerjasama yang baik 
diantara semua peserta dan sekali lagi 
saya mengucapkan terima kasih, atas 
nama GKIN RD/DD. 
 
Terima kasih semua. 
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Fam. J. Reawaruw 

Lies Louhenapessy 

Hennie & Cathy Berlips 

Danny, Wila, Jessica Soebrata 

Fam. A. & E. Go 

Linda en Tom Kwee 

Tjerk Ninik Ruth Mantel 

Ester & Ben Steevensz 

Aloys Tan & Poppy Laoh “We are building the future” 

Familie Staal “Fijne Kerstdagen” 

Pepijn en Katherina Stel 

Paul en Hilda Eikenaar 

Gien Sleebos 

Jane Lo & Familie 

Peter, Theya, Mika, Emily Tjoe-Fat 

Anderson Petrus 

Alter, Mercy, Abigail en Francesca Parsaulian 

Peter, Irene, Michael, Bryan & Richard de Heer 

Familie Paul Teguh 

Leo en Rita de Groot / Bremer 

Ronald & Inge Tjoa 

Arjan, Sally, Lourien en Adwin Snoek 
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Irene Lie - Tjan 

Fanny, Florine & Jürgen 

Familie De Vogel 

Familie Leuhery 

S.W. Budding-Soewandi 

Jeffry & Joli Tanahatoe 

Poan & Kiong Hie Lie 

Rhein & Amanda 

Fam. The Kian Gwan “Zalig Kerstfeest” 

Fam. Fokke de Jong 

Fam. Lefrandt-Rantung 

Fam. Bobeldijk-Rawar 

Fam. T. Natawidjaja 

Fam. Komies 

Fam. D. Pangruruk 

Fam. Kuiper 

David, Patricia, Christopher Kwa 

E. Christian 

Lan Tan 

Lub & Ratna Zeilmaker 

Maria Theophilus 

Fam. Lanny, Bart, Tobias & Jonas Cremers 
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Onny Kawulusan 

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

Piet en Debby 

Eveline, Andy, Elisabeth, Matthew 

Tan Kok Lian 

Wim, Ratna & Chitra Pattiasina 

 Willem, Hana, Samuel 

Inneke Walgering & family 

Dian 

Sylvia G. & Harry G. 

Willy Adriaan 

Eva Siahaya 

Lorensia Hartong-Sugiaman 

Henny & Daniel Paramarta 

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

Kin & Jacky 

N. van Slooten 

Familie Boro - Herman, Grace, Ashira & Rafael 

Lucy Ong-Simon & David Ong 

Patricia Verhaar-Van Roon 

Tjin Siang (Bobby) Soe Hwa Njoo 
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HET NIEUWE GEZICHT VAN 
GKIN TILBURG 

Zr. Hargyanti Tan, het nieuwe gezicht van GKIN regio Tilburg.   
 
Op zondag 16 sept 2018 mochten we getuige zijn van de bevestiging van zr. 
Hargyanti Tan als nieuwe ouderling van de GKIN, in het bijzonder voor de regio 
Tilburg. Zr. Hargyanti vroeg ons aandacht te schenken aan de opdracht van 
Jezus Christus aan Zijn discipelen te weten “Deel Gods liefde uit in mijn 
bediening”. Tevens maakte zij een aantal statements en het leek alsof ze haar 
persoonlijke belijdenis had geschreven ter voorbereiding van haar bevestiging. 
 
Een paar van die statements over dienen zijn: 

v De Heer is het centrum van onze bediening en de naam van de Heer moet 
steeds groter en onze namen steeds kleiner worden, nederigheid en 
bescheidenheid; 

v Zij is zich ervan bewust dat haar bediening een geschenk is van de Heer;  
v Ik ben dankbaar dat de Heer mij wilt gebruiken ondanks mijn 

tekortkomingen en als de Heer mij heeft uitgekozen zal de nodige kracht 
ook aan mij gegeven worden; 

v Door Gods liefde leer je dat je niet snel veroordeelt; 
v Wanneer er iets niet loopt, moet je anderen niet de schuld geven en 

beoordelen;  
v Omdat ik niet zeker weet of mijn bediening beter is dan die van anderen, 

wil ik het beste uit mezelf halen om de Heer te dienen en leren om 
andermans meningen te accepteren en dat we die willen delen met de 
gemeente in onze bediening tot eer van Zijn Naam en tot opbouw van onze 
gemeente, aldus zr. Hargyanti Tan. 

  
Zr. Hargyanti (op de foto rechts van ds. Marla) en haar 
echtgenoot gaf aan alle gemeenteleden een 
zelfgemaakte bladwijzer met verschillende opschriften 
waaronder: 
“Allah adalah kasih, dan barangsiapa tetap berada di 
dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di 
dalam Dia” (Johannes 4:16) 

- Vivienne C. 
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6 JANUARI Eerstelingen zondag 
AM ds. J. Linandi N+I 
DH ds. S. Tjahjadi I+N 
DD ds. D. Janssens-Sahertian I+N 
AR ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
TB ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 

 
13 JANUARI 
AM mw. ds. N.K. Atmadja N+I 
DH ds. S.M. Winckler-Huliselan I+N 
RD ds. C.C. Stavleu N+I 
NM ds. S.H. Harefa I+N 
TB ds. J. Linandi, tevens N+I 
HSKA ds. J. Linandi N+I 

 
20 JANUARI 

AM zr. B.T. Sari M.K. Msc. I+N 
DH br. N.F. van Splunter N+I 
DD ds. A. Verburg N+I 
AR ds. C. Gunawan N+I 
TB ds. S.M. Winckler-Huliselan, 

Gezamenlijke dienst 
N+I 

 
27 JANUARI 
AM ds. C. Gunawan I+N 
DH ds. B. Plaisier N+I 
RD ds. S. Tjahjadi I+N 
NM ds. J. Linandi N+I 
TB ds. S. Tjahjadi I+N 
HSKA ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 

 
 

