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VAN DE REDACTIE 
 
“Groeien tot een discipel die tegen de stroom durft in te gaan”, dat is het thema 
van Overdenking die door Ds Linandi wordt verzorgd. Zijn we conformisten of 
durven we te veranderen? Gaan we mee in de tendens van secularisatie, of 
durven we overtuigde Christenen te zijn? Voelen we ons als het strijkorkest op 
de Titanic dat blijft doorspelen terwijl het water wast, of zetten we met hulp van 
God onze schouders eronder om een vitale kerkgemeenschap te zijn die 
enthousiast naar buiten treedt? 
 
In deze editie kunt u een impressie lezen van The Indonesian Christian Church 
Canada in Toronto, Canada. De oprichting van de ICCC was een geloofsdaad net 
als bij de GKIN. In regio Tilburg heeft de Pasutri de buitenlucht opgezocht, u 
kunt meefietsen in hun artikel. Elk echtpaar binnen de GKIN heeft hun eigen 
verhaal hoe ze elkaar hebben ontmoet en bij de GKIN beland zijn, de familie 
Denissen uit Goirle vertelt hun verhaal. 
 
Daarnaast vindt u de vaste rubrieken: Vanuit het Dagelijks Bestuur, het 
Preekrooster, de Kerkenraadslijst en het Verslag LKB, allen vruchten van 
voortdurende bedieningen. 
 
Dank aan allen die aan GKIN Nieuws hebben bijgedragen. 
 
Wij wensen u een mooie zomer en prettige vakantie toe! 
 
Redactie GKIN Nieuws 
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VANUIT HET  
DAGELIJKS BESTUUR 

 
Beste GKIN’ers,  
 
Wij naderen de vakantieperiode. Tijd om uit te rusten.  
 
Als wij met vakantie gaan dan moeten wij onszelf goed voorbereiden, onder 
andere koffers pakken, kleding inpakken, accommodatie boeken, vervoer regelen 
enz. Wij kunnen ook ons leven zien alsof wij aan het voorbereiden om met 
vakantie te gaan, maar het is niet alleen voor een tijdelijke periode maar voor 
ons eeuwige leven samen met Jezus.  
 
Als wij voor onze vakantie goed kunnen voorbereiden, hoe bereiden wij voor op 
ons toekomstige leven? Wat gaan wij van tevoren doen om een mooi en 
gelukkig leven samen met Jezus te kunnen krijgen?  
 
In 2 Timotheüs 4: 6-8 kunnen lezen wat apostel Paulus heeft gedaan om een 
goede strijd te beëindigen. “Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, het 
moment waarop ik heenga nadert. Maar ik heb de goede strijd gestreden, de 
wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de 
gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de 
grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben 
uitgezien.”  
 
Een terugblik op 
Terugkijkend naar de afgelopen 3 maanden, dan moeten wij ook nog steeds 
dankbaar zijn met wat God aan ons heeft gegeven.  
 
Op 21 april is de toerustingsdag voor ouderlingen en activisten gehouden met 
thema: “De hedendaagse uitdagingen van discipelschap/ Tantangan-tantangan 
kemuridan zaman sekarang”. Er waren mooie sessies waarin interessante topics 
werden behandeld. Onder andere: God en het lijden/ Allah dan penderitaan, 
Jongeren en geloof/ Pemuda dan iman en Geloof en gehoorzaamheid/ Iman dan 
ketaatan. 
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In de regio’s RD/DD en AM hebben op zaterdag 9 juni 2018 de jaarlijkse 
regionale Bazaars plaatsgevonden. Heel veel inzet, voorbereiding en energie is 
eraan voorafgegaan om beide bazaars tot een groot succes voor de GKIN te 
maken. 
 
De kerkenraad heeft in mei afscheid genomen van br. Budi Tjitrowirjo als 
ouderling van regio RW/DH. Maar regio RW/DH moet ook blij zijn dat ze een 
nieuwe ouderling, br. Nelson Silitonga kunnen verwelkomen. 
 
Daarnaast hebben wij ook paar geboorteberichten mogen lezen en ontvangen in 
verschillende regio’s. Wij zijn dankbaar en hopen dat de kinderen kunnen 
groeien als goede Christenen en het goede nieuws kunnen verspreiden. 
 
Een blik vooruit  
Vooruitblikkend op de komende periode, dan zien wij uit naar het volgende: 
 
De komende maanden zal de kerkenraad zichzelf voorbereiden op de komende 
Moderamenvergadering in september. Gaarne uw voorbeden voor deze 
bijeenkomsten.  
 
Niet vergeten: de landelijke sportdag zal gehouden worden op DV zaterdag 8 
september in de sporthal “Jeugdland” in Ulvenhout (bij Breda) van 10:30 tot 
17:00 uur. De sportonderdelen zijn basketbal, volleybal, zaalvoetbal en 
badminton. Noteer alvast deze datum in de agenda en veel plezier met het 
beoefenen van de sportonderdelen! 
 
De volgende toerustingsdag wordt in oktober gehouden, thema en plaats 
worden nog bekend gemaakt.  
 
Wij vragen u nog steeds om standvastig te blijven bidden voor het vinden van 
nieuwe ouderlingen (in alle regio's is een tekort ontstaan of zal binnen een 
afzienbare tijd een tekort gaan ontstaan door aftreden van ouderlingen). Het 
Dagelijks Bestuur heeft in eerdere edities u hierover aangeschreven en hoopt dat 
wanneer God u roept, u deze roeping positief kan beantwoorden.  
 
Gods Zegen en een fijne zomer(vakantie)periode toegewenst!  
 
Namens het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kerkenraad GKIN, 
Monica Natanael – Kusumadjaja  
Scriba Dagelijks Bestuur	



	 	

 
 

Jaargang 34 • editie 3 • juli 2018 
6 

 

 

OVERDENKING 
 
“Groeien tot een discipel die tegen de stroom durft in te gaan”/ 
” Bertumbuh menjadi murid yang berani melawan arus”  
- Romeinen 12:1-8 
 
Weet u wat een kameleon is? Een 
kameleon is een tropische hagedis 
waarvan de huid van kleur kan 
veranderen. Met speciale cellen in 
hun huid kunnen ze binnen een 
kwartier hun kleur aanpassen aan 
hun achtergrond.  
 
Mensen kunnen ook net als een 
kameleon leven. Steeds aanpassen 
(aan gedrag en opvattingen) aan 
hun omgeving met als doel 
geaccepteerd te worden. Leven 
zonder principe en vastigheid. 
Paulus waarschuwt christenen in 
vers 2: ‘U moet uzelf niet aanpassen 
aan deze wereld …’. Wees geen 
kameleon-christen die stuurloos 
ronddobbert en met elke wind 
meewaait. (Vgl. Efeziërs 4:14). Laat 
je leven niet langer bepaald worden 
door de wereld om je heen. Durf 
anders te zijn! Een andere woord 
voor kameleon-christen is 
conformisme.  
 
In het kader van het uitwerken van 
het jaarthema GKIN 2018 “Samen 
groeien als discipelen van Jezus 
Christus” houdt het Ministerium van 
de GKIN een prekenserie met de 
volgende thema’s: 1. Groeien tot 

Tahukah anda apa itu bunglon? Bunglon 
adalah sejenis kadal tropis yang kulitnya 
bisa berubah warna. Dengan sel khusus di 
kulitnya bunglon bisa menyesuaikan warna 
dengan latar belakangnya hanya dalam 
waktu 15 menit.  
 

