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VANUIT HET  
DAGELIJKS BESTUUR 

 
Beste GKIN’ers,  
 
Wij zitten nu precies in het midden van het jaar 2019. Wij moeten wel dankbaar 
zijn dat wij de meest belangrijke gebeurtenissen van dit jaar hebben kunnen 
doen en vieren, zoals Goede Vrijdag, Pasen, daarna hebben wij Hemelvaart en 
ook Pinksteren.  
 
Misschien is het weer tijd om 
even tijd te nemen voor onszelf.  
Even bezinken wat hebben wij in dit 
half jaar al gedaan hebben. Veel 
nuttige dingen? Dingen die eigenlijk 
nog beter opgepakt kunnen worden? 
Of zijn wij nog steeds bezig met 
onszelf?  
Natuurrampen, aanslagen, trieste 
gebeurtenissen, vreugde, geboorte, 
overlijdens komen en gaan.  
Wat betekent dit voor ons? Betekent 
dit dat we in een rouwperiode blijven 
leven of dat wij alleen kunnen verder 
gaan als wij blij zijn? 
 
Ik wil deze keer met jullie delen wat 
ik in een overdenking las. Het gaat 
over second chance versus finaal 
moment. De Bijbeltekst neem ik uit 
Psalmen 90: 3-4, U doet de 
sterveling terugkeren tot stof en 

zegt: “Keer terug, mensenkind.” 
Duizend jaar zijn in uw ogen als de 
dag van gisteren die voorbij is, niet 
meer dan een wake in de nacht.  
Sommige mensen krijgen wel een 
tweede kans, terwijl het voor 
anderen een finaal moment was. 
Hebben wij ooit gedacht of wij 
genoeg hebben gedaan als de tijd, 
die wij nooit weten wanneer en waar, 
al rijp is? Elk dag is een kans om je 
leven te veranderen, een verandering 
te maken zodat wij nog meer kunnen 
doen voor God die eerder zo veel 
heeft gegeven aan ons. 
 
Ik zeg tegen mijzelf iedere keer, wat 
heb ik al gedaan voor andere 
mensen? Ben ik nog steeds bezig met 
mijzelf of heb ik al een actie 
genomen om aan de buitenwereld te 
laten zien dat ik met iets bezig ben? 
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Onze focus is niet onszelf, ons focus is 
om onze naasten te helpen.  
 
Laten wij deze tijd gebruiken om te 
bezinnen, en daarna opstaan en een 
actie doen naar de buitenwereld. 
Wij kunnen wel beginnen met kleine 
dingen, onze buren helpen, iets actief 
doen in onze gemeente waar wij 
wonen, langzamerhand voordat wij 
het weten hebben wij dan iets groots 

gedaan in de naam van Jezus 
Christus. 
 
Dank u God dat u mij nog een kans 
heeft gegeven. Geef mij kracht om 
deze kans te gebruiken alleen om Uw 
naam te prijzen.   

 
Namens het Dagelijks Bestuur van de 

Landelijke Kerkenraad GKIN, 
 

Monica Natanael – Kusumadjaja  
Scriba Dagelijks Bestuur 
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OVERDENKING 
 
Thema: “Schaam je niet om van onze Heer te getuigen! / Jangan malu bersaksi tentang 
Tuhan kita!”  - 2 Timoteüs 1:3-12 
 
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi 
dan yang mengasihi Tuhan Yesus, 
Selamat hari Pentakosta! Biarlah api dan 
kuasa roh Kudus kembali berkobar dalam 
menjalankan tugas panggilan gereja 
dalam bersekutu dengan-Nya, melayani-
Nya dan bersaksi tentang keselamatan 
dalam Kristus! 
Injinkan saya terlebih dahulu membagi 
sebuah cerita tentang harapan, 
keberanian, ruang dan gerakan. Cerita ini 
berhubungan KND (Kindernevendienst) 
dari regio Rijswijk/Den Haag yang 
menginspirasi saya untuk lebih 
melibatkan anak-anak pada saat khotbah 
berserie disampaikan dengan thema: 
”Jangan malu bersaksi tentang Tuhan 
kita!”. Apa yang terjadi sebelumnya dan 
apa yang mereka lakukan? 
 