3 FEBRUARI  
AM ds. J. Linandi N+I 
DH ds. C. de Jonge N+I 
DD ds. C. Gunawan I+N 
AR ds. S. Tjahjadi I+N 
TB ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 

 
10 FEBRUARI 

AM ds.S. Tjahjadi,  
Heilig Avondmaal I+N 

DH ds. S.H. Harefa I+N 

RD ds. S.M. Winckler-Huliselan  
Heilig Avondmaal N+I 

NM ds. C. Gunawan I+N 
TB ds. J. Linandi,  

Heilig Avondmaal N+I 

HSKA ds. J. Linandi 
Heilig Avondmaal N+I 

 
17 FEBRUARI 
AM ds. C. de Jonge N+I 
DH ds. J. Linandi, 

Heilig Avondmaal 
N+I 

DD zr. K.S. Prijatna I+N 
AR ds. S.M. Winckler-Huliselan 

Heilig Avondmaal 
N+I 

TB ds. S. Tjahjadi I+N 
 
 

 

	

	

	

	
	
	

 
 

 GEREJA KRISTEN INDONESIA NEDERLAND 
(Indonesisch - Nederlands Christelijke Kerk) 

JANUARI – MAART 2019 
Aanvangstijd diensten: Arnhem (AR) en Den Haag (DH) 13.30 uur 

 Amstelveen (AM), Nijmegen (NM), Rotterdam (RD) en Dordrecht (DD) om 14.00 uur,  
Tilburg (TB) om 10:00 uur, HSK Antwerpen 15:00 uur of anders vermeld. Preekrooster onder voorbehoud. 
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24 FEBRUARI  
AM zr. B.T. Sari M.K. Msc I+N 
DH ds. S. Tjahjadi I+N 
RD ds. J. Linandi N+I 
NM ds. S.H Harefa I+N 
TB ds. D. Janssens-Sahertian I+N 
HSKA ds. D. Janssens-Sahertian I+N 
	
3 MAART 
AM ds. J. Linandi N+I 
DH ds. D. Janssens-Sahertian I+N 
DD ds. S. Tjahjadi N+I 
AR zr. B.T. Sari M.K. Msc I+N 
TB ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
	
10 MAART  
AM zr. B.T. Sari M.K. Msc I+N 
DH ds. S.H. Harefa I+N 
RD zr. K.S. Prijatna I+N 
NM ds. J. Linandi N+I 
TB ds. S. Tjahjadi I+N 
HSKA ds. S. Tjahjadi I+N 
	
17 MAART 
AM ds. S. Tjahjadi I+N 
DH ds. B. Plaisier N+I 
DD zr. B.T. Sari M.K. Msc I+N 
AR ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
TB ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
	
	

 
24 MAART  

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

NM ds. M. de Mik – van der 
Waal N+I 

TB ds. D. Janssens-Sahertian I+N 
HSKA ds. D. Janssens-Sahertian I+N 

 
31 MAART  
AM ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
DH ds. J. Linandi N+I 
DD br. N.F. van Splunter N+I 
AR ds. J. van de Wal I+N 
TB zr. B.Tjipta Sari M.K. Msc I+N 
HSKA ds. S. Tjahjadi I+N 
	
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) Het Nieuwe 
Kerkgebouw 
Bouwerij 52, 1185 XX  Amstelveen. 
(Metro 51 richting Westwijk, halte 
Spinnerij uitstappen en 7 minuten in 
zuidelijke richting lopen) 
Secretariaat AM: Van den Broekstraat 68, 
3544 MV Utrecht  
tel: 06-2301 5908 
 
Rotterdam (RD) – Alexanderkerk 
Springerstraat 340, 3067 CX Rotterdam,  
Tel. 010 – 4203057 
 
Dordrecht (DD) – Kerkelijk centrum 
De Bron 
Dudok-Erf 30, 3315 KA Dordreht, 
(wijk Stadspolders) 
Trein: Dordrecht Centraal Station 
overstappen naar treinstation 
Stadspolders, 2 minuten lopen. 
Bus: bus 5 vanaf Dordrecht Centraal 
Station naar Stadspolder, Halte: Bakema-
erf 
Secretariaat RD/DD: Odinholm 72, 
3124 SC Schiedam, 
telefoon 010-4715849. 
 
Den Haag (DH) – Marcuskerk 
Jan Luykenlaan 92, 2533 JT, Den Haag. 
tel. 070-3886874. 
(Tram 9, halte Zuiderpark, en  
tram 16, halte Moerweg. Bus 50,51 halte 
Moerweg). 
Secretariaat RW/DH (tijdelijk): Melis 
Stokelaan 280, 2533 EG ’s-Gravenhage, 
06 – 24936238 
 

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: Malsenlaan 8, 6625 
BZ, Arnhem 
tel.: 0481-848528. 
 
Tilburg (TB) – Pauluskerk 
Heuvelstraat 141, 5038 AD, 
tel. 06-83170770. 
(7 minuten lopen van Centraal Station 
Tilburg) 
Secretariaat TB: Ien Dalesstraat 1, 5122 
BX Rijen, 06-29503122. 
 