 
 
Manusia juga bisa hidup seperti bunglon. 
Selalu beradaptasi (perilaku dan 
pandangan) terhadap lingkungan mereka 
supaya diterima lingkungannya. Hidup 
tanpa prinsip dan kepastian. Paulus 
mengingatkan orang Kristen di ayat 2: 
‘Janganlah kamu menjadi serupa dengan 
dunia ini …’  Janganlah menjadi orang 
Kristen bunglon yang terombang-ambing 
dan terbawa-bawa ke sana ke mari oleh 
arus bermacam-macam pengajaran. (Bnd. 
Efesus 4:14). Janganlah hidupmu 
ditentukan oleh dunia di sekitarmu. 
Beranilah berbeda! Kata lain dari orang 
Kristen bunglon adalah konformisme.  
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een discipel die op Christus lijkt 
(door ds. S. Tjahjadi), 2. Groeien tot 
een discipel die tegen de stroom 
durft in te gaan (door ds. J. 
Linandi), 3. Groeien tot een discipel 
die zorgt voor de schepping (door 
ds. S.M. Winckler- Huliselan). Deze 
thema’s zijn geïnspireerd vanuit het 
boek ‘Radicaal discipelschap’ van 
John Stott, een vooraanstaande 
bijbelleraar en evangelicale 
theoloog.  
 
John Stott herinnert ons dat we aan 
de ene kant verleid kunnen worden 
tot conformisme (kameleon-
christen), en aan de andere kant 
verleid kunnen worden tot 
escapisme. Escapisme is de neiging 
om uit de dagelijkse werkelijkheid te 
vluchten. Dat we bijvoorbeeld ons 
terugtrekken uit de wereld en ons 
niet meer willen bemoeien met alles 
wat er gebeurt in deze wereld, want 
wij denken dat de wereld zo slecht 
is en toch zal vergaan en wij 
hebben al een kaartje tot de hemel. 
Nee! Een discipel van Jezus moet 
zowel conformisme als escapisme 
vermijden. Heeft de Here Jezus niet 
gezegd in Johannes 17:15-19: “15 
Ik vraag niet of U hen uit de wereld 
weg wilt nemen, maar of U hen wilt 
beschermen tegen de duivel. 16 Ze 
horen niet bij de wereld, zoals Ik 
niet bij de wereld hoor. 17 Heilig 
hen dan door de waarheid. Uw 
woord is de waarheid. 18 Ik zend 
hen naar de wereld, zoals U mij 

 
Dalam rangka menjabarkan tema GKIN 
2018  
“Bertumbuh bersama sebagai murid-murid 
Yesus Kristus”, pendeta GKIN mengadakan 
seri khotbah dengan tema: 1. Bertumbuh 
menjadi murid yang serupa dengan Kristus 
(oleh Pdt. S. Tjahjadi), 2. Bertumbuh 
menjadi murid yang berani melawan arus 
(oleh Pdt. J. Linandi), 3. Bertumbuh 
menjadi murid yang peduli terhadap 
ciptaan (oleh Pdt. S.M. Winckler- 
Huliselan). Tema-tema ini terinspirasikan 
buku ‘Murid yang radikal’ dari John Stott, 
pengajar Alkitab dan teolog Evangelikal 
utama.  
 
 
John Stott mengingatkan bahwa di satu 
sisi kita bisa tergoda menjadi konformisme 
(orang Kristen bunglon), di sisi lain 
tergoda menjadi eskapisme. Eskapisme 
adalah kecenderungan untuk kabur dari 
kenyataan sehari-hari. Misalnya kita 
menarik diri dari dunia ini dan tidak lagi 
mau tahu apa yang terjadi di dunia ini, 
karena kita berpikir dunia ini sudah begitu 
buruk dan akan sampai pada kehancuran 
dan kita toch sudah mempunyai tiket ke 
surga. Tidak! Murid Yesus haruslah 
menghindari konformisme dan eskapisme. 
Bukankah Tuhan Yesus berkata di Yohanes 
17:15-19: “15 Aku tidak meminta, supaya 
Engkau mengambil mereka dari dunia, 
tetapi supaya Engkau melindungi mereka 
dari pada yang jahat. 16 Mereka bukan 
dari dunia, sama seperti Aku bukan dari 
dunia. 17 Kuduskanlah mereka dalam 
kebenaran; firman-Mu adalah kebenaran. 



	 	

 
 

Jaargang 34 • editie 3 • juli 2018 
8 

naar de wereld hebt gezonden. 19 
Ik heb Mij geheiligd omwille van 
hen, zo zullen ook zij door de 
waarheid geheiligd zijn.” 
 
 
Wij zijn dus: ‘In de wereld, maar 
niet van de wereld’. Jezus wil niet 
dat God ons weghaalt uit de wereld. 
Hij zendt ons juist naar de wereld.    
Een discipel van Jezus moet anders 
leven. John Stott noemt dit: non-
conformisme. Wees een discipel van 
Jezus die zich niet aanpast aan de 
wereld. Kijk bijvoorbeeld naar een 
boot. Het is geen probleem als de 
boot in het water is. Een boot is 
zodanig gebouwd en moet juist 
varen in het water om het doel, de 
bestemming te bereiken. Het 
probleem ontstaat pas als er water 
komt in de boot. Dan kan de boot 
zinken.  
 
In Matteüs 5:13-14 roept Jezus Zijn 
volgelingen op om zout en licht te 
zijn van de wereld. “13 Jullie zijn 
het zout van de aarde. Maar als het 
zout zijn smaak verliest, hoe kan het 
dan weer zout gemaakt worden? 
Het dient nergens meer voor, het 
wordt weggegooid en vertrapt. 14 
Jullie zijn het licht in de wereld. Een 
stad die boven op een berg ligt, kan 
niet verborgen blijven.” 
Alleen als we functioneren als 
zoutend zout en lichtend licht, 
kunnen we tot zegen zijn voor deze 
wereld.   

18 Sama seperti Engkau telah mengutus 
Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku 
telah mengutus mereka ke dalam dunia; 
19 dan Aku menguduskan diri-Ku bagi 
mereka, supaya mereka pun dikuduskan 
dalam kebenaran.” 
 
Jadi kita: ‘Ada di dunia, tetapi bukan dari 
dunia’. Yesus tidak ingin supaya Allah 
mengambil kita dari dunia. Ia justru 
mengutus kita ke dunia ini. Murid Yesus 
harus hidup berbeda. John Stott menyebut 
ini: non-konformisme. Jadilah murid Yesus 
yang tidak serupa dengan dunia ini. Lihat 
saja misalnya perahu. Tidak masalah kalau 
perahu itu ada di air. Perahu justru dibuat 
sedemikian rupa agar dapat mengarungi 
air. Dengan demikian perahu itu mencapai 
tujuannya. Masalah baru terjadi kalau air 
masuk ke dalam perahu. Perahu akan 
tenggelam. 
 
