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Geloven is een werkwoord. In deze editie van GKIN Nieuws komen we 
dit in verschillende vormen tegen. In de Preekserie leert ds. Tjahjadi 
ons wat de betekenis is van het gebed in de eredienst, we moeten al-
leen bidden, maar ook werken. In Dagboek van de voorzitter getuigt 
br. Iskandar Gandasasmita hoe hij zich in zijn taak geleid voelt door 
de Geest en roept ons allen op om actief mee te doen in het werk van 
Heer. In de rubriek “Vanuit het dagelijks bestuur” blikt vice-voorzitter 
zr. Ratna Pattiasina terug op de vele activiteiten en uitdagingen van de 
afgelopen maanden en blikt ook vooruit naar de toekomst. We kun-
nen kennismaken br. Daniel Siregar uit regio Tilburg als bouwsteen 
van de GKIN. U kent waarschijnlijk wel het gebed/kinderlied bij het sla-
pengaan “Ik ga slapen, ik ben moe”, maar weet u de geschiedenis hier-
van? U kunt dit lezen in de rubriek “Bekende liederen en hun verhaal”. 
Voor de kinderen zijn er ook in deze editie weer pagina’s gereserveerd. 
Ingezonden stukken zijn er uit regio Rijswijk/Den Haag over een ge-
zamenlijke lunch met alleenstaande ouderen en uit regio Tilburg over 
een ontmoeting door 25 religieuze organisaties met de burgemeester.

GKIN Nieuws is van en voor GKIN leden en sympathisanten. Het zou 
mooi zijn als elke regio bijdraagt met kopij, ideeën, vertalen, op welke 
manier dan ook. Hierbij dan ook de oproep aan elke regio inclusief de 
huissamenkomsten om voor de komende edities dit te realiseren. Wij 
zien uw reacties en bijdragen via gkinnieuws@gkin.org tegemoet.
Wij wensen u allen veel leesplezier en alvast een prettige zomer-
vakantie!

Redactie GKIN Nieuws



“Het gebed in de eredienst: wat is hier de betekenis 
van?”
Jacobus 5: 13 - 16

“Doa di dalam ibadah: apa maknanya?”
Jakobus 5: 13 - 16
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Geliefde broeders en zusters in 
den Here Jezus,

In het voorwoord van het boek 
“Here leer ons bidden”, vertelt 
dominee Eka Darmaputera het 
verhaal van een dorpsschool in 
de Sovjet Unie, in de tijd toen het 
communistisch regime nog aan 
de macht was. In de klas vroeg 
een lerares, “Wie onder jullie ge-
looft nog in God? Kom op, steek 
jullie vinger op!” 

Het bleef stil in de klas. Totdat 
na enige tijd wachten een klein 
vingertje langzaamaan omhoog 
werd gestoken. Het was duidelijk 
dat het meisje met de vinger haar 
vertwijfeling had overwonnen. “O, 
Petrova, alweer Petrova! Wil jij zeg-
gen dat jij in God gelooft?” De klei-
ne Petrova knikte met haar hoofd, 
“Goed”, zei de lerares, “Als dat zo is 
wil de juffrouw dat wel eens zien. 
Bid tot jouw God, vraag vervol-
gens een potlood aan Hem!”

Het kleine meisje bad vervuld met 
ernst. De juffrouw vroeg, twee mi-
nuten later, “Hoe is het met mijn 
kind? Heeft God je al gegeven wat 

Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan 
Yesus,

Di bagian pendahuluan dari bukunya 
yang berjudul, “Tuhan, ajarlah kami ber-
doa”, Pdt. Eka Darmaputera mencerita-
kan tentang sebuah kisah yang terjadi di 
sebuah sekolah desa di Uni Soviet, ketika 
rezim komunis masih berkuasa. Di sebuah 
ruang kelas, seorang ibu guru bertanya, 
“Anak-anak, siapa di antara kalian yang 
masih percaya kepada Tuhan? Ayo, tunjuk 
jari kalian!”

Jawabnya adalah sepi. Sampai, setelah 
beberapa saat menanti, sebuah jari kecil 
pelan-pelan teracung ke atas. Nyata be-
nar bahwa pemiliknya berjuang melawan 
keraguan. “O, Petrova, lagi-lagi Petrova! 
Engkau mau mengatakan bahwa eng-
kau percaya kepada Tuhan?” Petrova kecil 
menganggukkan kepalanya. “Baik”, kata 
Bu Guru, “Kalau begitu Bu Guru mau lihat. 
Berdoalah kepada Tuhanmu, lalu min-
talah sebatang pensil kepada-Nya!”

Gadis cilik itu berdoa. Dengan penuh 
kesungguhan. Dua menit kemudian, Bu 
Guru bertanya, ”Bagaimana anakku? 
Apakah Tuhan sudah memberikan apa 
yang kau minta?” Dengan kepala ter-
tunduk, Petrova menggelengkan kepala. 
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Seluruh kelas tertawa dengan riuhnya. 
Petrova malu. Betapa ingin ia menangis. 
Tapi ditahannya.

 “Jangan menangis, Petrovaku, hanya ka-
rena Tuhanmu tidak memberimu pensil,” 
bujuk Bu Guru, “cobalah kini minta ke-
pada Bu Guru. Siapa tahu, ia akan mem-
berikannya.” Petrova kecil menurut. Lalu 
ia berkata,”Bu Guru, bolehkan saya minta 
sebatang pensil?” Segera ada jawaban. 
“O, tentu saja boleh, Petrova! Ini, ambil-
lah!” Petrova memperoleh sebatang pen-
sil. Dari Bu Guru. Bukan dari Tuhan.

Saudara-saudari yang mengasihi Tuhan 
Yesus,
Bagaimana kita menjelaskan hal ini? Di 
mana letak permasalahannya, sehingga 
doa-doa kita seperti sia-sia, dan Tuhan 
tampaknya diam saja dan tidak berdaya? 
Apakah masih ada gunanya, beriman 
dan berdoa kepada Tuhan? Jawabannya, 
adalah karena pemahaman yang keliru 
tentang doa. Sampai kapan pun, Petrova, 
tidak akan menerima kiriman pensil dari 
surga.

Dalam ayat 16b dari perikop kita dikata-
kan, “DOA ORANG YANG BENAR, 
BILA DENGAN YAKIN DIDOAKAN, 
SANGAT BESAR KUASANYA.” Kita 
lihat di sini bahwa penulis kitab Yakobus 
ingin memusatkan perhatian pada keisti-
mewaan dan kekuatan doa. Doa memang 
amat besar manfaatnya, dan luar biasa 
dampaknya. Saya yakin di antara kita ada 
yang sudah pernah mengalaminya. Tapi 
doa tidak berfungsi untuk menggantikan 

je gevraagd had?” Met een terneergesla-
gen hoofd schudde Petrova haar hoofd. 
De gehele klas lachte luidruchtig. Petro-
va werd er verlegen van. Hoezeer zij ook 
wilde huilen, ze vermande zich. 

 “Huil maar niet, Petrova, omdat jouw 
God jou geen potlood wilt geven,” gaf 
de lerares als troostwoord, “Probeer het 
maar eens aan de juffrouw te vragen. 
Wie weet, geeft zij het aan jou.” De kleine 
Petrova deed alzo. Daarna vroeg zij, “Juf-
frouw, mag ik een potlood?” Gelijk kwam 
er een antwoord. “O, natuurlijk mag dat, 
Petrova! Hier neem er maar een!” Petrova 
kreeg een potlood. Van de lerares. Niet 
van God.

Hoe kunnen wij deze kwestie uitleggen? 
Waar ligt het probleem, is het dat onze 
gebeden vergeefs (nutteloos) zijn, en 
God onzichtbaar en onmachtig? Is het 
geloven en bidden tot God echt van nut? 
Het antwoord is, dat er een verkeerd be-
grip is over bidden. Hoe lang Petrova 
ook bidt, zij zal geen potlood vanuit de 
hemel gestuurd krijgen.

In vers 16 van onze Bijbellezing wordt ge-
zegd, “HET GEBED VAN DE RECHT-
VAARDIGE, WANNEER DEZE MET 
GELOOFSOVERTUIGING BIDT, IS 
ZEER KRACHTIG.” Hier zien we dat 
de schrijver van het boek Jakobus onze 
aandacht wil vestigen op de bijzonder-
heid en de kracht van gebed. Het gebed 
is inderdaad erg nuttig en heeft een bij-
zondere invloed. Ik ben er zeker van dat 
er onder ons mensen zijn die dat al eens 
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hebben ervaren. Maar het gebed heeft 
niet de functie om onze handen, voeten 
en hersens te vervangen. 

Wij moeten nog aldoor werken en na-
denken, en niet alleen maar bidden. Ora 
et labora- bid en werk. Bidden is ook 
geen methode om God te dwingen om 
mee te gaan in hetgeen wij willen. Juist 
het tegenovergestelde, het gebed is een 
vertolking van ons verlangen om Zijn wil 
uit te voeren.

Voor de apostel Paulus is niet een be-
paalde strategie of methode het belang-
rijkst voor iemand die de Heer wil die-
nen, maar gebed. Gebed is de basis en 
de bron van kracht in het dienen. Zonder 
gebed, maken wij onszelf tot bron van 
kracht en succes. Wanneer we dan pro-
blemen tegenkomen lopen we risico om 
wanhopig te worden en we worden ge-
makkelijk verleid tot arrogantie wanneer 
we wel succes hebben. 

Gebed maakt ons afhankelijk van God. 
Gebed helpt ons ook om ons aan te pas-
sen aan de wil van God. Gebed doet God 
voor ons uit lopen en gebed helpt ons 
om te steunen op de hulp van God. Een 
gebed dat ons de wil van God doet aan-
nemen is geen gebed dat onszelf cen-
traal stelt, maar een gebed dat het plan 
van God duidelijk maakt. 

Het gebed dwingt ons om nog ijveriger 
en beter te werken. Het mag ons niet 
luier maken, vanwege het principe “ge-
bed bidden is genoeg”. Het waarachtige 
gebedsleven zal ons motiveren om met 

tangan, kaki, dan otak kita. 

Kita masih harus bekerja dan berpikir, 
bukan cuma berdoa. Ora et Labora – ber-
doa dan bekerja. Doa juga bukan metode 
untuk memaksa Allah mengikuti kemau-
an kita. Sebaliknya, doa adalah pernya-
taan betapa kita rindu untuk melaksana-
kan kehendak-Nya. 

Sedangkan bagi Rasul Paulus, hal terpen-
ting bagi seseorang yang ingin melayani 
Tuhan bukanlah strategi atau metode, 
melainkan doa. Doa merupakan landasan 
dan sumber kekuatan dalam pelayanan. 
Tanpa doa, kita menjadikan diri kita sen-
diri sebagai sumber kekuatan dan keber-
hasilan. Kita terancam untuk menjadi 
putus-asa ketika menghadapi masalah 
dan kita gampang tergoda untuk menjadi 
sombong bila kita berhasil. 