HSK Antwerpen – Heilige 
Drievuldigheidskerk 
Wapenstilstandlaan 55 
2600 Berchem – Antwerpen. 
 
www.gkin.org 
G.K.I.N. staat ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel Tilburg onder nummer 
27.34.55.44, en staat geregistreerd bij de 
belastingdienst als een ANBI instelling, 
fiscaalnummer 804267625. 
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Fam. Liem Sing Ing 
Siok Liem 

Tine de Groot 
Fam. T. Handiwidjaja 

Gezegende Kerstdagen en gezond 2019, Fred en Ine Struik 
Fam. T. Budisantoso 

Lany, Karel en Dewi Witterick 
René en Widya de Feijter 
Swan en Sing Hong Liem 
Fam. J.D. Tromer-Khoe 

Rose Yap en fam. 
Ben, Swanda, Billy en Tessa Tan 

Robert en Esther Sybesma 
Kim Hesselaar 
Fam. Hilda Tan 

Family Nainggolan / Br. Manurung 
Gerrit en Melania Schram 

Patricia Nie en Kang Ping Chen 
Fam. Oh Boen Kie-Thio 
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Fam. Nie Santoso 
Fam. Pratomo-Parerungan 

Fam. Frans en Melly Bertrand-Tan 
Netty en Jan van Bommel 

Fam. T.L. Yap 
Tilly Runtu 

Helen de Jong 
Fenny van de Star 

Metty en Ilona Peters 
Rob en Lely Zwamborn 

Yanny, Willy en Gwyner Witkamp 
Nong v. d. Berg 

Richard en Ilse Koraag gezegende Kerstdagen en een gelukkig en gezond 
nieuwjaar 

Fam. J. A. Bossche 
Leo en Lian Goudappel 

Fam. Houw en Fanny Yoe 
Jos en Mira van Nimwegen 

Lan Heinerman-Liem 
Lina en Hans Johanson 

Peter Meeder en Dina Mamanua 
Ham en Swan Soema 
W. Siphanto en Megia 

Fam. Koster 
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                                                 Fam Wouters - Posumah 
Fam Lucke - Wouters 

Revy en Danielle 
Geurtje en Klaas Mensink 

E.E.L Strijk - Tombokan 
Fam Vervoort 

Alexander en Sarma Nelissen 
Fam Henry en Deetje Sahilatua 

Jopie Ahuluheluw 
Fam Silvius - Saloh 

Fam Mirna Tjiam 
Kiam en Pek Liong Liem 

Fam Tjoean Oen 
Fam Verhagen - Saloh 

Our Voice vocaal groep 
Piet, Ande en Cyntha Waardenburg 

Marcel en Lila de Vries 
Mw T Tan 

Asido, Phia en Deo Nainggolan 
Fam W Riva 

Yanti en Jan Heijmans 
Mw Joyce Tjan 

Joop, Titi, Christie en Chico vd Bree 
Mw Leida van Diest 
Fam Heynis - Monigka 
Lucy en Julian Verhoeven - Paath 
Mw Y Monsanto 
Mw Herry Romijn 
Fam Kosakoy - Sigarlaki 
Fam Bert Une en Sven Van Vessem 
Fam Jenny van Der Brugh 
Mw Lita Gunther 



	 	

 
 

Jaargang 35 • editie 1 • januari 2019 
32 

INTERVIEW HANS TROMER 
 
Ouderlingschap, Een Interview met Hans Tromer   
Donderdag 28 november 2018 
 
Na een gastvrije ontvangst en een gezamenlijk diner bij 
Hans thuis aan de Odinholm te Schiedam gaan we zitten 
op het nieuwe bankstel. Doel is een kort interview met 
als thema “ouderlingschap”. Lian Tromer schenkt de 
thee in. We hebben al een tijdje zitten praten over 
allerlei andere zaken, als uiteindelijk met het interview 
wordt begonnen. De opname wordt gestart. Er hangt 
nog steeds een gemoedelijke en huiselijke sfeer. 
 
● Hans, we gaan gelijk de diepte in: Wat betekent het christelijke geloof voor 
jou? 
Het geloof houdt voor mij in: Wat er gebeurt, dat ligt buiten mijn macht. Er is 
een Macht boven ons, die ons leidt en bestuurt. Deze Macht heeft in Zijn zoon 
Jezus Christus zijn liefde voor de mens getoond. Hij zoekt niet ons verderf maar 
Hij zoekt ons behoud en dat wil Hij ons schenken via Zijn Zoon Jezus Christus. 
Als je dit mag beleven dan ontstaat er ook een dankbaarheid in je leven, die je 
dan wil delen met andere mensen.  Het geeft een houvast onder alle 
omstandigheden waarin je verkeert. Iedereen maakt een heleboel mee. 
Vreugdevolle momenten maar ook verdrietige momenten. Dat heb ik ook 
persoonlijk in mijn leven ervaren. Je weet, we hebben ook een dochter gehad 
die heen is gegaan. We hebben altijd troost, steun en bemoediging ervaren in 
die periode. 
 
● Dus alleen maar steun gehad aan het geloof? Nooit twijfels gehad? 
Nee.  
 
● Altijd standvastig? En dat heeft zich voor jou bewezen? 
Ja. Dat heeft zich in mijn leven altijd bewezen. Ik heb natuurlijk nog meer 
meegemaakt. Ik ben ook een paar keer ziek geweest. Je kan zeggen: “Je bent er 
goed doorheen gekomen en daarom ben je dankbaar”, maar ook tijdens het 
proces heeft God zich bewezen en is Hij mij altijd nabij geweest. Ik ben naar een 
operatie gegaan en ben daar nooit onzeker over geweest. Ik heb er altijd 
vertrouwen in gehad. Ik ben tegen de prostaatkanker behandeld. Dat was een 
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flinke, zware behandeling, al duurde deze maar anderhalve dag. Ook toen heb ik 
wel vertrouwen en steun ervaren. Ik ben ook dankbaar voor alle kennis en 
kunde die er op medisch gebied is waar we in dankbaarheid gebruik van mogen 
maken. 
 
● Hoe ervaren jouw gezinsleden jouw vele bezigheden voor de kerk? 
Dat zou je aan hen moeten vragen… Ik heb wel meegemaakt dat mijn kinderen 
de telefoon niet meer wilden oppakken, want het is toch wel voor mij... En ook 
heb ik wel eens te horen gekregen dat ik beter in de kerk kan gaan wonen (Hans 
moet hier nog hard om lachen). Als je ouderling wordt moet je wel gesteund 
worden door je partner. Anders is dat zeker een handicap. 
 
● Het was het wel allemaal waard? 
O ja zeker, ik heb er nooit spijt van gehad. 
 