Di Matius 5:13-14 Yesus memanggil 
pengikut-pengikutNya sebagai garam dan 
terang dunia. “13 Kamu adalah garam 
dunia. Jika garam itu menjadi tawar, 
dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada 
lagi gunanya selain dibuang dan diinjak 
orang. 14 Kamu adalah terang dunia. Kota 
yang terletak di atas gunung tidak 
mungkin tersembunyi.”   
Hanya jika kita berfungsi sebagai garam 
yang mengasinkan dan terang yang 
menerangi, kita bisa menjadi berkat bagi 
dunia ini. 
 
Jadi orang percaya harus melawan 
pengaruh dunia yang berdosa yang ingin 
membawa kita menjauhi Tuhan. 
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De gelovigen moeten zich dus 
verzetten tegen de invloed van de 
huidige, zondige wereld die hen van 
God tracht te vervreemden. 
Daarentegen moeten zij zich laten 
veranderen ‘door de vernieuwing 
van hun gezindheid’. U moet uzelf 
niet aanpassen aan deze wereld, 
maar veranderen door uw 
gezindheid te vernieuwen …   
 
Het woord ‘veranderen’ is hetzelfde 
als metamorfose. Wij kunnen weer 
het beste een voorbeeld nemen uit 
de dierenwereld. Geen kameleon, 
maar een rups. Een rups ziet er 
misschien niet zo mooi of 
indrukwekkend uit, maar een rups 
kan een metamorfose meemaken 
tot een prachtige vlinder.  
 

 
 
Wat een verandering is dat. De 
bodembewoner ‘rups’ weeft een 
cocon waarin hij zich helemaal 
inpakt. Binnenin die cocon vindt een 
prachtig groeiproces plaats, een 
metamorfose, waaruit een nieuw 
schepsel tevoorschijn komt: de 

Sebaliknya orang percaya harus diubah 
oleh pembaruan budi. Janganlah kamu 
menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi 
berubahlah oleh pembaharuan budimu… 
 
Kata ‘berubah’ sama seperti metamorfosa. 
Kita dapat mengambil contoh lagi dari 
dunia binatang. Bukan bunglon tetapi ulat. 
Ulat mungkin kelihatannya tidak indah 
atau mengagumkan, namun ulat dapat 
mengalami metamorfosa menjadi kupu-
kupu yang sangat indah.  
 
Sungguh suatu perubahan yang luar biasa. 
Ulat, sang penghuni tanah (dunia bawah) 
menenun kepompong sampai 
membungkusnya. Di dalam kepompong itu 
terjadilah proses pertumbuhan, sebuah 
metamorfosa menjadi kupu-kupu. Dulu ia 
terbatas oleh tanah, hidup dekat tanah, 
sekarang ia dapat terbang melampaui 
tanah. Ia dapat melihat kehidupan dari 
langit (dunia atas), dari perspektif yang 
sama sekali berbeda.  
 
Orang Kristen haruslah mengalami 
metamorfosa, perubahan dalam hidup 
mereka seperti ulat yang berubah menjadi 
kupu-kupu. Atau seperti yang Paulus 
katakan: dari manusia lama menjadi 
manusia baru. Dari ciptaan lama menjadi 
ciptaan baru.  
 
Apakah metemorfosa yang penting, 
perubahan pembaruan budi dari seorang 
murid Yesus? Bahwa kita tidak lagi hidup 
menurut pola pikir dunia ini, yaitu: ‘UUS = 
Ujung-Ujungnya Saya (semua berpusat 
pada diriku)’. Namaku, kehendakku, 
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vlinder. Eens was hij gebonden aan 
de grond, of dicht bij de grond, nu 
kan hij boven de aarde uitstijgen. 
Hij kan het leven bekijken vanuit de 
lucht, vanuit een heel ander 
perspectief.  
 
Christenen horen metamorfose, 
verandering mee te maken in hun 
leven, zoals de rups die vlinder 
wordt. Of zoals Paulus zegt: van de 
oude mens naar de nieuwe mens. 
Van de oude schepping naar de 
nieuwe schepping.    
 
Wat is de belangrijke metamorfose, 
verandering in de gezindheid van 
een discipel van Jezus? Dat we niet 
meer leven volgens de wereldse 
denkwijze, namelijk: ‘ik-gericht’. 
Mijn naam, mijn wil, mijn koninkrijk. 
Een discipel van Jezus leeft anders. 
Niet meer ‘ik-gericht’, maar 
‘Christus-gericht’. Het gaat in het 
leven om Zijn naam, Zijn wil, Zijn 
Koninkrijk. Een discipel van Jezus 
denkt zoals Jezus, denkt met de 
gedachten van Jezus. WWJD (What 
Would Jesus Do / Wat zou Jezus 
doen)?  
 
Een discipel van Jezus hoort 
tegencultuur te bieden aan deze 
wereld. In de wereld waar geldt: 
oog om oog, tand om tand, leven 
we zoals Jezus die zegt: heb je 
vijand lief. In de wereld waar 
hoogmoed heerst, leven we zoals 
Jezus die nederig is. In de wereld 

kerajaanku. Seorang murid Yesus 
hidupnya berbeda. Tidak lagi UUS. Tidak 
lagi berpusat pada diri sendiri, tetapi 
berpusat pada Kristus. Hidup ini adalah 
tentang NamaNya, KehendakNya, 
KerajaanNya. Seorang murid Yesus 
berpikir seperti Yesus. WWJD (What Would 
Jesus Do/ Apa yang Yesus akan lakukan 
dalam situasi ini)? 
 
Seorang murid Yesus harus menawarkan 
budaya alternatif (countre culture) kepada 
dunia ini. Di dunia di mana berlaku paham: 
‘mata ganti mata, gigi ganti gigi’, kita 
hidup seperti yang Yesus katakan: 
kasihilah musuhmu. Di dunia di mana 
kesombongan merajalela, kita hidup 
seperti Yesus yang rendah hati. Di dunia di 
mana orang tidak menghormati otoritas, 
kita hidup sebagai orang Kristen yang 
mematuhi otoritas (Roma 13:1). Di dunia 
di mana yang kuat ingin menguasai 
segalanya dan di mana materialisme 
adalah kata kunci, kita hidup dalam iman 
memperhatikan orang-orang yang lemah. 
Di dunia di mana masalah etis dianggap 
relatif, kita berpegang teguh pada tujuan 
Allah mula-mula yang ada di FirmanNya. 
 
Bagaimana saya hidup sebagai murid 
Yesus? Apakah saya sungguh hidup dari 
perubahan yang nyata itu? Apakah yang 
menjadi prioritas saya? Apa yang saya 
lakukan dengan waktu luang saya? 
Siapakah teman-teman saya? Bagaimana 
sikap hidup saya terhadap seksualitas? 
Bagaimana saya menjalani pernikahan? 
Bagaimana saya membesarkan anak? 
Bagaimana saya menggunakan uang? 
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waar mensen geen respect hebben 
tegenover de autoriteit, leven we als 
christenen die het gezag 
gehoorzamen (Vgl. Romeinen 13:1). 
In de wereld waar de sterksten alles 
willen beheersen en materialisme 
het kernwoord is, leven we in geloof 
omziende naar de zwakken. In de 
wereld waar ethische kwesties 
worden gerelativeerd, houden we 
vast aan Gods oorspronkelijke 
bedoeling in Zijn woord.  
 