Doa membuat kita bergantung kepada 
Allah. Doa juga menolong kita untuk bisa 
menyesuaikan diri dengan kehendak 
Allah. Doa membuat Allah berjalan di 
depan kita dan doa menolong kita untuk 
bersandar kepada pertolongan Allah. Doa
yang berkenan kepada kehendak Allah 
bukanlah doa yang mementingkan diri 
sendiri, melainkan doa yang mengutama-
kan terlaksananya rencana Allah. 

Doa harus mendorong dan membuat kita 
bekerja lebih giat dan lebih baik. Bukan 
membuat kita semakin malas, karena ber-
prinsip “cukup dengan doa”. Kehidupan 
doa yang benar akan memotivasi kita hi-
dup lebih bertanggung-jawab. Bukan se-
baliknya, menjadi egois, karena berprinsip 
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meer verantwoordelijkheid  te leven. 
Niet om juist het tegenovergestelde, een 
egoïst, te worden, vanwege het principe 
van het belang een relatie te hebben 
met God.

Voordat wij kijken welke functie en be-
tekenis het gebed heeft in de eredienst, 
is het goed om naar enkele belangrijke 
aspecten van het gebed te kijken:

1. Wat is de essentie van het ge-
bed? 
Het gebed van een Christen is niet geba-
seerd op vroomheid en op goedheid van 
de mens. Als wij vroom leven en goed 
doen, zal ons gebed dan zeker verhoord 
worden? Zo zit het niet. Onze gebeden 
zijn gebaseerd op de werken van de 
Here Jezus Christus, die de mogelijkheid 
voor ons geopend heeft, door de Heilige 
Geest, om tot God te roepen: “JA, VA-
DER, JA, VADER!” EN HET BEHAAGT 
HEM OM ONS OP TE NEMEN TOT 
ZIJN KINDEREN” (Romeinen 8:29). 

Is dat het niet dat ons de kracht geeft 
om de relatie met Hem te verweven in 
het gebed? Die relatie is de band zo-
als de Vader met zijn kind. Als kinderen 
communiceren wij met de Vader in de 
hemel door middel van het gebed. Dit 
is de essentie van ons gebed, namelijk 
communiceren met de Here God. Zo is 
het ook als wij bidden in de eredienst, 
dat betekent dat wij communiceren met 
de Here God. Communicatie is een twee-
richtingsverkeer, dat betekent dat er een 
tijd is dat God naar ons luistert en een 

yang penting hubungan dengan Tuhan. 
Sebelum kita melihat apa fungsi dan mak-
na doa dalam ibadah, alangkah baik kita 
melihat beberapa aspek penting menge-
nai doa:

1.  Apakah hakekat doa? 
Doa orang Kristen  tidak berdasarkan 
pada kesalehan  dan kebaikan manusia, 
maksudnya kalau kita hidup saleh dan 
berbuat baik maka doa kita pasti dikabul-
kan. Tidak demikian. Tetapi doa-doa kita 
berdasar pada karya Tuhan Yesus Kristus, 
yang telah membuka kemungkinan bagi 
kita oleh Roh Kudus berseru kepada Allah: 
“YA ABBA, YA BAPA!” DAN IA BER-
KENAN MENGANGKAT KITA MEN-
JADI ANAK-ANAKNYA” (Roma 8:29). 

Bukankah hal ini cukup memberi kekuatan 
bagi kita untuk menjalin hubungan deng-
an Dia melalui doa? Dan hubungan itu 
adalah hubungan seperti Bapa dengan 
Anak. Sebagai anak, kita berkomunikasi 
dengan Bapa di surga melalui doa. Inilah 
hakekat doa kita, yakni berkomunikasi 
dengan Tuhan. Begitu juga ketika berdoa 
dalam ibadah, artinya kita berkomunikasi 
dengan Tuhan. Komunikasi dua arah, arti-
nya ada saat Tuhan mendengar kita dan 
saat dimana kita mendengar Dia.

Berdoa juga bukti dari relasi yang akrab 
dengan Tuhan. Hidup di dalam perseku-
tuan yang akrab dengan Tuhan, tidak 
mungkin terwujud tanpa doa. Jadi, doa 
adalah ukuran yang paling konkrit, dan 
akrab atau renggangnya hubungan kita 
dengan Tuhan. Kalau kita hidup bersama 
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Kristus, itu  berarti secara terus menerus 
berada dalam persekutuan dengan Dia, 
melalui doa. 

Saudara-saudari, Yohanes Calvin, salah 
satu tokoh reformasi, menganalogikan 
“doa” dengan “napas”. Seperti orang tidak 
dapat hidup tanpa bernapas, begitulah 
orang kristen tidak dapat hidup tanpa 
berdoa. Coba, kita tahan napas kita un-
tuk beberapa saat. Bagaimana rasanya? 
Sebagaimana bernapas adalah perkara 
yang telah kita lakukan sepanjang usia 
kita, maka berdoa pun adalah perkara se-
hari-hari dalam kehidupan orang Kristen. 
Jadi, berdoa adalah “nafas hidup orang 
Kristen”. Karena itu siapa yang tidak ber-
doa, secara jasmani kelihatannya masih 
hidup, tetapi secara “rohani” ia telah mati.

2. Kepada siapa kita alamatkan doa 
kita?
Mudah untuk mengatakan bahwa ala-
mat dari setiap doa adalah Tuhan Allah, 
Bapa di dalam Yesus Kristus. Namun ke-
nyataannya membuktikan bahwa tidak 
sedikit orang-orang Kristen  yang tidak 
mempercayakan seluruh hidupnya hanya 
kepada Tuhan saja. 
Masalah yang paling pokok mengenai 
siapa alamat dari doa kita ialah, apakah 
kita merasa cukup mempercayakan selu-
ruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan, 
atau kita lebih cenderung mengharap-
kan pertolongan kepada kuasa-kuasa di 
luar Tuhan, atau lebih konkrit “kuasa diri 
sendiri”. Allah “menuntut” agar kita ber-
doa dan mengharapkan dan bergantung 
bahwa segala pertolongan hanya berasal 

tijd dat wij naar Hem luisteren.

Bidden bewijst ook de intieme relatie 
met de Here God. Leven in een innige 
gemeenschap met de Here God wordt 
onmogelijk verwezenlijkt zonder ge-
bed. Dus, het gebed is de meest con-
crete maatstaf van een innige of van 
elkaar verwijderde relatie tussen ons en 
de Here God. Als wij met Christus leven, 
betekent dat een voortdurende aanwe-
zigheid in gemeenschap met Hem, door 
het gebed.

Broeders en zusters, 
Johannes Calvijn, een belangrijke figuur 
in de reformatie, vergeleek het gebed 
met “ademhalen”. Zoals de mens niet 
kan leven zonder adem te halen, zo is 
het ook voor de Christen die niet zonder 
gebed kan. Laten we eens proberen om 
een tijdje onze adem in te houden. Hoe 
voelt dat? Ademhalen doen we al sinds 
onze geboorte, daarmee is het gebed 
ook een dagelijkse zaak in het leven van 
een Christen. Dus, bidden is “de adem-
haling voor het leven van een Christen”. 
Daarom is iemand die niet bidt al “gees-
telijk dood”, ook al leeft hij nog fysiek.

2. Tot wie richten wij ons gebed?
Het is gemakkelijk om te zeggen dat 
ieder gebed gericht is tot de Here God, 
Vader in Jezus Christus. Maar de werke-
lijkheid laat zien dat veel Christenen hun 
leven niet volledig toevertrouwen aan 
God alleen. 
De belangrijkste kwestie is wie de ge-
adresseerde is van ons gebed? Durven 
wij ons hele leven volledig toe te ver-
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trouwen aan de Here God alleen, of heb-
ben wij eerder de neiging om te hopen 
op krachten en machten buiten de Here 
God, of meer concreet  op onze eigen 
“kracht en macht”. God “eist” van ons dat 
wij bidden en hopen dat al onze hulp 
van Hem alleen afkomstig is, dat we van 
Hem afhankelijk zijn. “ROEP TOT MIJ 
TEN TIJDE VAN VERDRUKKING, 
IK ZAL U DOEN ONTKOMEN EN U 
ZAL MIJ LOVEN” (Psalm 50:15).

3. Het antwoord op ons gebed. 
Dikwijls komt de vraag naar voren, hoort 
God ons gebed? Er zijn vier manieren die 
God gebruikt om ons gebed te beant-
woorden: 

1. Ja, wij worden rechtstreeks be-
antwoord. Wanneer soms het gebed of 
ons smeken overeenstemt met de plan-
ning en de tijd die al door Hem werd be-
paald, zal Hij ons gebed direct verhoren.

2. Ja, maar wij moeten wachten. 
Vaak wordt onze smeekbede niet door 
God beantwoord op de tijd die wij hoop-
ten. Met andere woorden, het antwoord 
op ons gebed ondervinden wij als uit-
stel. Eigenlijk is God nooit te laat in het 
beantwoorden van ons gebed, alleen wij 
hebben vaak niet het geduld om de tijd 
af te wachten. Er was eens een vrouw die 
30 jaar moest wachten toen haar gebed 
pas werd beantwoord door God, nadat 
ze gebeden had dat haar man mee naar 
de kerk zou gaan.

3. Ja, maar God geeft niet datge-

dari Dia saja. “BERSERULAH KEPA-
DAKU PADA WAKTU KESESAKAN, 
AKU AKAN MELUPUTKAN ENGKAU 
DAN ENGKAU AKAN MEMULIAKAN 
AKU” (Mazmur 50:15). 

3.  Jawaban atas doa kita. 
Sering muncul pertanyaan, apakah Tuhan
mendengar doa-doa kita? Ada 4 macam 
cara yang Tuhan  pergunakan dalam 
menjawab doa kita:

1. Ya, langsung dijawab. Kadang 
apabila doa atau permohonan kita sesuai 
dengan rencana dan waktu yang telah di-
tetapkan olehNya, maka Ia akan langsung 
mengabulkan doa kita. Tapi jawaban doa 
Tuhan tidak selalu demikian.

2. Ya, tapi tunggu. Bukankah, ban-
yak terjadi bahwa doa kita dijawab oleh 
Tuhan, justru bukan pada waktu yang 
kita harapkan. Dengan kata lain, ja-
waban terhadap doa kita itu mengalami 
penundaan. Dalam hal ini sebenarnya 
Tuhan tidak pernah terlambat menjawab 
doa kita, hanya kita yang tidak sabar 
menanti waktu. Ada seorang ibu harus 
menunggu 30 tahun doanya baru terja-
wab oleh Tuhan. Padahal, doanya adalah 
agar suaminya bisa ikut ke gereja.

3. Ya, tapi Tuhan memberikan tidak 
seperti apa yang kita minta melainkan 
Dia memberi sesuai dengan apa yang 
menjadi kehendak-Nya. Tuhan menjawab 
dan mengabulkan doa kita, tetapi menu-
rut rencana dan kehendak-Nya dan bukan 
menurut rencana dan kehendak kita. 
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4. Tidak. Tuhan tidak selalu menga-
bulkan doa kita. Kalau doa atau permoho-
nan itu tidak sesuai dengan rencana dan 
kehendak-Nya. Tuhan kita Mahatahu. Dia 
tahu apa yang terbaik untuk kita. Dengan 
tidak mengabulkan doa kita, bukan ber-
arti Tuhan tidak mengasihi kita. Dengan 
tidak mengabulkan doa kita, berarti itu 
yang terbaik untuk kita.  