● Waarom zou iemand de taak van ouderling moeten aanvaarden, wanneer hij 
of zij daarvoor gevraagd wordt? 
Voor mij persoonlijk: Omdat God mij getrouw is geweest in alles wat ik 
meegemaakt hebt en daarom een zeker commitment (verbondenheid) heb om 
die taak te vervullen. Want als je achter je kijkt en ziet dat God altijd bij je 
geweest is dan ben je gewoon een dankbaar mens en dan wil je dat met 
anderen delen. Dat voelt dan niet als een last. Het is nooit een last geweest om 
die taak te vervullen. 
 
Alhoewel het niet zo is dat alles vanzelf gaat. Het kost soms wel moeite en pijn. 
En er is ook wel eens teleurstelling en ergernis. Toch kan je daar overheen zien. 
Alles komt uiteindelijk toch weer op zijn pootjes terecht. Zoals Hij in het verleden 
kracht, bemoediging en troost geeft, zo doet Hij dat ook bij dit werk. Hij geeft je 
ook het nodige inzicht hoe je dingen moet aanpakken. Je moet het nooit doen 
tot eigen eer. Niet dat ik er trots op ben, maar in mijn werk heb ik ook altijd een 
dienende taak gehad. Als je altijd dient, dan doe je jezelf wel eens te kort. Dus 
daar moet je een evenwicht in vinden. Maar het bedienen bevalt mij.  Omdat ik 
goed door mijn ziekte heen ben gekomen zag ik het ouderlingschap ook als een 
mogelijkheid om de rest van mijn leven nog betekenis te geven. 
 
Dat waren jouw persoonlijke redenen. 
Ik heb 7 argumenten opgeschreven 
die mensen gebruiken om het 
ouderlingschap te weigeren. Wat zou 

Hans Tromer menanggapi tujuh 
argumen untuk menolak fungsi sebagai 
majelis 
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je persoonlijk tegen deze mensen 
willen zeggen? 
 

1) Ik kan het niet. Ik heb 
te weinig zelfvertrouwen. 
Dan mag ik ook wel uit 
persoonlijke ervaring 
spreken. Ik ben niet 

hooggeschoold. Ik heb altijd dienend 
werk gedaan in de verpleging. Van 
nature heb ik niet veel zelfvertrouwen. 
De vraagstukken die tijdens de lange 
weg naar je toe komen, hoeven niet 
gelijk op dat moment opgelost te 
worden. Je kan door de tijd te nemen 
en het in gebed te brengen ook inzicht 
krijgen hoe je het allemaal tot een 
goed eind kan brengen. 
 
● In die zin heeft het je ook verrijkt? 
Het heeft me enorm verrijkt. Ik kan 
me herinneren: Tijdens de eerste 
jaren toen ik begon met werken was 
ik altijd op de achtergrond aan het 
werk. Ik wilde nooit op de voorgrond. 
Pas in de loop der jaren heb ik geleerd 
om ook voor publiek het woord te 
voeren. Tijdens het kerkelijk werk 
krijg je ook de zegening van het 
zelfvertrouwen. Een tekort aan 
zelfvertrouwen kan nooit een 
argument zijn. Je krijgt het. 

 
 
 

1) Saya tidak bisa. Kepercayaan diri 
saya kurang. 
Saya juga dapat berbicara dari 
pengalaman pribadi. Saya tidak 
berpendidikan tinggi. Saya selalu 
melakukan pekerjaan di bidang servis 
yaitu di keperawatan. Saya tidak 
memiliki daya percaya diri yang tinggi 
dari dasarnya. Masalah-masalah yang 
akan anda temui, selamanya tidak 
harus diselesaikan segera pada saat itu. 
Dengan meluangkan waktu dan 
membawanya ke dalam doa, anda akan 
mendapatkan wawasan lebih mendalam 
tentang cara bagaimana anda dapat 
membawa semua persoalan sampai 
menemukan jalan keluar untuk 
menyelesaikannya.  
 
● Apa hal ini juga memperkaya diri 
anda? 
Ini bagi saya sangat memperkaya diri. 
Saya masih ingat: Di tahun-tahun 
pertama ketika saya mulai bekerja, 
saya selalu bekerja di latar belakang. 
Saya tidak pernah ingin menonjol di 
depan. Baru setelah selang beberapa 
tahun saya juga belajar untuk berbicara 
dimuka umum. Selama melakukan 
pekerjaan gerejani, anda juga akan 
mendapatkan berkat kepercayaan diri. 
Kurangnya kepercayaan diri tidak 
pernah bisa menjadi alasan. Sebab 
anda akan mendapatkannya. 
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2) Ik heb het te druk en ik doe ook al 
veel dingen voor de kerk. 
Ook daarin wil ik getuigen uit mijn 
eigen leven.  Ik ben nu ruim twintig 
jaar ouderling. Ook toen ik nog werkte 
ben ik heel veel jaren ouderling 
geweest. Als ouderling heb ik 
verschillende functies gehad. Meestal 
was ik secretaris maar ik ben ook 
voorzitter geweest.  Maar daarboven 
ben ik ook scriba geweest gedurende 
5 jaren (= secretaris van de landelijke 
kerkenraad). Dan heb je gewoon een 
dubbele baan. Naast de steun van 
mijn vrouw heb ik altijd inzicht, 
wijsheid en geduld gekregen om alles 
tot een goed eind te brengen. Als iets 
niet kon worden opgelost dan kon ik 
het loslaten en aan God overlaten. 
Dan zal de tijd je leren hoe zoiets 
ontwikkelt. 
Je kan druk zijn met de kerk en geen 
verantwoordelijkheid dragen. Je kan 
druk zijn met de kerk en 
verantwoordelijkheid dragen Dat is 
een groot verschil. De één is 
vrijblijvend druk met de kerk. Die kiest 
de momenten wanneer hij of zij dat 
uitkomt of daar zin in heeft. Maar als 
je verantwoordelijkheid hebt dan is 
het een deel van je leven.  