Hoe leef ik als disicpel van Jezus? 
Leef ik werkelijk vanuit die echte 
diepe verandering? Wat is mijn 
prioriteit? Wat doe ik met mijn vrije 
tijd? Wie zijn mijn vrienden? Hoe ga 
ik om met seksualiteit? Hoe leef ik 
in mijn huwelijk? Hoe voed ik mijn 
kinderen op? Hoe geef ik mijn geld 
uit? Hoe doe ik mijn werk? Hoe 
betrouwbaar ben ik voor de 
anderen? Zet ik mijn gaven in voor 
de naaste? Uiteindelijk gaat het bij 
al deze zaken om wat er van ons 
christen-zijn zichtbaar wordt. In 
concrete daden, je doen en je laten. 
Net als zout dat geproefd kan 
worden en licht dat gezien kan 
worden, kunnen de mensen om ons 
heen ons christen-zijn zien en 
proeven. Het gaat er niet om dat we 
volmaakt moeten zijn. Nee.  
We worden meer en meer 
veranderd. Het meer en meer geeft 
aan dat het een levenslang proces is 
en ook dat op aarde het volmaakte 
einddoel niet wordt bereikt. We 

Bagaimana saya dalam bekerja? Apakah 
saya dapat dipercaya orang? Apakah saya 
memakai karunia saya untuk jadi berkat? 
Pada akhirnya semua ini tentang apa yang 
terlihat dari diri kita sebagai orang Kristen. 
Dalam perbuatan kongkrit, perkataan dan 
perbuatan kita. Sama seperti garam yang 
dapat dirasakan dan terang yang dapat 
dilihat, orang di sekitar kita dapat ‘melihat’ 
dan ‘merasakan’ kita. Bukan berarti kita 
harus sempurna. Tidak. Kita terus menerus 
diperbarui. Ini artinya proses yang 
berlangsung seumur hidup. Tujuan akhir 
yang sempurna tidak tercapai di dunia ini. 
Sekarang kita melihat seperti dengan 
cermin yang buram. Ada keretakan di 
sana-sini. Kesempurnaan untuk masa 
nanti. Namun sungguh ini adalah 
perspektif yang penuh pengharapan! (I 
Yohanes 3:2 “Saudara-saudaraku yang 
kekasih, sekarang kita adalah anak-anak 
Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita 
kelak; akan tetapi kita tahu, bahwa apabila 
Kristus menyatakan diri-Nya, kita akan 
menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan 
melihat Dia dalam keadaan-Nya yang 
sebenarnya.”)  
 
Paulus berkata: jangan menyesuaikan diri 
dengan apa yang orang lain lakukan. 
Jadilah manusia yang berbeda 
dengan pikiran dan budi yang 
diperbarui. Jadi batin dan hati anda 
diubah, mengalami metamorfosa. Apakah 
anda dapat lakukan ini dari diri sendiri? Ya, 
ini adalah pilihan yang harus anda buat! 
Sekaligus di sini kita diingatkan pada 
pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang 
tinggal di dalam hati kita terdalam. Roh 
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aanschouwen nu ‘als in een wazige 
spiegel’ - de gebrokenheid is steeds 
aanwezig. De volmaaktheid is voor 
later. Maar dit is wel een zeer 
hoopvol perspectief! (I Johannes 
3:2 “Geliefde broeders en zusters, 
wij zijn nu al kinderen van God. Wat 
we zullen zijn is nog niet 
geopenbaard, maar we weten dat 
we aan Hem gelijk zullen zijn 
wanneer Hij zal verschijnen, want 
dan zien we Hem zoals Hij is.”) 
 
Paulus zegt: pas je niet aan bij wat 
alle mensen doen. Maar word een 
ander mens, door uw 
gezindheid te vernieuwen! Dus 
door je innerlijk, je hart, te 
veranderen. Doe je dat zelf, kun je 
dat zelf? Ja, het is een keus die je 
zelf moet maken! Maar tegelijk 
zitten we hier in het hart van het 
werk van de Heilige Geest. Hij is de 
Heilige Geest die in jouw binnenste 
komt wonen. Die jouw leven tot een 
heilig offer maakt. En die jou van 
binnen vernieuwt, zuivert en reinigt. 
Zodat je vanuit dat diepste innerlijk 
gaat leven!  
 
Een vernieuwde gezindheid hebben 
houdt verder in dat je beseft dat je 
samen met de andere gelovigen het 
ene lichaam van Christus vormt en 
samen geroepen om te dienen met 
de gaven die God ons geeft. Net als 
het lied dat we vaak zingen: ‘Samen 
in de naam van Jezus. Samen 
bidden, samen zoeken naar het plan 

Kudus yang membuat hidup kita menjadi 
persembahan yang kudus. Roh Kudus 
yang memperbarui kita dari dalam, 
memurnikan dan membersihkan. Sehingga 
kita hidup dari kedalaman batin yang baru! 
 
Mengalami pembaruan budi selanjutnya 
berarti kita menyadari bahwa kita bersama 
dengan saudara seiman membentuk satu 
tubuh Kristus. Kita sama-sama dipanggil 
untuk melayani dengan karunia yang 
Tuhan berikan. Seperti lagu yang sering 
kita nyanyikan: ‘Satu dalam nama Yesus. 
Bersama berdoa, bersama mencari 
kehendak Allah. Bersama bernyanyi dan 
bersaksi, bersama hidup untuk 
kemuliaanNya.’ 
 
Mari kita kembali ke bunglon. Pernah ada 
eksperimen di mana bunglon ditaruh di 
atas wol kotak-kotak khas Skotlandia.   
 

 
  
Bunglon itu tidak dapat menahan 
ketegangan dari warna-warna yang terus-
menerus harus ia sesuaikan. Akhirnya 
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van onze Heer. Samen zingen en 
getuigen, samen leven tot Zijn eer.’ 
 
Laten we even terug gaan naar de 
kameleon. Er is eens een 
experiment geweest met een 
kameleon, waarbij het diertje op 
een plaid van Schots geruite wol 
werd gelegd.  
 
De kameleon kon de spanning van 
de wisselende kleurpatronen niet 
verdragen en spatte uiteen. Zo 
ervaren we ook een ondraaglijke 
spanning, geen rust en vrede als we 
leven als een kameleon-christen. 
 
Wees een discipel van Jezus die 
durft tegen de stroom in te gaan. Ik 
geef het laatste voorbeeld uit de 
dierenwereld. Weet u welke vis de 
stroom volgt? Het antwoord is: een 
dode vis!  
Een levende vis zwemt tegen de 
stroom in. Laten we groeien tot een 
discipel van Jezus die tegen de 
stroom durft in te gaan. Alleen op 
zo’n manier leven we werkelijk, 
kunnen we tot zegen zijn voor deze 
wereld en verheerlijken we Gods 
heilige naam. Amen. 
 
ds. Johannes Linandi 
 

bunglon itu meledak. Demikian pula kita 
kalau terus-menerus harus berubah warna, 
mencoba serupa dengan dunia ini, maka 
kita akan mengalami ketegangan yang tak 
tertahankan. Tidak ada ketenangan dan 
kedamaian kalau kita hidup sebagai orang 
Kristen bunglon. 
 