4.  Sikap waktu doa.
Pada umumnya, orang Kristen Protestan 
mengambil sikap tunduk dan lipat tangan 
kalau berdoa sementara duduk atau ber-
diri. Salah satu segi dari makna doa ialah 
mencurahkan seluruh pergumulan lahir 
dan batin kepada Allah. Artinya bahwa 
berdoa itu adalah sesuatu yang serius. 

Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Allah 
mengharapkan kita datang kepada-Nya 
dengan hati yang bersih. Kita sendiri harus 
menghampiri Dia dengan rasa hormat. 
Karena itu sangat disesalkan kalau dalam 
ibadah, ada saudara-saudara kita yang 
tidak serius pada waktu berdoa. Namun, 
kita tidak perlu takut untuk mengungkap-
kan kepada Allah apa yang kita pikirkan 
dan rasakan.

Selain itu, ada suatu kecenderungan yang 
mengarah kepada formalisme dalam 
berdoa.  Maksudnya, ada banyak orang 
Kristen  berdoa tanpa penghayatan dan 
kesungguhan. Berdoa hanya dipandang 
sebagai suatu upacara keagamaan Kristi-
ani. Tidak menjiwai seluruh hidup. Sangat 
berbahaya kalau doa tidak dipraktekkan 
dalam hidup sehari-hari. Hal itu akan me-

ne wat wij gevraagd hebben, maar Hij 
schenkt ons iets dat overeenstemt met 
Zijn wil. De Here God antwoordt en ver-
hoort ons gebed, maar volgt Zijn plan en 
wil en niet dat van ons.
 
4.Nee. De Here God verhoort niet altijd 
ons gebed. Indien het gebed of smeking 
niet overeenstemt met Zijn plan en wil. 
De Here God is Alwetend. Hij weet wat 
het beste is voor ons. Door ons gebed 
niet te verhoren, betekent dat niet dat 
Hij ons niet liefheeft. Ons gebed niet ver-
horen kan betekenen dat dit het beste 
voor ons is.

4. De houding tijdens het gebed.
In zijn algemeenheid neemt een Pro-
testantse Christen een gebogen hou-
ding aan met de handen gevouwen als 
er wordt gebeden tijdens het zitten of 
staan. Bidden is het uitstorten van alle 
uiterlijke en innerlijke worstelingen aan 
God. Dat betekent dat bidden een seri-
euze zaak is. 

Wij communiceren met de Here God. 
God hoopt dat wij tot Hem komen met 
een schoon hart. Wij moeten Hem tege-
moet treden met eerbied. Daarom is het 
erg spijtig als er in de eredienst broeders 
en zusters zijn die niet serieus zijn tijdens 
het gebed. Wij hoeven immers niet bang 
te zijn om onze gedachten en gevoelens 
te uiten aan God. 

Bovendien is er een neiging tot forma-
lisering in het bidden, uit gewoonte of 
omdat we denken dat het zo hoort. Hier-
mee wordt bedoeld dat veel Christenen 
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bidden zonder beleving en waarachtig-
heid.  Bidden wordt alleen gezien als 
een plechtigheid in de christelijke gods-
dienst. Het bezielt niet het gehele leven. 
Het is erg gevaarlijk als het gebed niet 
wordt afgeleid uit het dagelijks leven. 
Dat komt naar voren in een dualistische 
levenshouding. Als er in een eredienst 
gebeden wordt, zijn de mensen “vroom”, 
maar daarna zijn er woorden en daden 
die niet het gebed weerspiegelen.  

De functie en de betekenis van het ge-
bed in de liturgie (eredienst)

1. Stil gebed. 
Na het intochtslied, geeft de predikant 
of de evangelist de gelegenheid aan een 
ieder voor een stil gebed. Het doel is dat 
de gemeente zich op een persoonlijke 
manier voorbereidt om de eredienst te 
volgen. ”Votum en groet” zijn geen ge-
bed. Het ”Votum” heeft de functie als 
een zegel die de eredienst wettigt of of-
ficieel maakt, als verheerlijking van God 
en Zijn daden; terwijl ”de groet” de gelo-
vigen welkom heet in de kring van me-
degelovigen.

2. Gebed van toenadering. 
In dit gebed naderen wij God als Zijn ge-
meente met geheel onze aanwezigheid. 
Wij erkennen al onze zonden en overtre-
dingen voor Gods aangezicht. Daarom 
zijn er soms predikanten die de gele-
genheid geven aan de gemeente om op 
een persoonlijke manier hun zonden en 
overtredingen te belijden. In dit gebed 
belijden wij niet alleen onze zonden en 

munculkan suatu sikap hidup yang dua-
lisme. Kalau beribadah, berdoa, seseorang 
bisa menjadi “saleh”, tetapi setelah itu, 
kata dan perbuatannya tidak lagi men-
cerminkan doanya.

Fungsi dan makna doa dalam liturgi (Iba-
dah):

1. Stil Gebed (Doa hening). 
Setelah intochtlied, pendeta atau pelayan 
Firman memberi kesempatan kepada je-
maat untuk masing-masing berdoa he-
ning. Tujuannya agar jemaat secara pri-
badi mempersiapkan diri untuk mengikuti 
ibadah. ”Votum dan Salam” itu bukanlah 
sebuah doa. ”Votum” berfungsi sebagai 
meterai yang mengesahkan atau me-
resmikan bahwa ibadah itu hanya untuk 
memuliakan Allah serta terjadi karena 
perbuatan Allah; sedangkan ”Salam” ber-
fungsi sebagai ucapan selamat bertemu 
di kalangan Orang Kristen mula-mula.

2. Gebed van Toenadering 
(Doa menghampiri Tuhan). 
Dalam doa ini, kita sebagai umat-Nya, 
menghampiri Tuhan dengan segala kebe-
radaan kita. Kita mengakui segala dosa 
dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. 
Oleh sebab itu, kadang ada pendeta yang 
memberi kesempatan kepada jemaat un-
tuk mengakui dosa dan pelanggarannya 
secara pribadi. Dalam doa ini, tidak saja 
kita mengakui dosa dan pelanggaran kita 
tetapi juga mohon pengampunan dari 
Tuhan. 

3. Gebed om verlichting met 
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overtredingen, maar smeken wij ook de 
Here God om vergeving van onze zon-
den.

3. Gebed om verlichting met 
de Heilige Geest. 
Waarom is het nodig dat dit gebed wordt 
gedaan voorafgaand aan de Bijbellezing 
en de preek? Omdat het voor ons niet 
gemakkelijk is om het Woord Gods te 
kunnen begrijpen en te doorgronden. 
Daarom hebben wij de hulp van de Hei-
lige Geest nodig, opdat het Woord van 
God dat wordt verkondigd, kan worden 
begrepen en ook in de praktijk van het 
dagelijks leven kan worden gebracht.

4. Voorbede. 
In het Hebreeuws is het woord voorbede 
afkomstig van Saphat, dat voorspraak 
betekent. Dus op het moment dat de 
predikant of evangelist de voorbede 
leidt, offert hij zichzelf op als een ’voor-
spreker’ voor andere mensen. Hij brengt 
al het lijden en de worstelingen van de 
gemeente voor Gods aangezicht. Bij de 
GKIN wordt de voorbede gewoonlijk 
beëindigd met het ”Onze Vader”.  Door 
het gebed ”Onze Vader”, dat ons door de 
Here Jezus werd onderwezen, kunnen 
wij leren dat het ware gebed niet alleen 
maar een middel is om te smeken of te 
vragen aan de Heer. Er zijn ook andere 
elementen, namelijk de aanbidding, de 
belijdenis en de dankzegging aan God. 

5. Dankofferande.
De dankofferande wordt uitgesproken 
nadat de collecte is ingezameld. Het doel 

de Heilige Geest (Doa mohon pene-
rangan dari Roh Kudus). 
Mengapa doa ini perlu dilakukan sebelum 
pembacaan Alkitab dan kotbah? Karena 
doa ini berfungsi sebagai suatu pernya-
taan bahwa tidak mudah untuk kita bisa 
mengerti dan memahami Firman Tuhan. 
Oleh karena itu, kita membutuhkan per-
tolongan Roh Kudus, agar Firman Tuhan 
yang diberitakan, bisa dimengerti dan 
juga dipraktekkan dalam kehidupan se-
hari-hari.

4. Voorbede (Doa Syafaat).  
Di dalam Bahasa Ibrani kata ”syafaat” itu 
berasal dari kata ”saphat” artinya ”mem-
bela”. Jadi ketika, pendeta atau pelayan 
Firman yang memimpin doa syafaat, dia 
menjadikan dirinya sebagai pembela bagi 
orang lain. Ia membawa seluruh penderi-
taan dan pergumulan umat di hadapan 
Tuhan. Seperti dalam perikop kita, ketika 
di dalam persekutuan, ada orang yang sa-
kit dan bergumul, maka mereka didoakan. 
Biasanya di GKIN, doa syafaat ini diakhiri 
dengan doa Bapa Kami. Melalui doa Bapa 
Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, 
kita bisa belajar bahwa doa yang benar 
bukan hanya sarana untuk memohon 
atau meminta kepada Tuhan. Tetapi ada 
unsur-unsur lainnya, yakni unsur penyem-
bahan, unsur pengakuan dan unsur pen-
gucapan syukur.

5. Dank Offerande (Doa Persembahan).
Doa Persembahan ini dipanjatkan sehabis 
pengumpulan kolekte. Tujuan doa ini un-
tuk mengucap syukur atas berkat-berkat 
Tuhan dan menyampaikan persembahan 
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van dit gebed is om de dank aan God uit 
te spreken voor Zijn zegeningen, de ga-
ven van de gemeente aan God te doen 
toekomen en om te vragen of de gaven 
ten nutte zullen zijn voor het werk Gods. 
Gewoonlijk wordt dit gebed geleid door 
een ouderling. 

Het consistoriegebed.
Behalve de gebeden die al hiervoor 
werden verduidelijkt, is er ook nog het 
gebed dat bekend is als het consisto-
riegebed. Voordat de eredienst begint 
komen de  dienstdoende kerkenraads-
leden in de consistorie bijeen en wordt 
het openingsgebed geleid door een van 
de ouderlingen, waarbij wordt gevraagd 
of God de dienst wil leiden. En als de 
dienst klaar is komen de dienstdoende 
kerkenraadsleden opnieuw bij elkaar in 
de consistorie om het sluitingsgebed uit 
te spreken, dat een dankgebed vormt 
voor de leiding en begeleiding door God 
tijdens de eredienst.  