 
 
 

2) Saya terlalu sibuk dan saya juga 
sudah melakukan banyak hal untuk 
gereja. 
Dalam hal ini saya juga ingin bersaksi 
dari kehidupan saya sendiri. Saya telah 
menjadi penatua selama lebih dari dua 
puluh tahun. Bahkan ketika saya masih 
bekerja, saya telah menjadi penatua 
selama bertahun-tahun. Sebagai 
penatua saya memiliki berbagai fungsi. 
Biasanya saya sekretaris tapi saya juga 
pernah menjadi ketua. Disamping itu 
saya juga pernah menjabat scriba 
selama 5 tahun. Kalau sudah begitu 
anda bisa dikata memiliki pekerjaan 
ganda. Selain dukungan dari istri saya, 
saya selalu mendapatkan wawasan, 
kebijaksanaan, dan kesabaran untuk 
membawa semuanya ke tujuan akhir 
dengan baik. Jika ada sesuatu yang 
tidak bisa diselesaikan, saya bisa 
melepaskannya dan menyerahkannya 
kepada Tuhan. Maka waktu akan 
mengajarkan anda bagaimana sesuatu 
itu akan berkembang.  
Anda bisa sibuk dengan gereja dan 
tidak bertanggung jawab. Dan anda 
bisa sibuk dengan gereja dan 
mengambil tanggung jawab. Itu 
perbedaan yang besar. Ada yang sibuk 
dengan gereja, tanpa ikatan. Dia 
memilih sendiri saat-saat nya; ketika 
dia ingin dan kalau cocok dengan 
waktunya. Tetapi jika anda memiliki 
tanggung jawab maka hal itu adalah 
bagian dari kehidupan anda. 
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3) Ik kan niet goed genoeg met 
mensen omgaan. 
Daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik 
kan wel goed met mensen omgaan 
maar ik kan niet makkelijk contact 
maken met mensen. Maar door dit 
werk word je gestuurd om met 
mensen contact te zoeken en sociaal 
bezig te zijn. Daardoor leer je om 
makkelijker met mensen om te gaan. 
Dat is ook een talent dat door het 
werk tot ontwikkeling wordt gebracht. 
Het is een zegen dat je door dit werk 
je sociale vaardigheden op een hoger 
niveau kan brengen. Niks in dit leven 
is volmaakt. Je mag woekeren met de 
talenten die je op dat moment hebt. 
Er wordt niet van je verwacht om iets 
te doen wat je niet kan. Maar er wordt 
wel verwacht dat wat je gegeven 
wordt te ontwikkelen. Begraaf het niet 
in de grond, maar breng het tot 
ontwikkeling. Dan zal je ook zien dat 
je er veel meer plezier van krijgt. 
 
4) Ik ben 
onvoldoende 
overtuigd van het 
Christelijke geloof. 
Dat betekent dus 
dat je geloof niet zo sterk is dat je 
ervan overtuigd ben dat God bestaat, 
dat God iets voor je betekent, dat 
Jezus Christus in de wereld is 
gekomen en voor de Heilige Geest 
voel je weinig. Maar door een taak op 
je te nemen word je dagelijks gevoed. 
Je bid, je leest uit de Bijbel, je 
overdenkt dingen. Je bezoekt 

3) Saya tidak pandai bergaul dengan 
orang lain. 
Saya bisa membayangkan akan hal ini. 
Saya bisa bergaul dengan orang lain 
dengan baik, tetapi saya tidak gampang 
melakukan kontak dengan orang lain. 
Tetapi melalui pekerjaan pelayanan, 
anda dengan sendirinya diatur untuk 
menghubungi dan mencari kontak 
dengan orang-orang dan akan terlibat 
secara sosial. Dengan cara ini anda 
belajar untuk berurusan dengan orang 
dengan lebih mudah. Itu juga 
merupakan suatu bakat yang bisa 
berkembang oleh karena pekerjaan. Ini 
adalah berkah bahwa melalui pekerjaan 
ini anda dapat membawa keterampilan 
sosial anda ke tingkat yang lebih tinggi. 
Didalam hidup ini tidak ada yang 
sempurna. Maka anda dapat 
berproliferasi dengan bakat yang anda 
miliki saat itu. Anda tidak diharapkan 
melakukan sesuatu yang tidak dapat 
anda lakukan. Tetapi diharapkan bahwa 
apa yang telah diberikan kepada anda 
bisa anda kembangkan dan gunakan. 
Jangan menguburnya, dipendam di 
tanah, tetapi kembangkanlah. Maka 
anda juga akan mengalami bahwa anda 
akan mendapatkan lebih banyak 
kesenangan darinya. 
 
4) Saya kurang yakin dengan keimanan 
Kristen 
Itu berarti bahwa iman anda tidak 
begitu kuat sehingga anda tidak yakin 
bahwa Allah itu ada, bahwa Allah 
memiliki arti bagi anda, bahwa Yesus 
Kristus telah datang ke dunia, dan bagi 
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huissamenkomsten en kerkdiensten. 
Je wordt gedwongen om je te 
verdiepen. Je kan je in de theologie 
verdiepen. Als je meer wordt gevoed 
wordt je geloof ook versterkt. Dus als 
je zo’n ambt aanvaart dan zul je ook 
ervaren dat je daarin gezegend wordt. 
Ook al heb je niet altijd een pasklaar 
antwoord, het komt wel. 

 
5) Ik heb te weinig levens-ervaring. 
Ja dat kan. Ook dan is weer de 
gedachte: Er wordt niet van je 
gevraagd om iets te doen wat je niet 
kan maar om te gebruiken wat je wel 
kan. Bijvoorbeeld Widya is veel jonger 
dan ik. Maar Widya heeft het 
voorzitterschap van de regio vervuld 
met haar leeftijd en haar talenten. Zij 
was een jong gelovige maar haar 
geloof is ook versterkt. Het 
belangrijkste is dat je op de Heer leert 
vertrouwen. 
 