Jadilah murid Yesus yang berani melawan 
arus. Saya berikan contoh terakhir dari 
dunia binatang. Tahukah anda ikan apa 
yang ikut arus? Jawabannya adalah: ikan 
mati!  
Ikan yang hidup berenangnya melawan 
arus.  
Marilah kita bertumbuh menjadi murid 
Yesus yang berani melawan arus. Hanya 
dengan cara seperti itulah kita benar-benar 
hidup, kita bisa menjadi berkat buat dunia 
ini, dan kita memuliakan nama Tuhan yang 
kudus. Amin. 
 
 
Pdt. Johannes Linandi 
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BOUWSTENEN VAN GKIN 
REGIO TILBURG 

 
Interview met Jos Denissen en Lenny Meilin Sihombing, een lief gezin. Jos een 
geboren Tilburger en Lenny Meilin Sihombing geboren in Medan, leerden elkaar 
kennen in Medan. Jos was op vakantie op rondreis in Indonesië toen hij in hotel 
Tiara in Medan tijdens het middageten Lenny zag, die daar werkzaam was bij 
Sales/Marketing Dept, en de vonk sprong over. Het personeel mocht echter geen 
contact hebben met de hotelgasten. Maar Jos zag Lenny wel zitten. 
 
Op de vierde dag van Jos’ vakantie had de groep een vrije dag zodat ze zelf hun 
tijd konden indelen en dat deed Jos maar al te graag en ging er met Lenny 
tussenuit, lopen op straat kon niet want dan werd Lenny gezien met een 
hotelgast en dat mocht niet, dus namen ze een taxi en gingen naar Starbucks in 
de grootste Mall van Medan op een afstand van tien minuten lopen van het hotel 
en een kwartier rijden met de taxi. In Starbucks hebben de toen al geliefden 
twee uur met elkaar gesproken, en was Jos’ vraag aan Lenny: ‘Give me one 
reason to come back here again’. 
 
Deze twee uren waren heel kostbaar, want de volgende dag reisde Jos alweer 
verder met de groep. Maar het ging hem niet in zijn koude kleren zitten. Thuis 
aangekomen zei hij tegen zijn moeder: ‘Ma, ik ga trouwen’’; en moeder zei: ‘Doe 
normaal’, moeder dacht dat het ging om iemand van het reisgezelschap, Jos 
legde uit hoe het in elkaar zat. Iedere dag hadden Jos en Lenny een uur 
Skypecontact maar door het tijdsverschil werden het voor Lenny vaak korte 
nachten. 
 
In 1993 kreeg Jos een zwaar motorongeluk doordat een vrachtwagen hem geen 
voorrang verleende, hij belandde in het ziekenhuis, lag een aantal maanden in 
coma en kreeg de nodige therapie. Zo kende hij geen emotie, behalve bij het 
afscheid nemen van Lenny op Schiphol na een van haar verblijven kon Jos weer 
huilen.  
 
Zo kwam Lenny ook naar Nederland voor het 50-jarig huwelijk van de ouders 
van Jos, met een toeristenvisum verbleef Lenny hier drie maanden en verbleef 
Lenny bij Jos in huis, echter sliepen ze apart volgens de oude traditie omdat ze 
nog niet getrouwd waren. De maanden hier in Nederland vond Lenny het heel 
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moeilijk, ze sprak nauwelijks Nederlands en het kraanwater vond ze koud. Enfin, 
Jos ging voor de tweede maal naar Indonesië, nu voor de kennismaking met de 
familie in Medan en werd hij ‘met een knipoog’ goedgekeurd.  
 
In 2012 ging Jos voor de derde keer naar Medan om met zijn Lenny te trouwen, 
samen met zijn zus en twee vrienden. Lenny trouwde in traditionele kleding en 
Jos in een voor hem op maat gemaakt kostuum. Na het huwelijk vertrokken ze 
samen naar Nederland en kreeg Lenny een verblijfsvergunning. Aangekomen op 
Schiphol werden ze verwelkomd door een dertigtal familieleden en vrienden die 
hen opwachtten met een spandoek, het was een zeer warm welkom. 
 
Omdat Jos katholiek is, gingen ze regelmatig naar de Sint Jan in Goirle totdat Jos 
via een collega met tante Elly van Spall in contact kwam en tante Elly hen 
uitnodigde om naar de Pauluskerk te komen. Tante Elly zou hen voor de kerk 
opwachten en zo ontving Elly dit gezin en leidde ze de kerk in, het was een fijne 
warme ontvangst. Elkaar de hand te schudden bij het binnenkomen, deed hun 
goed. Uit respect voor de schoonouders gaat het gezin ook naar de katholieke 
kerk. 
 
Zo haalde Lenny het Staatsexamen Nederlands, dit om makkelijker aan werk te 
komen, echter heeft Jos liever niet dat Lenny werkt. Hun zoon Dave is het ‘fruit 
van de liefde’, zo noemde Jos het. Zoon Dave van 5 wordt dagelijks door mama 
van en naar school gehaald en gebracht. Op vakantie gaan naar Indonesië vindt 
Dave ver vliegen en hij heeft daar last van de temperatuur. 
 
Dit was de ‘story of life’ zei Jos en 
samen vormen ze een gelukkig gezin. 
 
Vivienne C. 
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1 JULI 
AM ds. S.M. Winckler-Huliselan 

prekenserie N+I 

DH ds. I Made Priana I+N 
DD ds. S. Tjahjadi I+N 
AR ds. J. Linandi N+I 
TB ds. D. Janssens-Sahertian I+N 

 

8 JULI 
AM mw. ds. Y. Hsu N+I 
DH mw. B. Tjipta Sari Psi. MK. Msc I+N 
RD br. N.M. van Splunter N+I 
NM ds. I Made Priana I+N 
TB ds. S. Tjahjadi 

HSK Antwerpen 
I+N 

 

15 JULI 
AM ds. J. Linandi N+I 

DH ds. M. Visser N+I 

DD ds. D. Janssens-Sahertian I+N 
AR ds. M. de Mik-van der Waal N+I 
TB ds. J. Linandi N+I 

 

22 JULI 
AM ds. M. de Mik-van der Waal N+I 
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 

 
 

29 JULI 
AM ds. S. Tjahjadi 

Heilig Avondmaal I+N 

DH ds. C. de Jonge N+I 
DD ds. D. Janssens-Sahertian I+N 
AR ds. S.M. Winckler-Huliselan 

Heilig Avondmaal N+I 

TB 
ds. J. Linandi 
HSK Antwerpen 
Heilig Avondmaal 

N+I 
 
 

5 AUGUSTUS 
AM ds. C. de Jonge N+I 
DH ds. J. Linandi 

Heilig Avondmaal N+I 

DD ds. S. Tjahjadi 
Heilig Avondmaal I+N 

AR mw. B. Tjipta Sari Psi. MK. Msc I+N 
TB ds. S.M. Winckler-Huliselan 

Heilig Avondmaal N+I 
 

12 AUGUSTUS 
AM mw. K.S. Prijatna M.A. I+N 
DH mw. B. Tjipta Sari Psi. MK. Msc I+N 
RD mw. ds. Y. Hsu N+I 
NM ds. M. de Mik-van der Waal N+I 

TB 
ds. S. Tjahjadi 
HSK Antwerpen 
ds. D. Janssens-Sahertian 

I+N 

 