Geliefde broeders en zusters in de Here 
Jezus,
Mag deze uitleg over de functie en de 
betekenis van het gebed in onze ere-
dienst en godsdienstoefening ertoe bij-
dragen dat wij het beter kunnen begrij-
pen, ons beijveren in het gebed en ook 
intenser onze eredienst mogen beleven. 
Wij hopen dat we door de gebeden die 
wij opzenden, God mogen aanspreken 
en de ontmoeting met de Here God er-
varen. Moge wij een kerk zijn die bidt. 
De Here God zegene ons allen. 

AMEN.

umat kepada Tuhan. Juga agar persem-
bahan ini digunakan untuk pekerjaan Tu-
han. Biasanya doa ini dipimpin oleh salah 
satu penatua.

Doa Konsistorium.
Selain doa-doa yang sudah dijelaskan di 
atas, ada juga yang disebut sebagai doa 
konsistorium. Sebelum ibadah dimulai, 
para penatalayan, berkumpul di konsis-
tori, dipimpin oleh salah satu penatua me-
naikkan doa pembukaan, memohon agar 
Tuhan yang memimpin seluruh ibadah. 
Dan setelah ibadah selesai. Para penata-
layan, berkumpul kembali di konsistori un-
tuk mengadakan doa penutup, yang me-
rupakan doa syukur atas pimpinan dan 
penyertaan Tuhan selama ibadah.

Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan 
Yesus,
Semoga dengan penjelasan tentang 
fungsi dan makna doa dalam ibadah atau 
kebaktian kita, kita bisa lebih mengerti 
dan bersungguh-sungguh dalam berdoa 
serta lebih menghayati ibadah kita. Kita 
berharap melalui doa-doa yang kita pan-
jatkan, kita boleh menyapa dan menga-
lami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita 
boleh menjadi gereja yang berdoa. Tuhan 
memberkati kita semua. 

AMIN.
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“Leven door de geest ”
“Hidup oleh roh”

Romeinen 8:5-6
“5 Wie zich door zijn eigen na-
tuur laat leiden is gericht op 
wat hij zelf wil, maar wie zich 
laat leiden door de Geest is 
gericht op wat de Geest wil. 
6 Wat onze eigen natuur wil 
brengt de dood, maar wat 
de Geest wil brengt leven en 
vrede.”

13 maart 2016: Een inspirerende 
dag!!! Op die dag was ik naar de 
introductiemiddag voor nieuwe 
Synode-leden van de Protestantse 
Kerk Nederland gegaan. Als “pri-
mus” van GKIN (eerste contact-
persoon van GKIN voor PKN) ben 
ik dan ook lid van de Synode van 
PKN. Op die dag maakten wij ken-
nis met zowel de moderamen-
leden van PKN alsook de nieuwe 
synode-leden en daarnaast wer-
den wij ook voorbereid voor de 
Synode vergaderingen.

Eén ding wat mij raakte bij deze 
introductie was de uitspraak van 
de toenmalige scriba van PKN, 
dr. Arjan Plaisier. Hij zei dat elke 
vertegenwoordiger die in de Sy-
nodevergadering zitting neemt, 
vrij moet zijn bij het nemen van 
beslissingen en zich niet door de

Roma 8:5-6
“5 Sebab mereka yang hidup menu-
rut daging, memikirkan hal-hal  
yang dari daging; mereka yang hi-
dup menurut Roh, memikirkan hal-
hal yang dari Roh. 6 Karena keingi-
nan daging adalah maut, tetapi 
keinginan Roh adalah hidup dan 
damai sejahtera.”

13 Maret 2016: Hari yang memberikan in-
spirasi bagi saya!!! Pada hari itu saya pergi 
ke acara introductiemiddag buat para 
anggota baru sinode gereja Protestan Ne-
derland. Sebagai seorang “primus” dari 
GKIN (kontak person pertama GKIN untuk 
PKN) berarti saya juga seorang anggota 
sinode PKN. Pada hari itu  kita diperkenal-
kan dengan para anggota PKN maupun 
anggota-anggota sinode baru, kemudian 
kita mengadakan persiapan rapat Sinode.

Satu hal yang sangat menyentuh saya 
adalah ucapan pembukaan oleh dr. Arjan
Plaisier, mantan sekertaris PKN. Beliau 
berkata, setiap wakil yang duduk dalam 
pertemuan tingkat Sinode, harus merasa 
bebas mengeluarkan pendapat/kepu-
tusannya dan tidak bergantung kepada 
para pendukungnya. “Biarkanlah dirimu 
dipimpin oleh Roh” kata dr. Arjan Plaisier. 
Perkataan yang sangat menyentuh, pikir 
saya. Ini perlu kita berlakukan dalam se-
tiap pertemuan LKV dan moderamen. 
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afspraken van zijn of haar achterban 
gebonden moet voelen. “Laat je je door 
de Geest leiden” zei dr. Plaisier toen. Wat 
een inspirerende uitspraak dacht ik. Dit 
moeten we ook doen in onze modera-
men- en LKV-vergaderingen. Maar hoe 
doe je dat? Hoe weet je dat wat je voelt 
en denkt door de Geest is geleid en niet 
bijvoorbeeld door onze eigen stem, of 
door onze eigen ervaringen en verwor-
ven vaardigheden? Nou... het viel me 
toen al op hoe zo’n kleine opmerking 
leidde tot heel veel vragen in mij. Heel 
bijzonder, want dit gebeurt mij niet vaak.

Als ik nu terugkijk naar de afgelopen 
maanden, vind ik het heel opmerkelijk 
dat ik elke keer de behoefte heb om over 
de “éénheid” te spreken. En zo kan ik het 
niet laten om tijdens onze introductiebe-
zoeken in de regio’s, het telkens weer te 
hebben over “de éénheid binnen GKIN”. 

Solidariteit en éénheid, dat zijn de 
woorden die ik steeds in mijn hoofd heb. 
Het is net alsof ik geen andere onder-
werpen heb om over te praten.

24 mei 2016: Ook al zo’n inspirerende 
dag. De burgemeester van Tilburg, dhr. 
Noordanus, heeft alle religieuze instel-
lingen in Tilburg die verenigd zijn in het 
“Religieus Beraad Tilburg” uitgenodigd 
voor een ontmoeting. Natuurlijk is GKIN 
ook van de partij. Zo’n kans moeten we 
niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. 
Het verslag van deze avond kunt u elders 
in deze GKIN-editie lezen. Maar ik vond 
het bijzonder dat Burgemeester Noor-
danus alle religieuze instellingen in Til-

Akan tetapi, bagaimana kita melakukan 
nya? Bagaimana kita bisa tahu bahwa 
perasaan dan pikiran kita sudah dipimpin 
oleh Roh dan bukan karena suara kita 
sendiri, atau keterampilan kita? Sangat 
mencolok bagi saya betapa perkataan 
yang singkat ini bisa menimbulkan sekian 
banyaknya pertanyaandalam benak saya. 
Sangat istimewa karena hal ini tidak biasa 
terjadi.

Apabila saya melihat kembali ke beberapa 
bulan lewat, saya merasa luar biasa sekali 
karena saya beberapa kali harus berbicara 
tentang “persatuan”. Karena itu saya tidak 
mau melewatkan begitu saja kesempatan 
untuk sekali lagi mengulas tentang “per-
satuan dalam GKIN” pada kesempatan 
pelawatan pertama ke regio-regio.

Solidaritas dan persatuan, itulah kata-
kata yang terus menerus ada di benak ke-
pala saya. Seolah-olah saya tidak punya 
bahan bahasan lain selain hal itu.

24 Mei 2016: hari itu juga hari yang mem-
bawa inspirasi buat saya. Burgemeester 
Tilburg, Bpk. Noordanus, mengundang 
semua lembaga keagamaan di Tilburg 
yang tergabung dalam “Religieus Beraad 
Tilburg” dalam suatu pertemuan. Tentu 
saja GKIN termasuk salah satu dianta-
ranya. Kesempatan seperti ini tidak boleh 
dilewatkan begitu saja. Laporan perte-
muan malam itu bisa anda baca dalam 
edisi buletin GKIN ini. Saya merasa terke-
san betapa Burgemeester Noordanus 



 GKIN Nieuws Jaargang 32 • Nummer 3 • Juli 201616

burg heeft opgeroepen om samen een 
tolerant en betrokken Tilburg te maken. 
Hij vroeg alle religieuze instellingen om 
een bondgenoot te zijn van hem. In feite 
riep hij ook op tot éénheid.

Zondag 29 mei 2016: ds. Deibby 
Janssens-Sahertian preekte over Ro-
meinen 8:1-17. En toen hoorde ik: “WIE 
ZICH DOOR ZIJN EIGEN NATUUR 
LAAT LEIDEN IS GERICHT OP WAT 
HIJ ZELF WIL, MAAR WIE ZICH 
LAAT LEIDEN DOOR DE GEEST IS 
GERICHT OP WAT DE GEEST WIL. 
WAT ONZE EIGEN NATUUR WIL 
BRENGT DE DOOD, MAAR WAT 
DE GEEST WIL BRENGT LEVEN EN 
VREDE”. 
Bij het horen van deze verzen, vielen alle 
puzzelstukken van de afgelopen maan-
den op zijn plaats. Dit is waarschijnlijk 
wat ik in deze 3 maanden heb moeten 
leren. Ik kreeg nu het antwoord op mijn 
vraag over hoe wij kunnen weten dat de 
geest ons heeft geleid en niet ons eigen 
natuur (of wil). Wij kunnen het duidelijk 
aan het resultaat van onze daden zien. 
Als onze woorden of daden tot vrede en 
éénheid leiden dan hebben we ons la-
ten leiden door de geest. Maar als onze 
daden of woorden tot ruzie, onvrede 
en scheuring leiden dan zijn deze zeer 
waarschijnlijk veroorzaakt doordat wij 
ons laten leiden door onze eigen wil.

Ik zie nu de essentie in van wat dr. Arjan 
Plaisier heeft gezegd tijdens de intro-
ductiedag. En ik besef nu ook dat Burge-
meester Noordanus, met zijn oproep 

megundang seluruh lembaga keagamaan 
di Tilburg ini untuk bersama merasakan 
keterkaitan dan toleransi satu dengan 
yang lain. Beliau mengharap semua lem-
baga keagamaan untuk menjadi rekan-
nya. Kenyataannya, panggilannya ini 
membawa kepada persatuan.