● Dus eerst vertrouwen en dan pas 
komt het geloof? 
Ja, vertrouwen. Je wordt geholpen, 
echt waar. Ik heb dat altijd ervaren. 
 

Roh Kudus anda kurang berperasaan. 
Tetapi dengan mengambil tugas yang 
diberikan kepadamu maka anda akan 
menyantap setiap hari. Anda berdoa, 
anda membaca dari Alkitab dan anda 
merenungkan hal-hal. Anda 
mengunjungi pertemuan rumah tangga 
dan kebaktian gereja. Anda dipaksakan 
untuk memperdalam diri anda. Anda 
jadi bisa memperdalam diri anda dalam 
teologi. Jika anda diberi makan dan 
menyantap lebih banyak, iman andapun 
akan diperkuat. Jadi jika anda 
menerima jabatan seperti itu, anda 
juga akan mengalami bahwa anda 
diberkati di dalamnya. Walaupun anda 
tidak selalu memiliki jawaban siap 
pakai, tetapi itu akan datang dengan 
sendirinya. 
 
5) Pengalaman hidup saya kurang. 
Ya, itu bisa saja. Sekali lagi ada suatu 
pemikirannya: Anda tidak diminta untuk 
melakukan sesuatu yang tidak mampu 
anda lakukan, melainkan anda diminta 
menggunakan kemampuan anda untuk 
mengerjakan apa yang anda bisa 
lakukan. Misalnya, Widya jauh lebih 
muda dari saya. Tetapi Widya bisa 
memenuhi jabatan ketua regio dengan 
usianya dan bakatnya. Dia adalah 
seseorang muda usia dengan 
kepercayaan yang penuh tetapi 
imannya juga tambah diperkuat oleh 
karena tugasnya. Yang paling penting 
adalah anda belajar untuk percaya 
kepada Tuhan. 
 
● Jadi percaya dulu dan kemudian 
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6) Ik heb moeite met de Nederlandse 
taal. 
Voor mij zou kunnen gelden: Ik heb 
moeite met de Indonesische taal. Ik 
heb het kleine beetje talent dat ik had 
niet weggestopt, ik heb het gebruikt 
tot het niveau waarop ik nu 
Indonesisch kan spreken, lezen en 
vertalen. Dat is niet in 1 dag 
gekomen. Daar heb ik hard voor 
moeten werken, maar er is uiteindelijk 
wel iets gekomen. Je moet bereid zijn 
dit aan te pakken en offers te 
brengen. Dan leer je het. Taal kan 
volgens mij nooit een argument zijn. 
Als je iets verkeerd zegt, wordt het 
toch vaak begrepen en geaccepteerd. 
Niet ieder mens heeft een even sterk 
taalgevoel, maar zijn toch van 
betekenis in de bediening. Vaak moet 
je eerst je trots en je schaamte 
opzijzetten, Je hoeft niet bang te zijn 
om fouten te maken. Maak maar zo 
veel mogelijk fouten, dan leer je het 
juist sneller. Niet twijfelen, gewoon 
praten en daarna vragen of het zo 
goed was. Blijven proberen. 

datanglah iman? 
Ya, percayalah dan anda akan terbantu. 
Benar, saya selalu mengalaminya.  
 
6) Saya mengalami kesulitan dengan 
bahasa Belanda. 
Bagi saya bisa berlaku: Saya memiliki 
masalah dengan bahasa Indonesia. 
Saya tidak menyembunyikan bakat kecil 
yang saya miliki, tetapi saya 
menggunakannya untuk meningkatkan 
kemampuan saya, sehingga saya 
sekarang bisa berbicara, membaca dan 
menerjemahkan dalam bahasa 
Indonesia. Itu tidak datang dalam 1 
hari. Saya harus bekerja keras untuk 
itu, tetapi akhirnya ada hasilnya. Anda 
harus bersedia untuk menangani hal ini 
dan memberi pengorbanan. Dengan 
begitu anda bisa mempelajarinya. 
Menurut saya, bahasa tidak bisa dan 
tidak boleh menjadi alasan (argumen). 
Meskipun Anda mengucapkan sesuatu 
dengan salah, toh itu sering dipahami 
dan diterima. Tidak semua orang 
memiliki kemampuan berbahasa yang 
sama kuatnya, tetapi mereka tetap 
penting dalam pelayanan. Seringkali 
anda harus terlebih dahulu 
mengesampingkan harga diri dan rasa 
malu anda, anda tidak perlu takut 
untuk membuat kesalahan. Berbuatlah 
sebanyak mungkin kesalahan, maka 
justeru anda akan belajar lebih cepat. 
Jangan ragu, bicaralah secara bebas 
dan kemudian tanyakan apakah ucapan 
itu benar. Terus berlatih dan mencoba. 
 
7) Nanti saya perlu banyak berapat. 
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7) Straks moet ik heel veel 
vergaderen. Ik kan niet goed 
vergaderen en dat kost heel veel tijd. 
Dat valt mee. Er is in de regio alleen 1 
vergadering per maand met 
uitzondering van de maanden juli en 
augustus, dan wordt er niet 
vergaderd. Tenzij je penningmeester 
of voorzitter bent dan vergader je 
ongeveer 12 keer per jaar. 
 

Saya tidak dapat berapat dengan baik 
dan itu membutuhkan banyak waktu. 
Itu tidak terlalu. Hanya ada 1 
pertemuan rapat per bulan di regio dan 
ada  pengecualian pada bulan Juli dan 
Agustus, tidak ada rapat. Kecuali jika 
anda menjabat sebagai bendahara atau 
ketua, maka anda perlu rapat sekitar 12 
kali setahun. 