19 AUGUSTUS 
AM mw. ds. Y. Hsu N+I 
DH ds. S.H. Harefa I+N 
DD mw. K.S. Prijatna M.A. I+N 
AR ds. S. Tjahjadi I+N 
TB ds. D. Janssens-Sahertian I+N 

 

 
 

	

	

	
	
	

 
GEREJA KRISTEN INDONESIA NEDERLAND 

(Indonesisch - Nederlands Christelijke Kerk) 
JULI - SEPTEMBER 2018 

Aanvangstijd diensten: Arnhem (AR) en Den Haag (DH) 13.30 uur 
 Amstelveen (AM), Nijmegen (NM), Rotterdam (RD) en Dordrecht (DD) om 14.00 uur,  

Tilburg (TB) om 10:00 uur, HSK Antwerpen 15:00 uur of anders vermeld. Preekrooster onder voorbehoud. 
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26 AUGUSTUS 
AM mw. B. Tjipta Sari Psi. MK. Msc I+N 
DH ds. S. Tjahjadi I+N 
RD ds. D. Janssens-Sahertian I+N 
NM ds. J. van de Wal N+I 
TB ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 

	

2 SEPTEMBER 
AM ds. S. Tjahjadi I+N 
DH ds. S.H. Harefa I+N 
DD mw. ds. Y. Hsu N+I 
AR ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
TB ds. D. Janssens-Sahertian I+N 

	

9 SEPTEMBER 
AM ds. J. Linandi N+I 
DH ds. A. Verburg N+I 
RD ds. S. Tjahjadi I+N 
NM ds. D. Janssens-Sahertian I+N 

TB 
mw. B. Tjipta Sari Psi. MK.Msc 
HSK Antwerpen 
ds. S.M. Winckler-Huliselan 

I+N 
 
N+I 

	

16 SEPTEMBER 
AM mw. ds. Y. Hsu N+I 
DH ds. C. Stavleu om 10:00 uur N+I 
DD ds. J. Linandi N+I 

AR ds. J. Van de Wal N+I 
TB ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 

	

23 SEPTEMBER 
AM ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
DH ds. S. Tjahjadi I+N 
RD mw. K.S. Prijatna M.A. I+N 
NM mw. B. Tjipta Sari Psi. MK.Msc I+N 
TB ds. C. de Jonge N+I 

	

30 SEPTEMBER – 5e zondag 
AM mw. B. Tjipta Sari Psi. MK. Msc I+N 
DH ds. D. Janssens-Sahertian, 

Nuansa Maluku I+N 

DD ds. J. Linandi N+I 
AR ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 

TB ds. S. Tjahjadi 
HSK Antwerpen I+N 

	
 

Aanvangstijd diensten: Arnhem (AR) en 
Den Haag (DH) 13.30 uur - Amstelveen 
(AM), Nijmegen (NM), Rotterdam (RD) en 
Dordrecht (DD) om 14.00 uur - Tilburg 
(TB) om 10:00 uur - HSK Antwerpen 
15:00 uur of anders vermeld. 
Preekrooster onder voorbehoud. 
 

G.K.I.N. erediensten zijn tweetalig. 
N+I: preek in het Nederlands, de 
Indonesische versie wordt geprojecteerd. 
I+N: preek in het Indonesisch, de 
Nederlandse versie wordt geprojecteerd. 
	
Landelijk Kerkelijk Bureau 
Heuvelstraat 141, 5038 AD Tilburg 
NEDERLAND 
e-mail: LKB@gkin.org 
 
Scriba: telefoon: 06-218 97 717, 
e-mail: scriba@gkin.org 
 
ING 2618290, Den Haag.  
IBAN: NL19 INGB 0002 6182 90 
 
Rabobank 302301305, Den Haag.  
IBAN: NL23 RABO 0302 3013 05 
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Amstelveen (AM) 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: Sir Winston 
Churchilllaan 370F205,2285 SJ Rijswijk 
ZH. 
Tel: 06-44890536 
 

 
Arnhem (AR) – Kruiskerk 
Lisdoddelaan 30, 6832 EC, Arnhem 
Telefoon: 026-3212373. 
(Van Arnhem CS, bus 1 richting  
’t duifje; 32,33 richting Nijmegen, halte 
Visserslaan) 
 
Nijmegen (NM) – 
Remonstrantsdoopgezindekerk 
Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ, Nijmegen 
tel. 024-3220451. 
(Van Nijmegen CS, bus 11, halte 
Professorenwijk) 
Secretariaat AR/NM: De Zicht 18, 
6681 ER  Bemmel 
tel.: 0481-848528. 
 
Tilburg (TB) – Pauluskerk 
Heuvelstraat 141, 5038 AD, 
tel. 06-83170770. 
(7 minuten lopen van Centraal Station 
Tilburg) 
Secretariaat TB: Ien Dalesstraat 1, 5122 
BX Rijen, 06-29503122. 
 
HSK Antwerpen – Heilige 
Drievuldigheid 
Wapenstilstandlaan 55 
2600 Berchem – Antwerpen. 
 
www.gkin.org 
G.K.I.N. staat ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel Tilburg onder nummer 
27.34.55.44, en staat geregistreerd bij de 
belastingdienst als een ANBI instelling, 
fiscaalnummer 804267625. 
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BEZOEK AAN THE ICCC IN 
TORONTO 

 
Tijdens onze vakantie in Canada bezochten Sien en ik The 
Indonesian Christian Church Canada in Toronto op 6 mei 
2018. Dit bleek een inspirerend bezoek te zijn.   
 
De oprichting van de ICCC  was een geloofsdaad net als bij 
ons de GKIN. Een groep Indonesische Chinezen en een 
Balinese theoloog organiseerden in 1980 een oecumenische bijeenkomst. Dit 
resulteerde in een maandelijkse kerkdienst. De bijeenkomsten werden druk 
bezocht. Uiteindelijk werd in 1990 officieel een kerk gesticht met de naam The 
Indonesian Christian Church. De kerk groeide tot een aantal van meer dan 400 
leden. Met vereende krachten kon een kerk gebouwd worden. Kosten bedroegen 
ca. 1 miljoen Canadese dollars. Het is een grote oecumenische non-denominatie 
kerk. Iedereen is welkom. 
 
Aangezien de eerste predikant Jo Soedirgo van huis uit Baptist was is de 
theologie daarop gebaseerd, maar voornamelijk evangelisch. Tijdens de dienst 
wordt de nadruk gelegd op ‘worship en praise’.  
 
De praktijk is charismatisch met gebedsgenezing en tongentaal. De mensen 
waren vriendelijk en gastvrij. 
 
De Organisatie bestaat uit de ‘Elders en Staff’ bestaande uit de Pastor en 
Ouderlingen tevens de leiding van de kindernevendienst en een administrateur. 
Daarnaast is er The Board of Members (bestuur van de kerk), deze regelen het 
beheer van het gebouw en de gang van zaken binnen de kerk. Ook zijn er 
Deacons (diakenen). Er is een diaken voor de aanbidding en een diaken voor 
discipelschap en een diaken voor de sociale media.  
 