Hari minggu, 29 Mei 2016: Pdt. Deibby 
Janssens–Sahertian berkhotbah menge-
nai Roma 8: 1 – 17. Pada saat itu saya men-
dengar kalimat ini “SEBAB MEREKA 
YANG HIDUP MENURUT DAGING, 
MEMIKIRKAN HAL-HAL YANG DARI 
DAGING; MEREKA YANG HIDUP 
MENURUT ROH, MEMIKIRKAN HAL-
HAL YANG DARI ROH. KARENA KE-
INGINAN DAGING ADALAH MAUT, 
TETAPI KEINGINAN ROH ADALAH 
HIDUP DAN DAMAI SEJAHTERA”. 
Dengan mendengarkan apa yang tertu-
lis dalam ayat-ayat ini, terjawablah apa 
yang selama bulan-bulan terakhir ini ter-
lintas dibenak saya. Inilah mungkin yang 
harus saya pelajari dalam 3 bulan terakhir 
ini. Saya mendapatkan jawaban atas per-
tanyaan saya, bagaimana caranya kita 
mengetahui apakah hidup kita dipimpin 
oleh Roh atau menurut keinginan kita 
sendiri. Kita bisa melihatnya pada setiap 
hasil perbuatan kita. Apabila kata-kata 
atau perbuatan kita membawa kepada 
perdamaian dan persatuan, itu berarti 
hidup kita sudah dipimpin oleh Roh. Akan 
tetapi, apabila perbuatan dan perkataan 
kita menyebabkan pertikaian, ketidakda-
maian dan perpecahan, maka kemungki-
nan besar hal ini disebabkan karena kita 
memberi hidup kita dipimpin oleh keingi-
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voor éénheid en tolerantie, zich ook 
heeft laten leiden door de Geest. En... de 
Geest heeft mij in de afgelopen maan-
den vast en zeker geleid, waardoor mijn 
gedachten beheerst worden door de 
woorden “eenheid” en “vrede be-
waren”.

Wat fijn om dit allemaal te mogen erva-
ren. Dit versterkt mijn overtuiging dat 
men in geloof en karakter kan groeien 
wanneer je ook actief meedoet in het 
werk van de Heer.

Kom, laat u zich ook door de Geest lei-
den. Bij onenigheid en wrijvingen in de 
kerk of werk, zoek naar éénheid, want 
dat is wat de Geest wil. Zoek ook naar 
vrede en gerechtigheid, want ook dat is 
wat de Geest wil.   

Warme groet, 
Iskandar Gandasasmita
Voorzitter DB  

nan kita sendiri.

Sekarang saya melihat intisari dari apa 
yang diungkapkan dr. Arjan Plaisier pada 
introductiedag. Saya juga menyadari 
bahwa Burgemeester Noordanus, mela-
lui undangannya untuk persatuan dan 
toleransi, sudah memberi dirinya dipim-
pin oleh Roh. Dan....Roh juga yang te-
lah memimpin saya dalam bulan-bulan 
terakhir, untuk terus memikirkan kata-ka-
ta “persatuan” dan “perdamaian”.

Betapa senangnya untuk bisa mengalami 
ini semua. Hal ini menguatkan keyakinan 
saya bahwa iman dan karakter manusia 
bisa bertumbuh seiring dengan pelaya-
nannya dalam ladang Tuhan.

Biarlah anda juga memberi diri anda di-
pimpin oleh Roh. Walaupun dalam segala 
perbedaan dan gesekan-gesekan dalam 
gereja atau pekerjaan, namun tetap men-
cari persatuan, karena itulah yang menja-
di kehendak Roh. Carilah juga kedamaian 
dan kebenaran, karena itu jugalah yang 
menjadi kehendak Roh.
 
Salam hangat,
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DANIEL SIREGAR
Regio Tilburg

Daniel is geboren in Bandung, uit Batakse ouders die afkomstig zijn uit 
Sumatera, met name het eiland Samosir, Daniel heeft één zus die in 
Singapore werkt.

Daniel haalde zijn Master in 2004-2005 in Kaiserslautern, Duitsland. In 
2006 haalde Daniel zijn Bachelor bij ITB, Institut Teknologi Bandung. 
Daarna kwam hij naar Nederland en werkte als onderzoeker aan de TU 
in Eindhoven met specialisatie wiskunde van 2006-2008. 
Van 2008-2012 haalde hij zijn Doctoraal en heeft hiermee zijn studie 
geheel afgerond.BO
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Sinds 2013 is Daniel werkzaam bij ASML, een hightechbedrijf in Veldhoven, 
één van de belangrijkste leveranciers van machines die worden gebruikt bij 
het maken van chips, als software engineer en reist hij dagelijks vanuit Eind-
hoven waar hij woonachtig is in 20 minuten naar zijn werkgever. 

Daniel is gedoopt bij de HKBP, een Batakse kerkgemeenschap, die 2 zon-
dagsdiensten houdt, te weten een ochtenddienst in de Batakse taal en een 
avonddienst in Bahasa Indonesia, Daniel koos voor de laatste.
Daarom ging Daniel toen ook al naar de GKI, waar de diensten in het Indone-
sisch gehouden worden, omdat hij de Batakse taal minder machtig is.

In 2010 zocht Daniel een kerk en via Sinatra Kho kwam hij bij de GKIN in Til-
burg, waar hij al gauw een klik had met ds. Binsar. Hij vindt dit een kerk met 
familiegevoel en in het bijzonder warmte na de dienst met andere gemeen-
teleden, wat hij erg miste in de International Church in Eindhoven. Daniel 
zingt ook bij het jongerenkoor onder leiding van Togar.

Ook probeert hij jaarlijks op vakantie te gaan naar zijn thuisland alwaar het 
eten uiteraard lekkerder is dan hier, maar wat klimaat betreft geeft hij toch 
de voorkeur aan dit kikkerland, aldus Daniel Siregar.

Vivienne Cooke



 GKIN Nieuws Jaargang 32 • Nummer 3 • Juli 201620

Constant, een jongen van elf, kon 
wel een duwtje in de rug gebruiken 
wat betreft zijn aardrijkskundecijfer op 
school.

Daarom kocht zijn vader, op aanra-
den van de directeur, voor hem een 
puzzel van de wereld. Met zo’n drie-
honderd stukjes was de puzzel best 
een flinke kluif voor Constant. Je moest 
alle landen op hun plek leggen: Enge-
land, Zweden, Ethiopië, Australië en Iran...

Vader hielp hem een beetje op weg, door uit te leggen dat Constant 
eerst met de hoekjes en dan met de rechte kantstukjes moest begin-
nen.

‘Zo,’ dacht hij bij zichzelf, ‘die is wel een poosje zoet, dan kan ik lekker 
even naar mijn favoriete sportprogramma kijken.’

Maar wie schetst zijn verbazing toen Conrad na een flink kwartiertje al 
kwam melden dat hij de puzzel af had.

‘Hoe kan dat nou,’ vroeg vader. ‘heeft iemand je soms geholpen?’

‘Nee, hoor, pap,’ zei Conrad geheimzinnig, ‘het was gewoon erg mak-
kelijk. Ik legde de puzzel eerst ondersteboven...’

‘Ondersteboven?’ vroeg vader, ‘dat is toch nog moeilijker?’

‘Nee, hoor.’ lachte Conrad, ‘want aan de achterkant staat het gezicht 
van de Heer Jezus. Als het beeld van Jezus goed is, is ook de wereld 
heel!’

Conrad had door de puzzel misschien niet veel inzicht in aardrijkskunde 
gekregen, maar hij had zeker een tien verdiend voor wereldbeschou-
wing.

Kinderverhaal
De Puzzel



21 GKIN Nieuws Jaargang 32 • Nummer 3 • Juli 2016

Kinderrubriek: Onderbouw
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03 JULI
AM drs. P. C. Verhaar – van Roon N+I

DH mw. B. Westerbeek M.A. N+I

DD ds. J. Linandi  Heilig Avondmaal N+I

AR ds. D. Janssens-Sahertian I+N

TB mw. B. Tjipta Sari Psi. MK. Msc I+N

10 JULI 
AM mw. B. Tjipta Sari Psi. MK. Msc I+N

DH Dr. J. de Klerk N+I

RD ds. C. Gunawan I+N

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

TB
ds. J. Linandi  Heilig Avondmaal N+I 
HSK Antwerpen
ds. D. Janssens-Sahertian I+N

17 JULI 
AM ds. J. Linandi  Heilig Avondmaal N+I 

DH ds. T. Salurante I+N

DD ds. J. Slob N+I

AR ds. C. Gunawan I+N

TB ds. S. M. Winckler-Huliselan N+I

24 JULI 
AM Dr. C. de Jonge N+I

DH ds. S. Tjahjadi  Heilig Avondmaal I+N

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

NM ds. D. Janssens-Sahertian I+N

TB ds. D. Janssens-Sahertian I+N

31 JULI
AM ds. S. M. Winckler-Huliselan N+I

DH mw. Dr. N. K. Atmadja N+I

DD ds. S. Tjahjadi  Doopdienst I+N

AR mw. B. Tjipta Sari Psi. MK. Msc I+N

TB ds. D. Janssens-Sahertian I+N
HSK Antwerpen

07 AUGUSTUS 
AM ds. S. Tjahjadi I+N

DH ds. C. Gunawan I+N

DD mw. K. S. Prijatna M. A. I+N

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

TB ds. H. A. van Dop N+I

14 AUGUSTUS
AM ds. E. Gruteke-Visia  N+I

DH ds. C. Stavleu N+I

RD mw. B. Tjipta Sari Psi. MK. Msc. I+N

NM ds. D. Janssens-Sahertian I+N

TB ds. S. Tjahjadi I+N
HSK Antwerpen

21 AUGUSTUS 
AM ds. J. Slob N+I

DH ds. G. Olde N+I

DD ds. S. Tjahjadi I+N

AR Dr. C. de Jonge N+I

TB ds. S. M. Winckler-Huliselan N+I

Preekrooster juli t/m september 2016

Landelijk Kerkelijk Bureau
Heuvelstraat 141
5038 AD  TILBURG
  LKB@gkin.org

Scriba 
(  (06) 218 97 717 
  scriba@gkin.org

ING rekeningnummer: NL19INGB0002618290 
te Den Haag

Rabobank rekeningnummer: NL23RABO0302301305 
te Den Haag

GKIN eredienst zijn tweetalig
N+I: preek in het Nederlands, de Indonesische versie wordt
geprojecteerd.
I+N: preek in het Indonesisch, de Nederlandse versie wordt
geprojecteerd.

GKIN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 27.34.55.44 en is bekend bij de  
Belastingdienst als een ANBI instelling.
Fiscaal nummer : 804267625
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28 AUGUSTUS 
AM Dr. J. de Klerk N+I

DH mw. ds. Y. Hsu N+I

RD ds. D. Janssens-Sahertian I+N

NM ds. J. Linandi N+I

TB ds. J. Linandi N+I

04 SEPTEMBER
AM ds. J. Linandi N+I

DH ds. J. Slob N+I

DD Dr. C. de Jonge N+I

AR ds. S. Tjahjadi I+N

TB ds. S. M. Winckler-Huliselan N+I

11 SEPTEMBER 
AM ds. C. Fieren N+I

DH ds. T. Salurante I+N

RD mw. ds. Y. Hsu N+I

NM ds. C. Gunawan I+N

TB ds. J. Linandi N+I
HSK Antwerpen

18 SEPTEMBER
AM ds. S. Tjahjadi I+N

DH ds. J. Linandi N+I

DD ds. M. Kollenstaart-Muis N+I

AR ds. J. van de Wal N+I

TB ds. S. M. Winckler-Huliselan N+I

25 SEPTEMBER
AM ds. T. Salurante I+N

DH ds. S. Tjahjadi I+N

RD ds. J. Linandi N+I

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

TB mw. B. Tjipta Sari Psi. MK. Msc. I+N

Bouwerij 1, 
Bouwerij 52, 1185 XX  Amstelveen
(Bus 146 / 170 / 174 / 241 halte Zagerij, aan de Boven-
kerkweg 350 meter lopen
Bus 199 halte Zagerij aan de Doctor Willem Dreesweg 
350 meter lopen
Metro 51 halte Spinnerij 600 meter lopen)
(1zie mededelingen in de Kerkbode)
Secretariaat AM: Pond Sterlinglaan 34, 
1060 RS Amsterdam,
( 020-6194850.