 
● Is er binnen de GKIN ooit nagedacht over de functie van diaken? Ik heb 
begrepen dat veel van de taken van de ouderlingen in andere kerken worden 
vervuld door diakenen. 
Er is wel over gesproken en over nagedacht. In de beginfase van de GKIN dan 
was de behoefte het grootst aan ouderlingen. In de eerste fase was de 
kerkopbouw intern gericht. Toen heeft men gedacht: “Diaconale taken, dat moet 
ook door een ouderling vervuld kunnen worden”. Tot nu toe is dat eigenlijk zo 
doorgezet. Er zijn wel binnen de GKIN 4 verschillende commissies. Het model is 
nu zo, dat als er mensen met bepaalde talenten zijn, dan probeer je ze eerst in 
een commissie onder te brengen. 
 
● Maar deze commissies zijn niet regionaal? 
Nee deze zijn allemaal landelijk. Dat was de oorspronkelijke opzet. Het is 
eigenlijk de bedoeling dat per commissie per regio één regionaal persoon in de 
commissie zit. Dat model werkt niet want geografisch is er een te grote 
spreiding. De onderlinge binding tussen de regio’s die er in die begintijd was 
heeft zich ook niet doorgezet. Dat is een fase in de ontwikkeling van de GKIN. Ik 
denk dat als de regio’s groeien naar financieel draagkrachtige regio’s dat er een 
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model ontstaat naar “eenheid in verscheidenheid”. Dan gaat ieder regio 
zelfstandiger functioneren. 
 
● Dat hoeft niet negatief te zijn? 
Nee dat hoeft zeker niet negatief te zijn. 
 
● Heb je zelf nog iets toe te voegen? 
Ik heb laatst in de landelijke kerkenraadsvergadering een overdenking gedaan 
over de gelijkenis met de talenten. De ene krijgt er vijf de andere twee de 
andere één. Ik ben eens uit gaan zoeken wat een talent eigenlijk is. Maar de 
talenten in de tijd van Jezus dat waren zilverstukken of gouden talenten. Die 
waren een vermogen waard. 5 Zilveren talenten staan voor ongeveer 7 ton Euro. 
Daar ben jij verantwoordelijk voor! Er komt dan een grote verantwoordelijkheid 
op je schouders te liggen. Je moet daar rendement op maken. Ontwikkel je 
talenten! Het gaat niet om het aantal talenten dat je ontvangt maar wat je er 
mee doet! We hebben allemaal talenten meegekregen en als Jezus wederkomt 
dan is toch de vraag: Wat heb je daarmee gedaan?  Toch? Dat kan je heel 
simpel stellen. Dat is het geloof: eens komt er een dag dat er een 
wederopstanding is. Dat is onlosmakelijk met het geloof verbonden. En hoe dat 
zal zijn, dat weet ik ook niet. Ik weet wel dat er een nieuwe wereld zal zijn. Daar 
ben ik van overtuigd. Het blijft niet zoals het geweest is. Een wereld waar geen 
zonde is. Dat wat we nu ervaren zal er dan niet meer zijn. In de hele 
geschiedenis van het volk van Israël kun je zien dat God altijd getrouw geweest 
is. We kunnen op God vertrouwen dat heb ik in heel mijn leven ervaren. Je kunt 
zeggen: “Dat is een kinderlijk geloof”. Maar als je niet wordt als een kind, dan 
kun je dat niet beleven. 
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Hok Liang en Nieke Oei 
Linda en Han Bing Oei 

Roy en Tree Sie 
Kiat en Mei Mei Sie 

Frits Lim en Hennie Loa 
Hanie en Carel Fenijn 

Frida, Asiong, Rachell en Jerry 
Eric, Irene, Matthew en Micha Noteboom 
Peter, Gita, Tamara en Samuël va Duijn 
Erik, Christin en Charlie Wijngaarden 

Lydia, Rebekka en Hein Manurung 
Frank, Lia en Kezia Wieland 

Christ Hardjono en Elleke Pussung 
Resi en Ton Verheij 

Freek en Inge Kapitan 
Charlotte en Dick v.d. Toorn Vrijthoff 

Cilly Soei 
Bea Tan 

Swan en Lira Liem 
Boy en Anita Swart 

Loecky Kiefer 
Ilse Neijs 

Bea en Fred Crans 
Nova en Jan Willem Oomen 

Kisato Wahjuwibowo 
Familie Soewiknjo 

MiMaRoNi Madijokromo 
Baput en Reynitha Situmorang 
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Arie en Ellen Vergeer 

Reza, Ocha, Reo en Rae Pramana 
Davied, Hesti en Daphne Hasibuan 

Palobo, Tina en Bevhyn 
Nelson, Pinta, Rhania en Lila Silitonga 
Salmon, Sonya en Olivia Simanjuntak 
Arie, Maya, Kia en Dayuh Purwanto 

Lucky, Lucy, Ludwiq, Luvena en Luifen Lumengkewas 
Hauw Han 

Anton en Monica Kusumadjaja 
Stanley, Santi, Philip en Darrel Tjahjadi 

Annelies en Peter Schenkhuizen 
Els en Lucas Leihitu 

Bwee Oei 
Ray, Dita en Max Suling 

Mariana Sundjaja en Gerda Pussung 
Nino, Iman en Mazzro 

Bo en Grace Logiantara 
Marie en Arthur Winailan 

Lody en Thea Simon 
Eunika Indrawan 

Brenda, Monique en Budi Tjitrowirjo 
Kimberly, Lusy en Johan Handojo 

Roelof en Lanorce Bajema 
Anton, Ernia en Daniël Quist 

Eddy, Ine, Joshua, Nadira, Chevy en Christina Susanto 
Cees & Fifi Schouten 
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KWARTAAL VERSLAG 
4e kwartaal: september t/m november 2018 
 
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: 2e,  4e en 5de zondag van de maand, aanvang 15:00 uur. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uur. 
 
6. Diaconie: 
 
7. Beëindiging ambtsperiode / overige ambten: 
- Op zondag 4 november 2018 is zr. Lian Kang afgetreden als ouderling van 

de GKIN, in het bijzonder voor de regio Amstelveen. De gemeente en de 
kerkenraad danken zr. Lian Kang voor het vervullen van 2 ambtstermijnen.  