Saat itu hari minggu, tanggal 5 mei y.l. 
dan hari itu adalah juga ‘hari 
pembebasan’. Bersama KND kami 
berbicara tentang tema ini dan saya juga 
menyampaikan bahwa Yesus datang ke 
dunia untuk membebaskan kita dari 
segala kesalahan, dosa dan semua hal 
yang membelenggu kita. Pertanyaan 
untuk anak-anak adalah: “Mereka ingin 
dibebaskan dari hal apa saja”?. 
Selanjutnya saya minta agar mereka 
membicarakan thema ini lebih lanjut di 
KND. 
 

Geliefde gemeente van onze Heer 
en die de Heer liefheeft, 
 
Ik wens u allen, een gezegende 
Pinksteren toe! Moge het vuur en de 
kracht van de Heilige Geest ons 
aanwakkeren om de taak van de 
kerk uit te voeren: gemeenschap 
met Hem hebben, Hem dienen en 
getuigen van zijn redding in 
Christus!  
Sta mij toe eerst een verhaal met u 
te delen. Een verhaal van hoop, 
moed, ruimte en beweging waar de 
KND (Kindernevendienst) van regio 
Rijswijk/Den Haag mij inspireerde 
om de kinderen meer te betrekken 
tijdens de prekenserie met als 
thema: “Schaam je niet om van 
onze Heer te getuigen!”. Wat was 
de aanleiding en wat hebben ze 
gedaan? 
 
Dat was zondag 5 mei j.l. en het 
was ook ‘Bevrijdingsdag’. Samen 
met de KND hadden we het er over 
en ik vertelde ook over Jezus die 
gekomen is om ons te bevrijden van 
onze fouten en zonden en alles wat 
ons gevangen houdt. De vraag aan 
de kinderen was: “Van welke 
dingetjes in hun leven willen ze af 
zijn of bevrijd worden?”. Verder 
vroeg ik hen om het er in de KND 
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Pada saat persembahan syukur, mereka 
kembali ke dalam ruang ibadah dan dua 
orang anak perempuan berlari ke arah 
saya dan bertanya apakah saya dapat 
mendoakan anak-anak secara anoniem, 
agar mereka dibebaskan dari hal-hal 
yang telah mereka tulis di kertas yang 
diberikan kepada saya.  Saya membaca 
tentang: Roblox, op telefoon zitten, 
playstation, telephon genggam, 
permainan di Ipod, Games di telefoon 
papa, roti dari Lydl, dan masih banyak 
lagi yang lainnya. Saya katakan kepada 
mereka bahwa saya akan berdoa bagi 
mereka di rumah tetapi mereka berkata 
dengan sangat yakin: “Tidak! Berdoanya 
sekarang ini”. Saat itu saya baru 
menyadari bahwa mereka ingin didoakan 
sebelum lagu penutup. Dan tentu saja 
saudara-saudara sudah dapat menebak 
apa yang akan terjadi. Kita berdoa bagi 
anak-anak. Dan saya katakan bahwa baik 
jika mereka sesekali mengintervieuw 
jemaat di gereja.   
 
Bersyukur akan ruang dan gerakan yang 
diberikan oleh majelis regio dan juga 
jemaat maka anak-anak menerima 
beberapa pertanyaan dimana mereka 
dalam ibadah Pentakosta tanggal 9 juni 
j.l. mengintervieuw jemaat a.l: 
“Bagaimana mereka menjadi percaya 
kepada Allah atau bagaimana reaksi 
mereka akan pertanyaan tentang iman  di 
tempat pekerjaan mereka. Atau apakah 
mereka sebagai orang tua, opa dan oma 
memberitakan tentang Yesus kepada 
anak-anak dan cucu-cucu mereka”. Anak-
anak KND senang untuk melakukannya, 
hanya jika jawaban diberikan dalam 

verder over te hebben.  
 