Rotterdam [RD] - Immanuelkerk
Berlagestraat 96, 3067 CC, Rotterdam,  
( (010) 420 76 58. 
(Van Station Rotterdam Blaak, Metro A, 
halte Prinsenlaan of Oosterflank)

Dordrecht [DD] - Opstandingskerk
Groen v. Prinstererweg 66, 3317 SP, Dordrecht, 
( (078) 617 67 66.
(Van Dordrecht CS, bus 3 richting Crabbehof, halte
Henri Polakstraat; 
van Station Dordrecht Zuid, 8 minuten lopen)
Secretariaat RD/DD: Odinholm 72, 
3124 SC, Schiedam, 
( (010) 471 58 49.

Den Haag [DH] - Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, 2533 JT, Den Haag,
( (070) 388 68 74.
(Van Den Haag CS, Tram 9, halte Zuiderpark; 
tram 16, halte Moerweg; Bus 50, 51, halte Moerweg).
Secretariaat RW/DH: Sir Winston Churchilllaan 370  - 
F205, 2285 SJ, Rijswijk ZH.
( (06) 44 89 05 36,

Arnhem [AR] - Kruiskerk
Lisdoddelaan 30, 6832 EC, Arnhem, 
( (026) 321 23 73.
(Van Arnhem CS, bus 1 richting’t Duifje; 
bus 32, 33 richting Nijmegen, halte Visserslaan)

Nijmegen [NM] - Remonstrantsdoopgezindekerk
Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ, Nijmegen,
( (024) 322 04 51.
(Van Nijmegen CS, bus 11, halte Professorenwijk)
Secretariaat AR/NM:  Dennenweg 151, 
6823 MR Arnhem,
( (0481) 84 85 28

Tilburg [TB] - Pauluskerk
Heuvelstraat 141, 5038 AD, Tilburg,
( (06) 83 17 07 70.
(7 minuten lopen van Centraal Station Tilburg)
Secretariaat TB: Molenvaartje 25, 5109 SE, 
‘s Gravenmoer,  ( (06) 37 55 27 66

Aanvangstijd diensten 13.30 uur,  behalve 
Amstelveen (AM) en Nijmegen (NM) om 14:00 uur,  

of Tilburg (TB) om 10:00 uur of  anders vermeld.  
Preekrooster onder voorbehoud. 

Amstelveen [AM] – Pauluskerk1, 
Wolfert van Borsselenweg 116, 1181 PJ  Amstelveen.
(Van Amsterdam CS, bus 170 richting Uithoorn,
 bus 172 richting Amstelveen, halte Dijkgravenlaan)
of
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Kinderrubriek: Bovenbouw



25 GKIN Nieuws Jaargang 32 • Nummer 3 • Juli 2016

Talrijk zijn de gelukzaligen over wie nimmer een woord 
gezegd werd,
die nooit in de belangstelling stonden; 
zij, die door de jaren heen, zonder ophouden 
en naar best vermogen zowel hun evennaaste als hun 
God hadden bemind.

Talrijk zijn de gelukzaligen die nooit het hoge woord 
gevoerd hebben, 
die nooit een mirakel verricht hebben, die nooit in 
extase zijn geraakt; 
zij, die geen enkel spoor hebben nagelaten tenzij hun 
afstammelingen.

Talrijk zijn de gelukzaligen van alle dagen en tijden die 
nooit geschiedenis gemaakt hebben; 
zij die met hun handen of verstand zo eerlijk mogelijk, 
voor hun levensonderhoud gewerkt hebben.

Zij zullen zich in zijn Koninkrijk eeuwig gelukkig voelen.
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Lieve GKIN-familie,

Het 2e kwartaal van 2016 is alweer voorbij, waarin wij Goede Vrijdag, Pasen, 
Hemelvaart en Pinksteren hebben gevierd. Sommigen van ons zijn aan het 
bijkomen van de vele activiteiten die de afgelopen weken hebben plaatsge-
vonden, zoals de jaarlijkse bazaars etc. In dankbaarheid kijken wij terug dat 
wij dit alles in goede samenwerking met elkaar en met Gods leiding hebben 
mogen doen.

Het Dagelijks Bestuur (DB) is de afgelopen maanden ook actief geweest. 
Wat hebben wij zoal als DB gedaan?
De nieuwe leden van het DB (voorzitter + vice-voorzitter) hebben in april en 
mei aan elke regio een visitatie gedaan, mede om zichzelf persoonlijk aan de 
gemeente voor te stellen en met de gemeente kennis te maken. Sommige 
van deze visitaties zijn in samenwerking gedaan met de SRGA – Stichting 
Regiokerk GKIN Amstelveen - waarin het nieuwe kerkgebouw/gebedshuis 
voor regio AM is toegelicht en waarin wij als DB en SRGA samen onze dank 
hebben mogen uitspreken voor de giften die zijn gedaan door de verschil-
lende leden en regio’s.

Op 16 april hebben wij samen met de gemeente onszelf mogen toerusten 
d.m.v. de Landelijke Toerusting voor ouderlingen en activisten te Den Haag, 
gegeven door dr. Jakoep Ezra met het thema “Groeien naar het karakter van 
Christus/Bertumbuh menyerupai karakter Kristus”. Deze lezing was dermate 
interessant, dat het DB en Ministerium kijkt of er eventueel een follow-up toe-
rusting gedaan kan worden door dr. Jakoep Ezra, tijdens zijn komend bezoek 
aan Nederland.

Op 21 april hebben wij deelgenomen aan de Synodevergadering van de 
Protestantse Kerk Nederland, waarin dr. René de Reuver beroepen is tot pre-
dikant in algemene dienst en benoemd tot scriba van de generale synode 
(de hoogste secretaris) van de PKN. De synode van de PKN koos dr. René de 
Reuver – tot voor kort fulltime predikant in de Marcuskerk in Den Haag - als 
opvolger van ds. Arjan Plaisier, wiens tweede termijn van vier jaar deze zo-
mer afloopt. Op zondag 19 juni 2016 hebben wij de verbintenisdienst mogen 
bijwonen, waarin dr. René de Reuver verbonden werd aan bovengenoemd 
dienstwerk.
Dr. De Reuver benadrukte in zijn toespraak als de nieuwe scriba tijdens de 
PKN Synodevergadering, het belang van samenzijn in de kerk. “Geloof is per-
soonlijk, maar nooit individueel. Het verbindt een mens met God en elkaar. VA
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De kerk is de geloofsgemeenschap die bestaat dankzij deze verbinding.” 
Ook sprak Dr. De Reuver de wens uit te willen werken aan de groei van het aantal 
gemeenten dat een relatie heeft met een migrantenkerk. “We leven ook in een tijd 
waarin vele nieuwe Nederlanders meer kleur geven aan ons soms wat al te blanke 
en bleke geloof. Veel migranten zijn christen. Brengt God hen niet in toenemende 
mate op ons pad om samen met hen kerk te zijn, als teken van Gods liefde die ver-
schillen overbrugt en mensen verbindt?” Wellicht kunnen wij als migrantenkerk, als 
GKIN, over deze 2 stellingen nadenken. Hoe kijkt u hiernaar?

Op 25 mei heeft er een ontmoeting plaatsgevonden tussen leden van het DB, Mi-
nisterium,  ouderlingen en gemeenteleden van regio RW/DH met 12 vrouwelijke 
GKI predikanten uit Indonesië.  Zij waren in Europa voor vakantie en ds.  Yolanda 
Pantou was hun reisleidster. Bij deze ontmoeting hebben wij informatie uitgewis-
seld over de uitdagingen van beide kerken. Zo heeft men in Indonesië last van ge-
loofsfanatisme, wij in Nederland van secularisatie. Deze verschillende problemen  
vereisen natuurlijk een andere aanpak, maar zowel GKI als GKIN zijn van mening 
dat een goede begeleiding van de KND en de jongeren een belangrijk deel van 
beide problemen positief kunnen beïnvloeden. Wij hebben vervolgens ervaringen 
met elkaar gewisseld over het belang en de  bedreiging  van de social media voor 
de kinderen en jongeren, over het belang van de ouders voor de geloofsgroei van 
(jonge) kinderen en het belang van godsdienstleer in de scholen.  
 
Naast de bovenstaande activiteiten, heeft het DB natuurlijk ook haar terugkomende 
vergaderingen: DB, Moderamen, CvB + DB + Penningmeester + MKO-Coördinator, 
KDM, Landelijke Kerkenraadsvergadering etc. die via Skype en face-2-face in de 5 
regio’s worden gehouden. 
   
Een terugblik op:
Op 28 mei heeft de officiële overdracht van ds. Johannes Linandi aan ds. Stanley 
Tjahjadi, als ex-officio in het DB, plaatsgevonden. Wij willen ds. Johannes Linandi 
danken voor zijn raad, advies en leiding en wij verwelkomen ds. Stanley Tjahjadi in 
ons midden en zien uit naar onze samenwerking. Wij vragen uw gebeden voor ds. 
Linandi en ds. Tjahjadi.

Regio Amstelveen kijkt terug op 3 jaar kerken in de Heilige Geestkerk te Amstel-
veen. Op zondag 29 mei vond daar de laatste eredienst plaats. Maar dit was een 
heugelijke eredienst, omdat br. Ronald Tjoa is bevestigd als ouderling, in het bij-
zonder voor regio Amstelveen. Wij verwelkomen br. Ronald Tjoa in de Landelijke 
Kerkenraad en wij vragen uw voorbeden voor zijn bediening.
De verbouwing van het eigen kerkgebouw gebedshuis voor in het bijzonder regio 
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Amstelveen is in volle gang. Wij hopen dat na alle werkzaamheden klaar zijn en het 
kerkgebouw kerkklaar is, de GKIN hier verder haar gemeente mag opbouwen en 
dat de GKIN-familie mag groeien in aantal. Wij willen uw gebeden vragen voor de 
verbouwing van dit nieuwe kerkgebouw en voor de gemeente van Amstelveen.

CARE, het landelijke jongerenplatform van de GKIN heeft op zaterdag 28 mei hun 
tweede jongerenactiviteit/-dienst van 2016 mogen organiseren. Dit keer vond het 
plaats in regio RD/DD. Wij vragen uw voorbeden voor de jongere generaties van de 
GKIN en hun activiteiten. Dat zij samen mogen groeien in geloof en omvang zodat 
onze kerk kan blijven voortbestaan.