 
8. Bevestiging ouderling / overige ambten: 
-  Op zondag 16 september 2018 in de Pauluskerk te Tilburg, onder 

bediening van ds. S.M. Winckler-Huliselan, is bevestigd als ouderling van de 
GKIN, in het bijzonder voor de regio Tilburg, zr. Hargyanti Tan. 
-    Tijdens de Huissamenkomst op zondag 28 oktober 2018 in de Heilige 
Drievuldigheidskerk te Berchem Antwerpen, onder bediening van ds. S. 
Tjahjadi, is bevestigd als ouderling van de  GKIN, in het bijzonder voor 
regio Tilburg, zr. Meygi Pesik-Limbat.  

 
9. Landelijke GKIN vergadering(en)/ vertegenwoordiging(en):  
- Landelijke Kerkenraadsvergadering, 17 november te Arnhem 
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10.  Geboren:  
- Op donderdag 6 september is geboren in Hilversum, Taeke Bernard Amar 

Luiten, tweede zoon van br. Floris en zr. Anna Luiten en broertje van Kiran 
uit regio Amstelveen.   

-  Op 4 oktober 2018 is geboren, Kirsty Sarah van der Boom dochter van br. 
Martin en zr. Julia van der Boom van regio Rijswijk – Den Haag en nichtje 
van br. Raoul en zr. Santi Lemmen (regio Rijswijk – Den Haag) en ook van 
br. Niels en zr. Nurmi Vervoort (regio Arnhem-Nijmegen).  

-  Op vrijdag 16 november 2018 is in Sprang-Capelle geboren, Esther Carlyn 
Steller, dochter van br. Wilbert Steller en zr. Sarah Steller en zus van 
Jonathan van regio Rijswijk-Den Haag.  
De gemeente en kerkenraad feliciteren alle families en wensen hen Gods 
zegen toe. 

 
11.  Doop/ Volwassendoop/ Geloofsbelijdenis: 
- Op zaterdag, 27 oktober mocht op zijn wens aan dhr. Gerrit Diderik 

Versteegh nog de Heilige Doop bediend worden door Ds. S. Tjahjadi in het 
Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht.   

 
12. Nieuwe dooplidmaten / belijdend lidmaten persoonsadministratie Scipio: 
 
13. Overleden: 
- Op 12 december 2017 is te Uithoorn Mw. D.L. Ko - Tan - (Djioe Lian) 

overleden.  
- Op vrijdag 12 oktober 2018 is in Nijmegen op 77-jarige leeftijd overleden 

mw. Sientje Scholtz-Sumual gemeentelid van regio Arnhem – Nijmegen. Ze 
was de weduwe van dhr. Richard Scholtz en moeder van zr. Marcia en br. 
Randy. 

- Op 14 oktober is in Jakarta, Indonesië op 61 jarige leeftijd overleden dhr. 
Eduard Willem Sahilatua. Hij was de broer van br. Henry Sahilatua en 
zwager van zr. Deetje Sahilatua, gemeenteleden van regio Arnhem 
Nijmegen. 

- Op woensdag, 31 oktober is onverwacht overleden dhr. Gerrit Diderik 
Versteegh op 71 jarige leeftijd te Gorinchem, echtgenoot van mw. Debora 
Liem van regio Rijswijk Den Haag.  

-  Op zondag 4 november is op 89-jarige leeftijd te Merauke, Papua 
Indonesië, overleden br. Dang Reawaruw. Hij was de broer van br. Joop 
Reawaruw van GKIN regio Amstelveen.  
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- Op maandag 5 november is op 81-jarige leeftijd te Ugchelen (Gemeente 
Apeldoorn) overleden zr. Carla Joyce Emmah-Kneefel van GKIN regio 
Amstelveen.  

- Op donderdag 15 november 2018 is op 80-jarige leeftijd te Den Haag 
overleden mw. Flora Widjaja, moeder van Anton Kusumadjaja en 
schoonmoeder van Monica Natanael van regio  Rijswijk Den Haag.  
De gemeente en de kerkenraad van de GKIN bidden alle familieleden troost 
en nabijheid toe. 

 
14.  Huwelijksinzegening:  
 
15.  Landelijke mededelingen / activiteiten: 
- Er is een landelijke extra collecte gehouden op zondag 16 september 2018 

voor slachtoffers van aardbeving in Lombok. 
- De KND zal de komende weken een landelijke actie houden binnen de GKIN 

om schoolmateriaal voor de kinderen in Palu te verzamelen. Mocht u als 
gemeentelid hierin willen bijdragen dan kunt u uw gave aan de KND 
begeleiders geven, uiterlijk tot en met de regionale kerstviering. 

 
16. Jongerenactiviteiten: 
- Op zondag 9 december 2018 werd een landelijke tienerdienst gehouden in 

de Pauluskerk, Heuvelstraat 141 te Tilburg; alle tieners van 12 tot 20 jaar 
waren van harte uitgenodigd om deel te nemen. Het thema was: “Dare to 
Love”. 

 
17. Regionale activiteiten: 
• Amstelveen: 

- 1e zondag van de maand gemeente bidstond. 
• Arnhem-Nijmegen: 
• Rijswijk-Den Haag: 
• Rotterdam-Dordrecht: 
• Tilburg:  

- Op zaterdag 6 oktober organiseerde de Stichting Pauluskerk G.K.I.N. regio 
Tilburg haar jaarlijkse bazaar in de Pauluskerk. Het was wederom genieten 
van heerlijke Indonesische lekkernijen en een aantrekkelijk 
podiumprogramma en voor de kinderen leuke activiteiten.  

 
Opgesteld door: Coördinator landelijke kerkelijk bureau, verslagdatum 01-12-
2018. 
 



	 	

 
 

	

Toko Sil

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

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

Catering en afhaal
van authentieke en heerlijke 

Indonesische gerechten bereid met
dagverse producten, groenten &vlees.

Als je wat lekkers wil!

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

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