Toen ze terugkwamen tijdens het 
dankoffer, liepen twee meisjes naar 
mij toe met de vraag of ik voor hen 
wilde bidden om bevrijd te worden 
van wat ze geschreven hadden op 
een stukje papier in eigen 
handschrift. Ik las over: Roblox, op 
telefoon zitten, playstation, gamen, 
spelletjes op de iPad, games op de 
telefoon van papa, broodje Lydl, en 
nog veel meer. Ik zei tegen hen dat 
ik thuis voor hen zal bidden maar ze 
zeiden heel nadrukkelijk: ‘Nee! u 
moet nu bidden’!. Toen besefte ik 
het pas dat ik voor het slotlied voor 
hen moest gaan bidden. En u raadt 
het al wat er zou gebeuren. Wij 
hebben voor de kinderen gebeden 
zodat ze bevrijd worden van de 
dingen die hen gevangenhouden. En 
ik zei toen dat het leuk zou zijn om 
de gemeenteleden een keertje in de 
kerk door de kinderen geïnterviewd 
te laten worden. 
 
Dankzij de ruimte en de beweging 
van de regionale kerkenraad heeft 
de KND afgelopen Pinksterviering in 
de regio Rijswijk/Den Haag de 
gemeente vragen gesteld over o.a.: 
‘Hoe iemand tot het christelijk geloof 
is gekomen of hoe reageren ze als 
er over geloof op het werk 
besproken wordt. Of ze als ouders 
en opa en oma het geloof aan hun 
kinderen en kleinkinderen hebben 
doorgegeven’ en nog andere 
vragen.  De kinderen vonden het fijn 
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bahasa Indonesia mereka agak sulit 
mengerti. 
 
Secara pribadi saya kira, mereka sangat 
berani untuk melakukan hal ini. Ini 
adalah tanda bahwa ada harapan bagi 
GKIN di mana anak-anak mendapatkan 
ruang untuk bertumbuh dalam iman 
mereka. Pada saat yang sama, jemaat 
diajak untuk bersaksi, mengungkapkan 
iman mereka. Gereja adalah tempat 
dimana kita bisa berlatih tentang 
bersaksi.  
Saudara-saudari, jemaat Tuhan, 
Mari kita perhatikan firman Tuhan. Paulus 
menulis kata-kata ini kepada Timotius, 
dari penjara di Roma, dan dia khawatir. 
Kekhawatirannya bukan tentang dirinya 
sendiri, meskipun dia punya banyak 
alasan untuk melakukan itu. Dia prihatin 
dan khawatir tentang tugas panggilan 
Timotius. Paulus memanggilnya "anakku 
yang kekasih". Mereka memiliki 
hubungan khusus. Paulus adalah bapa 
rohani dari Timotius, karena melalui dia, 
Timotius mengenal Tuhan Yesus. 
 
Dia mengatakan: "Kamu, Timoteus, harus 
menjaga agar api tetap berkobar, api 
tetap menyala, yang merupakan 
pemberian Allah yang telah kamu 
terima." Kasih karunia Allah itu seperti 
api. Itu membakar dari dalam diri kita. 
Itu adalah pemberian Roh Kudus. Dan 
Timotius memiliki tanggung jawab untuk 
tidak membiarkan api itu padam. 
Timotius harus berusaha agar api itu 
tetap menyala. Kata-kata ini 
mengingatkan saya pada kata-kata 
sebuah lagu: Api Injil. Saudara bisa ikut 

om het te doen, alleen als het 
antwoord in het Indonesisch werd 
gegeven hadden ze moeite om te 
begrijpen. 
 
Persoonlijk vond ik heel moedig dat 
ze het gedaan hebben. Dit is teken 
van hoop voor GKIN dat kinderen 
ruimte en beweging in de dienst 
ontvangen om in hun geloof te 
groeien. Tegelijkertijd leerde de 
gemeente om te getuigen, hun 
geloof te uiten. De kerk is de plaats 
waar wij mogen oefenen om te 
getuigen.  
 
Broeders en zusters, gemeente van 
de Heer, 
Laten wij kijken naar het Woord van 
de Heer. Paulus schrijft deze 
woorden aan Timoteüs, vanuit de 
gevangenis in Rome, en hij heeft 
zorgen. Hij maakt zich geen zorgen 
over zichzelf, al zou hij daar alle 
reden toe hebben. Hij maakt zich 
zorgen om de taak en bediening van 
Timoteüs. Paulus noemt hem ‘mijn 
lieve zoon’. Ze hebben een 
bijzondere relatie. Paulus was de 
geestelijke vader van Timoteüs, 
omdat Timoteüs door hem de Heer 
Jezus heeft leren kennen.  
 