Er zijn actieve ‘cell groups’ waar samen wordt gebeden, getuigenis wordt 
gewisseld en het Woord wordt besproken. Er is geen pastor aanwezig. De 
nadruk ligt op ‘Sharing’. Er is een moderator. De cell groups zijn zeer actief en 
zelfstandig. 
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Elke dag van de week wordt een schriftlezing en 
meditatie via het kerknieuws doorgegeven. Elke 
week wordt voor de noden van de mensen 
gebeden. Vandaag was Syrië aan de beurt. De 
preek werd dit keer gegeven door de voorzitter van 
de muziekcommissie. Na de dienst had ik een 
informatief gesprek met de aspirant predikant de 
heer Kurniawan. Het was een inspirerend bezoek 
waar we als GKIN het een en ander van kunnen 
leren.  
 
Paul The Gwan Tjaij 
 
Zoals je ziet op de foto, zijn er een heleboel vlaggen 
à 
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PASUTRI-UITJE TILBURG  
 
 

FIETSEN IN DE BOSSEN 
Vier jaar geleden is in de regio Tilburg een Pasutri-groep gestart, deze afkorting 
staat voor Pasangan Suami Istri, vrij vertaald “echtpaar-coaching”. De 2-
maandelijkse bijeenkomsten in de Pauluskerk op de vrijdagavond starten met 
gezellig samen eten. Bij toerbeurt bereidt een van de ruim 10 echtparen een 
thema voor. Dit echtpaar heeft de leiding van de avond en laat de groep het 
thema op een creatieve manier doorleven door rollenspel, tekenen, cupcakes 
maken, film, etc. Ds. Marla neemt altijd deel om verdieping te geven. 
 
Pasutri is niet alleen een leuke, gezellige bijeenkomst, het brengt man en vrouw 
dichter bij elkaar en dichter bij God. We kunnen leren uit het Woord en van 
elkaar, de jonge echtparen en meer ervaren koppels kunnen elkaar versterken. 
 
Het seizoen wordt afgesloten met een uitstapje, vorige keer hielden we Pasutri 
bij het ’t Zand, een bosgebied in Alphen. Dit jaar op 2 juni hebben we een 
fietstocht gehouden in de omgeving van Oisterwijk, een mooi gebied met bossen 
en vennen. Met bijna 30 deelnemers van peuter tot middelbaar hebben we geen 
gewone fietsen gebruikt maar 4- of 6-persoons fietsen. Mede dankzij het mooie 
weer was het een fijne tocht, onderweg werden zoals gebruikelijk diverse 
versnaperingen gedeeld. Het fietsen was ook een oefening in samenwerken, zo 
een zware 4-wielige fiets in beweging krijgen en houden vereist samenwerking, 
op elkaar inspelen en doorzettingsvermogen, zeker in heuvelachtig terrein. 
 
Na een verfrissend drankje op het zonovergoten terras spoedden we ons naar 
Tilburg voor een korte overdenking, bidden en zingen en een paar energieke 
spellen. De dag werd afgesloten met een uitgebreide barbecue. Dank aan 
iedereen die deze mooie dag mogelijk heeft gemaakt! 
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GKIN
8 September

����

-BOEFMJKLF�TQPSUEBH

Jeugdlaan Sportpark
Jeugdland 1

4851 AT Ulvenhout (bij Breda)

Contactpersonen:

Tilburg: Jeffrey Souisa & Kirsten Smeets

HSK Antwerpen: Poetra Pesik

Amstelveen: Anderson Petrus & Elvin Leuhery

Rotterdam/Dordrecht: Hans Tromer

Rijswijk/Den Haag: Davied Hasibuan

Arnhem/Nijmegen: Lila de VriesArnhem/Nijmegen: Lila de Vries
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KWARTAAL VERSLAG 
 

2e kwartaal: maart t/m mei 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: 2de en 5de zondag van de maand, aanvang 15:00 uur. 

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

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

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

Bouwerij 52 te Amstelveen, o.l.v. ds. J. Linandi, Zr. Linda Kwee, Zr. Theya 
Tjoe Fat- Njoo. 
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- Amstelveen, Bijbelstudie Jongeren/Embrace, om de week in de even weken 
op vrijdag, locatie en tijd zie Facebook pagina van Embrace. 

- Wognum: 4de vrijdag van de maand o.l.v. ds. J. Linandi. 
- Rijswijk-Den Haag: Marcuskerk, in het Indonesisch elke 2e en 4de 

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

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

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

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

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

uur. 
 
6. Diaconie: 
 
7. Beëindiging ambtsperiode / overige ambten: 
- op zondag 27 mei 2018 trad br. Budi Tjitrowirjo af als ouderling van de 

GKIN, in het bijzonder voor de regio Rijswijk-Den Haag na vervulling van 1 
ambtstermijn. 

 
8. Bevestiging ouderling / overige ambten: 
- in de eredienst op zondag 18 maart 2018, is onder bediening van ds. S.M 

Winckler-Huliselan, bevestigd als ouderling van de GKIN, zr. Lila Yanty Malo 
de Vries - Sitorus, in het bijzonder voor de regio Arnhem-Nijmegen. 

- in de eredienst op zondag 27 mei 2018 in de Marcuskerk te Den Haag,  
onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi, is bevestigd als ouderling van de 
GKIN, br. Nelson Silitonga, in het bijzonder voor de regio Rijswijk-Den 
Haag. 

 
9. Landelijke GKIN vergadering(en)/ vertegenwoordiging(en):  
- zaterdag 26 mie 2018: Moderamenvergadering 
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10. Geboren:  
- op 8 maart 2018 is geboren Joëlle Louise Helena van den Ven, dochter zr. 

Priscilla Haar en br. Marcelino van den Ven, zusje van Juarsa en Jay van 
regio Tilburg.  

- op zaterdag 7 april 2018 is in Utrecht geboren, Joseph Frederik Maximiliaan 
Suling, eerste zoon van zr. Dita en br. Ray Suling, van regio Rijswijk-Den 
Haag. 

 
11. Doop/ Volwassendoop/ Geloofsbelijdenis: 
- op zondag 29 april 2018 is in het GKIN Kerkgebouw aan de Bouwerij 52 te 

Amstelveen de Heilige Kinderdoop bediend aan - Emilia Hui Xian Ong, 
dochter van Hong Djien en Swan Ing Ong en aan - Agape Junior Thian 
Liem, zoon van Boen Hian en Telmy Liem. 

 
12. Nieuwe dooplidmaten / belijdend lidmaten persoonsadministratie Scipio: 
 
13. Overleden: 
- op zondag 25 februari 2018, is in Dordrecht overleden dhr. Ronald Ludwig 

Mensingh na een kort ziekbed op 67 jarige leeftijd, zijnde de vader van dhr. 
Roger Mensingh 

- op zondag 25 februari 2018 is in Nijmegen, overleden op 79 jarige leeftijd, 
dhr. Arie Wouters. Hij is de broer van br, Gerard Wouters en zwager van zr. 
Jeane Wouter van onze regio Arnhem-Nijmegen. 

- op woensdag 28 februari 2018 is in Arnhem, overleden op 83 jarige leeftijd, 
mw. Diny van de Bunt–Hoogstraaten, echtgenote van dhr. Rijk-Jan van de 
Bunt. Zij was de moeder van br. Edwin van de Bunt, schoonmoeder van zr. 
Iin van de Bunt en oma van Miranda van regio Arnhem-Nijmegen. 