Onze commissie diaconie en marturia (KDM) gaan een paar spannende tijden tege-
moet. Er zijn intern een aantal wisselingen geweest waarbij een paar leden zijn te-
ruggetreden: zr. P. Verhaar, zr. P. Lie (penningmeester, AM) br. P. The (vertegenwoor-
diger DB), zr. Patricia Soekarno (voorzitter, AM). Tevens zijn er 3 functies vacant: lid 
van AR/NM, functie van voorzitter, functie van penningmeester.
 De KDM hoopt hun activiteiten op te schroeven en de gemeente frequenter 
een update te geven van de lopende projecten en hoopt nieuwe projecten te kun-
nen steunen.
 Wij willen de teruggetreden leden danken voor hun inzet en bediening 
binnen de KDM en wij willen u vragen voor hen te bidden en voor hun (verdere) 
bediening(en) binnen de GKIN. 

HSK Antwerpen bestaat nu bijna 2,5 jaar en er is groei zichtbaar in bezoekersaan-
tal. De diensten zijn inmiddels uitgebreid en zullen plaatsvinden op iedere 2e + 5e 
zondag van de maand. Op 29 mei jl. was de eerste 5e zondag dienst gehouden in 
de HSK Antwerpen.

De zoektocht naar een vaste 3e predikant voor de GKIN loopt goed. De advertentie 
is reeds geplaatst en er wordt resultaat geboekt. De werkgroep kijkt positief uit naar 
deze ontwikkelingen. Wij vragen u voor onze 3e predikant – wie deze persoon ook 
is –  en voor onze werkgroep te bidden. 

Wanneer wij kijken naar de kwartaalcijfers van de verschillende regio’s en deze ver-
gelijken met de cijfers van 2015 in dezelfde periode, dan zien wij over het algemeen 
een groei in bezoekersaantallen en collecte. Echter er zijn 2 regio’s die een groei 
vertonen in bezoekersaantallen en een daling in collecte. Dit baart het DB zorgen, 
mede omdat dit kerkinkomsten betreft die dienen voor het werk van de Heer.
Helaas constateren wij ook in enkele regio’s een terugloop in de tijdigheid en de 
hoogte van de MKO-betalingen en –toezeggingen. Uw MKO-bijdrage is onmisbaar  



29 GKIN Nieuws Jaargang 32 • Nummer 3 • Juli 2016

voor het WERK VAN DE HEER en VERSPREIDING VAN HET EVANGELIE. Zonder deze 
inkomsten kunnen wij onze predikanten en landelijke activiteiten niet bekostigen. 
Wij geloven dat dit niet de wens kan zijn van u – onze gemeente en GKIN-familie. 
Hoe kunnen wij samen ervoor zorgen dat de GKIN over genoeg financiële middelen 
beschikt om de binnenkort 2 eigen GKIN kerkgebouwen en onze toekomstige 3e 
vaste predikant te kunnen bekostigen en onderhouden?
 Wij doen hierbij nogmaals een beroep op u om hieraan extra aandacht te 
geven en vragen u dit in gebed te nemen.

Een blik vooruit:
De Voorzitter en Vice-Voorzitter van het Dagelijks Bestuur zijn voornemens om de 
verschillende regio’s frequent te blijven bezoeken. Wij merken op dat deze bezoe-
ken positief worden ervaren en wij vinden het belangrijk om de banden te verster-
ken met alle regio’s. 

De landelijke en regionale vergaderingen zullen na de zomervakantie weer plaats-
vinden en wij vragen u om ons als DB, landelijke kerkenraad en regionale kerken-
raad te ondersteunen met uw gebeden. 

Slotwoord:
De zomer is gestart, velen van u zijn/gaan op vakantie en sommigen blijven in “ons 
kikkerlandje”. Wat u ook doet/gaat doen, wij hopen en bidden dat u goed en wel, 
uitgerust, verkwikt en vol nieuwe energie mag terugkomen en weer samen als ÉÉN 
HAPPY FAMILY IN CHRIST samen de GKIN-erediensten mag bijwonen!

Warme groet, Gods Zegen & een hele fijne zomerperiode toegewenst,
Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kerkenraad van de GKIN
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1. Ik ga slapen, ik ben moe
 sluit mijn beide ogen toe.
 Here, houd ook deze nacht
 over mij getrouw de wacht.

2. ’t Boze dat ik heb gedaan
 ziet het, here, toch niet aan.
 Schoon mijn zondenvele zijn,
 maak om Jezus wil mij rein.

3. Zorg voor d’arme kindren, Heer,
 en herstel de zieken weer.
 Ja voor alle mensen saam
 bid ik u in Jezus naam.

4. Doe mijn dankbaar en gezond
 opstaan in de morgenstond.
 Als ‘k mijn ogen open doe,
 lacht uw zon mij vriendelijktoe.

       Luise Hensel (1798-1876)

BEKENDE LIEDEREN EN HUN VERHAAL
Ik ga slapen, ik ben moe
Müde bin ich, geh’zur ruh’
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De dichteres Luise Aloysia Maria Hensel werd geboren in 1798 te Linum in de buurt 
van Berlijn. Toen haar vader - een luthers predikant- in 1809 stierf, trok haar moeder 
met Luise en de andere kinderen naar het door de Fransen bezette Berlijn. Omdat 
het weduwenpensioen door de Fransen maar gedeeltelijk en onregelmatig werd 
uitbetaald, kon Luise de middelbare school maar drie jaar lang volgen; daarna 
moest zij met naaiwerk geld verdienen. Zij ging vanaf 1811 gedichten schrijven, 
gericht tegen de Fransen of over godsdienst of de natuur. Ze waren heel eenvoudig, 
het was een tijd waarin de sprookjes van Grimm en allerlei volksliedjes heel popu-
lair waren.

Steeds meer ging zij twijfelen aan de leer van Luther. Toen zij in 1813 belijdenis 
deed, verlangde ze naar het ‘ware christelijke geloof’; in 1818 zou ze uiteindelijk 
rooms-katholiek worden.
In de jaren 1815-1820 verdiende zij de kost als gouvernante. Het eind van het jaar 
1816 bracht grote veranderingen in haar jonge leven. De twintig jaar oudere, al 
tweemaal gescheiden dichter Clemens Bentano, die zij in oktober had leren ken-
nen, deed haar tegen Kerstmis een huwelijksaanzoek, hetgeen bij haar moeder op 
grote bezwaren stuitte. In december stierf haar zus Karoline in het kraambed; zij 
had de wens uitgesproken dan Luise de verzorging van de baby op zich zou nemen.
Zelf werd zij ernstig ziek. In die omstandigheiden schreef zij begin 1817 het een-
voudige avondgebed Müde bin ich, geh’zur Ruh’. De preciese reden is niet bekend, 
maar zeker is wel dat het gedicht niet bedoeld was als slaapgebedje voor kleine 
kinderen. In het Duitse derde couplet geldt de voorbede niet alleen arme of zieke 
kinderen, maar alle familieleden en alle mensen. 

In Nederlanse vertalingen zijn er ook allerlei coupletten voor kinderen bijgemaakt, 
zoals:
 Sta mijn ouders trouw te zij,
 wees mijn vrienden ook nabij.
 Geef ons allen nieuwe kracht
 door de rust van deze nacht.

Uit het gedicht, dat in 1842 op muziek werd gezet en heel bekend lied werd, spreekt 
vertrouwen in God de Vader: Hij, die nooit slaapt, waakt, vergeeft en geneest.
In het Duitse lied is de maan ’s nachts het teken dat God de wacht houdt. In de vrije 
Nederlanse vertaling is de zon van de volgende morgen het symbool van de goed-
heid van God.
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Gezamenlijke lunch voor alleenstaande 
ouderen
Op 9 April 2016 werd er in de Marcuskerk door de Senioren-commissie en Vrouwen-
commissie van GKIN regio Rijswijk-Den Haag een middag/lunch georganiseerd 
voor alleenstaande ouderen boven de 65 jaar.

Waarom juist vanaf deze leeftijd en alleenstaande ouderen? Er werd  opgemerkt dat 
juist deze groep ook aandacht nodig had, vooral omdat ze thuis ook niemand heb-
ben waar ze hun verhaal aan kwijt kunnen. Als je al ouder wordt en alleen komt te 
staan is er juist de behoefte om je ervaringen te delen met andere mensen die ook 
hetzelfde meemaken. Men kon op die dag je problemen bespreken, vertellen wat 
je allemaal had meegemaakt en horen hoe een ander op een andere wijze daarmee 
omgaat.

Het programma op deze dag was heel gevarieerd. Er werd gelezen uit de Bijbel en 
een samenvattende overdenking. Een oudere bracht haar getuigenis naar voren 
over het ouder zijn en een ander vertelde over de ervaring die zij had meegemaakt 
in haar leven en wanneer de eenzaamheid op haar af kwam. Er werd gezongen en 
gebeden, er heerste een heel goede en gemoedelijke sfeer. Op dat moment voel-
den we ook de aanwezigheid van De Heer in ons midden.

Er was ook bezinning, dat je als je ouder bent en alleen, je niet maar bij de pakken 
moet neerzitten. Het zou ook fijn zijn als je een voorbeeld en advies kon geven 
aan de jongere generatie. Als een oudere heb je natuurlijk al een zwaar juk op de 
schouders. Je hebt problemen meegemaakt, goede en slechte tijden. Je hebt het 
doorstaan, de manier waarop kun je ook doorgeven, zelfs als je door ziekte of inva-
liditeit gebonden bent. Daarna werd er gezamenlijk gegeten. Heel gezellig. Het was 
echt voor herhaling vatbaar.

Mw. Mart Palupessy
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TILBURG STAD VAN  TOLERANTIE EN 
BETROKKENHEID
Een brief op de mat van de gemeente Tilburg, vaak is dat een bekendmaking of 
een factuur, maar dit was heel iets anders: burgemeester Noordanus riep de GKIN 
regio Tilburg en 24 andere religieuze organisaties in de stad op om bijeen te komen 
om in gesprek te gaan over de wijze waarop wij  kunnen bijdragen aan een positief 
klimaat in onze stad. De GKIN regio Tilburg wilde hier uiteraard aan deelnemen, uit 
belangstelling en enige nieuwsgierigheid. Zo togen Iskandar Gandasasmita en Jan 
van den Driest op dinsdagavond 24 mei naar het Ronde Tafelhuis in Tilburg-Noord.

De begroeting in de zaal was hartelijk, via het Religieus Beraad Tilburg kennen velen 
elkaar reeds, naast diverse protestantse kerken en RK parochies waren moskeeën, 
de synagoge en boeddhisten vertegenwoordigd.

Burgemeester Noordanus benadrukte in zijn inleidend woord het belang van to-
lerantie en openheid ‘ in een tijd waarin handelaren van de angst proberen onze 
samenleving in de greep te houden’. Hij riep op om zijn bondgenoot te worden om 
Tilburg een inclusieve stad te maken voor mensen die wonen en komen. Om angst 
om te zetten in hoop, xenofobie in nieuwsgierigheid naar elkaar, afkeer in toleran-
tie. Om dit gezamenlijke streven vorm te geven was een concept-slotverklaring 
voorbereid die ter discussie kwam. Een vorm van angst zijn de overheidsregels om 
imams en voorgangers het moeilijk te maken om naar Nederland te komen en zich 
te uiten, iets waar de GKIN ook last van heeft, volgens Noordanus is dit in strijd met 
de vrijheid van meningsuiting, men kan immers altijd naar de rechter om uitingen 
achteraf te toetsen. 