Hij zei: ‘Jij, Timoteüs, moet het vuur 
brandend houden van Gods gave, 
die je hebt gekregen'. Gods 
genadegave is als een vuur. Het 
brandt van binnen. Het is een 
geschenk van de Heilige Geest. En 
jij hebt de verantwoordelijkheid om 
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menyanyikannya dan bisa juga lihat di 
Youtube. Yang saya mau tekankan 
adalah refreinnya saja.   
 
Refrein: 
La biar api Injil tarus manyala 
Manyala di katong pung hati 
La biar akang pung cahaya 
Tapancar trus dari Belanda 
La dari dolo sampe Tuhan Yesus bale 
kombali. 
 
Saudara-saudari jemaat, 
Biarlah api injil tetap menyala di dalam 
hati dan hidup kita. Kita 
bertanggungjawab untuk tidak 
mematikan api ini. Agar injil terus 
menyala melalui GKIN dalam 
memberitakan Injil keselamatan bagi 
semua orang. Menyadari arti lagu ini, 
maka kita harus melakukan sesuatu. 
Marilah kita belajar dari rasul Paulus.  
 
Paulus berkata dalam ayat 7a: “Allah 
tidak memberi kita roh ketakutan, tetapi 
roh yang membangkitkan kekuatan, 
kasih, dan ketertiban. Jadi jangan malu 
untuk bersaksi tentang Tuhan kita." 
 
‘Allah tidak memberi kita roh ketakutan’. 
Rupanya Paulus merasakan bahwa dalam 
diri Timotius ada sesuatu yang 
menghalanginya. Dia menyebut disini 
dengan cukup tajam “pengecut: 
lafhartigheid’. Tetapi LAI (Lembaga 
Alkitab Indonesia) menterjemahkan 
dengan kata ‘ketakutan’. ‘Allah tidak 
memberi kepada kita roh ketakutan’. 
Ketakutan di sini berhubungan dengan 
rasa tidak berani, malu-malu dan takut 

het niet te laten uitdoven. Je moet 
ervoor zorgen dat het blijft branden. 
Deze woorden herinnerden mij aan 
de woorden van het lied: Api Injil. 
Het vuur van het Evangelie. U kunt 
dit lied zingen of kijken op Youtube. 
Het gaat mij alleen om het refrein. 
 
Refrein:  
Laat het vuur of de fakkel van het 
evangelie 
Blijft branden in onze harten 
Laat zijn licht steeds uitstralen uit 
Nederland 
Vanaf vroeger tot dat de Heer Jezus 
terugkomt. 
 
Broeders en zusters, gemeente, 
Laat het vuur van het evangelie in 
onszelf blijven branden. Wij zijn 
verantwoordelijk om het vuur niet te 
laten doven. Dat het evangelie door 
de GKIN blijft branden in het 
prediken van de boodschap van 
redding aan alle mensen. Weten en 
bewust over de betekenis van dit 
lied, moeten iets gaan doen. Laten 
wij leren van apostel Paulus. 
 
Paulus zei in de verzen 7 en 8a: 
“God heeft ons niet een geest van 
lafhartigheid gegeven, maar een 
geest van kracht, liefde, en 
bezonnenheid. Schaam je er dus 
niet voor om van onze Heer te 
getuigen”. 
 
God heeft ons niet een geest van 
lafhartigheid gegeven. Kennelijk 
voelt Paulus bij Timoteüs iets van 
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untuk melakukan sesuatu atau 
mengambil langkah melakukan sesuatu. 
Dalam ayat selanjutnya Paulus 
menghubungkan kata ini dengan rasa 
malu. Ini adalah bentuk yang cukup 
menekan seseorang sehingga selalu 
menahan diri dan menyembunyikan 
dirinya. Ketakutan ini juga yang sering 
melanda para anak Tuhan untuk 
mengabarkan berita Injil dan bersaksi 
tentang Tuhan kita. 
 