- op vrijdag 2 maart 2018 is in Tiel, overleden op 76 jarige leeftijd, dhr. Guus 
Bernard. Hij was gemeentelid van regio Arnhem – Nijmegen.  

- op 6 maart 2018 is op 93-jarige leeftijd overleden zr. Neltje Hutting-
Mardjoen, moeder van br. Ronald Hutting en schoonmoeder van zr. Ellen 
Hutting uit regio Tilburg. De plechtige uitvaartdienst werd gehouden op 
maandag 12 maart in de Michaelkerk in Breda. 

- op 17 maart 2018 is op 93-jarige leeftijd te Maarssen overleden zr. Adriana 
van Huissteden-van Rooijen, moeder van br. Zeegert van Huissteden en 
schoonmoeder van zr. Fonny van Huissteden-Tololiu uit regio Tilburg. De 
dankdienst voor haar leven werd gehouden op vrijdag 23 maart in de 
Hervormde Dorpskerk te Maarssen. 
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- op vrijdag 29 maart 2018 is mw. Jane Linthorst na een lang ziekbed op de 
leeftijd van 72 jaar te Dordrecht overleden. Zij was de moeder van dochter 
Shannon en stiefdochter Stephanie. 

- op vrijdag 30 maart 2018 is in Groesbeek op 79-jarige leeftijd overleden zr. 
Kalisina Meri (Mary) Ahuluheluw-Titaley gemeentelid van regio Arnhem – 
Nijmegen. Ze was de echtgenote van br. Joop Ahuluheluw en moeder van 
br. Julius Ahuluheluw en zr. Martha Ahuluheluw.  

- op zaterdag 31 maart 2018 is op 79 jarige leeftijd te Purmerend overleden 
br.Kang Ie Boen. Hij was gemeentelid van de GKIN regio Amstelveen en 
echtgenoot van kerkenraadslid zr. Lian Kang.  

- op zondag 13 mei 2018 is op 82-jarige leeftijd te Bogor overleden mw. Tan 
Kiem Tjoe. Zij was de zus van br. Tan Kok Liang van GKIN regio 
Amstelveen.  

- op zondag 13 mei 2018 is op 92 jarige leeftijd overleden  te Schiedam dhr. 
Liem Sing Poen, broer van dhr. Liem Sing Ing, dhr. Liem Sing Hong en dhr. 
Liem Sing Swan, zwager van mw. Swan Liem en mw. Lira Liem, oom van 
Lian en Leo Goudappel, Siok Liem en Iskandar en Desiree Gandasasmita. 

- op woensdag 16 mei 2018 is te Jakarta overleden dhr. David Manariur 
Nababan. Hij was de broer  van zr. Grace Nababan van GKIN regio 
Amstelveen. 

- op vrijdag 18 mei 2018 is op 80 jarige leeftijd te Arnhem overleden br. Jan 
Strijk. Hij was gemeentelid van de GKIN regio Arnhem Nijmegen en 
echtgenoot van zr. Elviera Strijk – Tombokan. 

 
14. Huwelijksinzegening:  
- op vrijdag 11 mei jl. zijn br. Denis Leuhery en zr. Wilma van der Laak in het 

huwelijk getreden. De kerkelijke huwelijksbevestiging heeft plaatsgevonden 
in de christelijke gereformeerde Mattheüskerk te Utrecht. 

- op zaterdag 19 mei 2018 zijn in het huwelijk bevestigd en ingezegend, br. 
Floris Bastiaan De Leeuw en zr. Dina Koeslulat van regio Arnhem-Nijmegen. 
De dienst heeft plaatsgevonden in de Achterhoek kerk, te Scherpenzeel 
(Gld), onder bediening van ds. S.M. Winckler-Huliselan. 

 
15. Landelijke mededelingen / activiteiten: 
- De Wereldraad van Kerken bestaat dit jaar 70 jaar. Uw kerk is lid van deze 

WCC. We vieren het in Nederland met een kerkdienst op 23/8 in de Nieuwe 
Kerk op De Dam. Voor jong volwassenen sluiten we aan bij het thema van 
de WCC: Pilgrimage for Justice and Peace. Wij hopen dat leden van uw 
gemeente tussen de 18-25 jaar willen deelnemen aan de bijeenkomst voor 



	 	

 
 

Jaargang 34 • editie 3 • juli 2018 
27 

internationale jongeren en jongeren uit NL kerken van 19-23 augustus in 
Leusden. 

- Inspiratiedag: Westerse zorg & oosterse Tradities. Op 21 april organiseerde 
Stichting Nusantara en Indonesia Alumni Group (IAG) een Inspiratiedag 
over ouderen zorg, die specifiek gericht is voor mensen met oosterse 
traditie en in het bijzonder voor Indische/ Indonesisch-Chinese ouderen te 
Leiderdorp. 

- Zondag 29 april is binnen de GKIN de 5ezondag collecte gehouden voor 
diaconie en marturia. De opbrengst is ten goede gekomen aan de kas van 
de KDM waaruit huidige verplichtingen en bestaande en toekomstige 
projecten van de regio’s worden bekostigd. Regio Arnhem-Nijmegen heeft 
het project gekozen, “Anak Cacat Bali” dit opvanghuis voor kinderen heeft 
chronisch gebrek aan slaapruimte voor de kinderen. 

 
16. Jongerenactiviteiten: 
- op zaterdag 5 mei 2018 is organiseerd door de KND-commissie een dagje-

uit naar Museumpark Heilig Land Stichting Orientalis te Nijmegen: Ontdek 
de kleurrijke wereld van Jodendom, Christendom en Islam en luister naar 
de bijzondere verhalen van bijvoorbeeld het Hof van Olijven, de berg 
Golgotha, het joodse Sanhedrin en het Paleis van Pilatus. 

 
17. Regionale activiteiten: 
• Amstelveen: 

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

o zondag 27 mei 2018: Kebaktian Nuansa Indo 
 
Opgesteld door: Coördinator landelijke kerkelijk bureau, verslagdatum 01-06-
2018. 
 
 
 
 
 
 
 



	 	

 
 

	



	

 
	

COLOFON 
 
UITGEVER  LAYOUT 
Gereja Kristen Indonesia Nederland Deany Bergmans 

Katharina Gandasasmita 
KERKELIJK BUREAU  
Heuvelstraat 141 REKENINGNUMMER 
5038 AD Tilburg 
LKB@gkin.org 

GKIN NIEUWS 
ING: NL19INGB0002618290 te  

 Den Haag RABOBANK: 
SECRETARIAAT GKIN NIEUWS 
Ien Dalesstraat 1 
5122 BX Rijen 

NL23RABO0302301305 te Den Haag 
 
E-mailadres GKIN NIEUWS 

jan.vandendriest@gkin.org gkinnieuws@gkin.org 
  
REDACTIE CORRESPONDENTEN: 
Ds. J. Linandi Ande Waardenburg-Pattiwael 
Ds. S. Tjahjadi Vivienne Cooke 
Jan van den Driest René de Feijter 
Kristina Santi Prijatna Eric Rumondor 
Sarah Olivia Steller  

Bezoek ook de website van 
 de GKIN: 
 www.gkin.org  
 
 
 
 

 