Vier verschillende organisaties waren reeds door de gemeente gevraagd om hun 
gedachten over concept-verklaring voor te bereiden, zo kwamen achterelkaar een 
moslim, jood, protestant en katholiek achter het katheder. De discussie ging daarna 
gedreven verder: is  “tolerant” wel een goed woord, is “elkaar accepteren” niet beter?  
Waarom ontbreekt het woord “liefde”? 
Na diverse correctierondes was de slotverklaring definitief en werd elke deelne-
mende religieuze organisatie om zijn instemming gevraagd met de tekst en daar-
mee zich te committeren om met elkaar te werken aan een betrokken en tolerante 
samenleving en dat ook uit te dragen naar de gemeenschap.

Ik vond het waardevol dat de diverse geloofsvertegenwoordigers niet over elkaar 
maar met elkaar spraken, samen gedreven om Tilburg een stad van onderling res-
pect, acceptatie en betrokkenheid te maken.
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I ndon e s i s ch e
d e l i c a t e s s e n

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag

14.00 - 20.30
 

maandag gesloten  

 (035) 531 8788
 (035) 538 1311

Torenlaan 21a, 1251 HE Laren
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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 

de Heilige Geest kerk 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: 1 maal per 2 maanden op de laatste 
vrijdag van de maand. Locatie: Almere, bij verschillende gezinnen thuis. 
Tijdstip: 18:30 uur.

- 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 en 5e 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, 2e vrijdag van de maand Heilige Geest Kerk in het Indone-

sisch en Nederlands, o.l.v. ds. J. Linandi, zr. Linda Kwee, zr. Theya Tjoe 
 Fat- Njoo.
- Amstelveen, Bijbelstudie/sharing Jongeren Embrace, elke 1e en 3e

GKIN Landelijk Kerkelijk Bureau (LKB)
Verslag over 2de kwartaal: april t/m juni 2016
Opgesteld door: Coördinator LKB (m 2016)
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 vrijdag van de maand om 20:00 uur.
- Wognum: 4e vrijdag van de maand o.l.v. ds. J. Linandi.
- Rijswijk-Den Haag: Marcuskerk, in het Indonesisch elke 2e en 4e 
 dinsdagavond om 19:00 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi. 
- Rijswijk-Den Haag: Marcuskerk, in het Nederlands, 1e vrijdag van de 

maand om 12:00 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
- Rijswijk-Den Haag: Gespreksgroep voor senioren, 3e vrijdag van de 

maand, bij gemeentelid thuis. 
- Rotterdam-Dordrecht: 3e woensdagmiddag van de maand om 13:30, o.l.v. 

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

ds. S. Tjahjadi.
- Arnhem-Nijmegen: 2e  woensdag of 2e vrijdag van de maand.
- Arnhem-Nijmegen: Bijbelstudie voor studenten volgens afspraak.
- Tilburg: 3e vrijdag van de maand, Pauluskerk, 19:30 uur

5. Groeigroep:
- Tilburg: 1e en 3e donderdagavond van de maand, voor deelname of vra-

gen: zr. Deany Bergmans (deany_bergmans@live.nl)
- Rijswijk-Den Haag: Pasutri, iedere 1e vrijdag van de maand 
 om 18:30 uur.

6. Diaconie:
- 29-05-2016: 2e collecte bestemd voor het werk van stichting 
 “becausewecarry” (zie www.becausewecarry.org).

7. Beëindiging ambtsperiode:

8.  Bevestiging ouderling/overige ambten:
- 29-05-2016: als ouderling bevestigd van GKIN, in het bijzonder voor regio 

Amstelveen,  br. Ronald Tjoa,  onder bediening van ds. Johannes Linandi 
in de Heilige Geest kerk te Amstelveen.

9. Landelijke GKIN vergadering(en)/ vertegenwoordiging(en): 

10. Geboren:
- 06-03-2016: In Den Haag geboren, Timothy Kenzie Wen Ming Darmadi, 

zoon van br. Budi Darmadi en zr. Elvina Budisantoso, en broertje van 
Aileen van regio Rijswijk-Den Haag.

- 27-04-2016: geboren: Kiran Petrus Cornelis Luiten, eerste kind van Floris 
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en Anna Luiten -Karundeng van regio Amstelveen
- 30-04-2016: in Amersfoort geboren, Victoria Daniel Rustam, tweede doch-

ter van Julie en Edison Rustam en zusje van Parisienne Daniel Rustam 
van regio Amstelveen.   

 
11. Doop/ Volwassendoop/ Geloofsbelijdenis: 
- 20-03-2016: Volwassendoop bediend aan zr. Diana Tan in de Pauluskerk 

te Tilburg, onder bediening van ds. Marla Winckler-Huliselan. 
- 24-04-2016: Heilige Kinderdoop bediend aan Mazzro Ikaia Utomo, zoon 

van Iman Utomo en Maretta Williasari van regio Rijswijk-Den Haag, in de 
Marcuskerk, onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi.

- 24-04-2016: Heilige Kinderdoop bediend aan Daphne Eleanor Maheswari 
Hasibuan, dochter van Davied en Hesti Hasibuan van regio Rijswijk-Den 
Haag, in de Marcuskerk, onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi.

- 08-05-2016: Heilige Kinderdoop bediend aan Jonathan Jacob Steller, zoon 
van Willem Gijsbertus Steller en Sarah Olivia Tulaseket van regio Rijswijk-
Den Haag, in de Marcuskerk, onder bediening van ds. Johannes Linandi.

- 29-05-2016: Volwassendoop bediend aan zr. Michelle Ilse Deborah Gijs-
bers in de Kruiskerk te Arnhem, onder bediening van ds. Marla Winckler-
Huliselan.

- 29-05-2016: Volwassendoop bediend aan br. Roy Ernst in de Kruiskerk te 
Arnhem, onder bediening van ds. Marla Winckler-Huliselan.

- 29-05-2016: Geloofsbelijdenis afgelegd door zr. Christie van den Bree in 
de Kruiskerk te Arnhem, onder bediening van ds. Marla Winckler-

 Huliselan.
- 29-05-2016: Geloofsbelijdenis afgelegd door zr. Antonia Eliza van Doorn 

in de Kruiskerk te Arnhem, onder bediening van ds. Marla Winckler-
 Huliselan.

12. Nieuwe dooplidmaten/ belijdend lidmaten:
- 24-04-2016: Dooplid, Mazzro Ikaia Utomo onder registratienummer 1649.
- 24-04-2016: Dooplid, Daphne Eleanor Maheswari Hasibuan registratie-

nummer 1645.
- 19-05-2016: Belijdend lid, br. Gladies Ticoalu in regio Tilburg onder regis-

tratienummer 1680.
- 29-05-2016: Belijdend lid, zr. Antonia Eliza van Doorn, onder registratie-

nummer 1681.
- 29-05-2016: Belijdend lid, zr. Michelle Ilse Deborah Gijsbers, onder regis-

tratienummer 1510.
- 29-05-2016: Belijdend lid, br. Roy Ernst, onder registratienummer 1682.
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- 29-05-2016: Belijdend lid, zr. Christie van den Bree, 
 onder registratienummer 1120.

 13. Overleden:
- 16-02-2016: op 81 jarige leeftijd in Malang overleden mw. Anna Soekarno-

Voebel, moeder van zr. Patricia Kwa-Soekarno en schoonmoeder van br. 
David Kwa van regio Amstelveen.

- 24-02-2016: op 74 jarige leeftijd in Hoorn overleden, zr. Mey Hwa Tan-
Liem, Hanna, echtgenote van br. Kok Liang Tan en zus van br. Danny 
Soebrata van regio Amstelveen.

- 26-02-2016: op 59 jarige leeftijd overleden, br. Ron Wulff, echtgenoot van 
zr. Moudy Wullf-Kembie uit de regio Tilburg.

- 24-03-2016: op 74 jarige leeftijd te Tilburg overleden, dhr. Wessel Meynen, 
echtgenoot van zr. Nursiah (Noortje) Meynen-Santawi uit regio Tilburg.

- 16-04-2016: op 85 jarige leeftijd overleden in Den Haag, br. L. F. E. van 
Barneveld, echtgenoot van zr. Annie Barneveld-Rumpesak, lid van regio 
Rijswijk-Den Haag.

14. Huwelijksinzegening:
- 02-04-2016: In het huwelijk bevestigd en ingezegend, br. Erik Wijngaarden 

en zr. Christin Sinaga van regio Rijswijk-Den Haag in de Schellingwouder-
kerk te Amsterdam, onder bediening van ds. Marla Winckler-Huliselan.  

- 14-05-2016: In het huwelijk bevestigd en ingezegend, br. Philippe van den 
Dungen en zr. Steffi Liem van regio Tilburg in de Pauluskerk te Tilburg, 
onder bediening van ds. Johannes Linandi.  

- 10-06-2016: In het huwelijk bevestigd en ingezegend, br. Roy Ernst en zr. 
Antonia Eliza van Doorn van regio Arnhem-Nijmegen in de Kruiskerk te 
Arnhem, onder bediening van ds. S.M. Winckler-Huliselan.

15. Landelijke activiteiten: 
- 16-04-2016: Landelijke toerusting voor ouderlingen en activisten in de 

Marcuskerk te Den Haag onder leiding van dr. Yakoep Ezra met als 
thema: “Groeien naar het karakter van Christus”.

16. Jongerenactiviteiten:
- 28-05-2016: Jongerendienst Care o.l.v. ds. R. van Loon.

17. Regionale activiteiten:
   Amstelveen:
 -  1e zondag van de maand: Gemeente bidstond
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 - 04-06-2016: Bazaar regio Amstelveen

- Arnhem-Nijmegen: 
 -  21-05-2015: Dagje uit naar Rotterdam.

- Rijswijk-Den Haag:
 - 16-05-2016: Jongerendienst KMK (Keluarga Mahasiswa Kristen) en  

  Jongeren RW/DH o.l.v. ds. Deibby Janssens-Sahertian.
 - 29-05-2016: Ibadah Nuansa Jawa.
 - 04-06-2016: Bazaar regio Rijswijk-Den Haag
 - 11-06-2016: Ibadah Padang PaSuTri
 - 25-06-2016: Isi Bejana/coaching KND o.l.v. mw. Santi Tjahjadi

- Rotterdam-Dordrecht:
 - 28-05-2016: Jongerendienst Care o.l.v. ds. R. van Loon.
 - 11-06-2016: Bazaar regio Rotterdam-Dordrecht

- Tilburg:
 - 25-06-2016: Bazaar Stichting Pauluskerk G.K.I.N. regio Tilburg
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