Di bawah ini ada beberapa alasan 
mengapa orang takut bersaksi: 
• 4 dari 5 orang yang mau 

memberitakan Injil yakin tidak 
dapat melaksanakan tugas. 

• 1 dari 3 orang merasa tidak dapat 
menjawab pertanyaan. 

• 3 dari 10 orang merasa takut, 
karena orang yang akan hub ungi 
akan marah bila kabar selamat di 
sampaikan. 

• 95% orang kristen belum pernah 
bersaksi. 

Dari alasan yang dikatakan di atas, jelas 
bahwa orang-orang Kristen tidak memiliki 
keberanian yang cukup untuk 
memberitakan kesaksian tentang Yesus 
Kristus. Ada orang yang begitu yakin 
kalau mereka tidak bisa. Ada yang 
merasa tidak bisa menjawab pertanyaan. 
Ada yang takut orang lain marah. 
Bagaimana alasan-alasan ini menurut 
saudara? Karena itu Paulus katakan, Allah 
tidak memberikan kepada kita Roh 
ketakutan. Kita juga mungkin malu atau 
takut bersaksi, karena mungkin kita salah 
mengerti tentang apa itu bersaksi.  
 

terughoudendheid. Hij noemt dat 
hier behoorlijk scherp: lafhartigheid 
of lafheid. In de Indonesische Bijbel 
is dit vertaald met ‘angst’. Het gaat 
om verlegenheid, schroom, 
vreesachtigheid. Verderop verbindt 
Paulus dit woord met schaamte. Het 
is een chronische vorm van 
terughoudendheid waardoor iemand 
zich eigenlijk altijd wat terughoudt 
en verstopt. Deze angst overspoelt 
ook vaak Gods kinderen om de 
boodschap van het evangelie te 
verspreiden en over onze Heer te 
getuigen.  
Hieronder zijn er een aantal redenen 
waarom men vreest om te getuigen: 
• 4 van 5 mensen die het 

evangelie willen verkondigen 
zijn er zeker van dat ze het 
niet kunnen. 

• 1 van 3 mensen voelt dat ze 
geen vragen kunnen 
beantwoorden. 

• 3 van 10 mensen zijn bang 
degene die de goede 
boodschap zou ontvangen 
boos zou worden. 

• 95% van de christenen hebben 
nog nooit getuigd. 

 
Uit de hierboven genoemde redenen 
is duidelijk dat christenen niet 
genoeg moed hebben om van Jezus 
Christus te getuigen. Er zijn mensen 
die er zo zeker van dat ze het niet 
kunnen. Ook zijn er mensen die 
voelen dat ze geen vragen kunnen 
beantwoorden. Weer anderen zijn 
bang dat als ze het Goede Nieuws 
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Saudara-saudari, 
Bersaksi tidak sama dengan 
memenangkan jiwa! Ada yang bilang kalo 
kita harus memenangkan jiwa. Hal ini 
juga yang membuat banyak buat orang 
Kristen ‘stress’ dan takut untuk bersaksi. 
Jika seseorang menjadi percaya kepada 
yesus Kristus, itu adalah karya roh Kudus 
bukan karena kita. Kita hanya diminta 
untuk bersaksi. Selanjutnya adalah 
pekerjaan Allah. 
 
Banyak dari kita memahami bahwa 
bersaksi adalah berkotbah tentang Yesus, 
mengutip ayat-ayat Alkitab, menceritakan 
pengalaman-pengalaman yang ajaib, 
mujizat pertolongan Tuhan. Karenanya 
kita takut bersaksi, kita bungkam, lalu 
kita katakan: “saya tidak pandai bicara”; 
tidak tahu banyak mengenai Alkitab dan 
merasa tidak punya sesuatu yang ajaib 
untuk dibagikan.  Beberapa lagi mengaku 
menjaga hubungan baik antara pemeluk 
agama lain.   
 
Stewart Mould, misionaris dari WEC 
(Worldwide Evangelism for Christ) pernah 
mengatakan di dalam khotbahnya bahwa 
sebenarnya penghambat terbesar orang 
Kristen tidak bersaksi adalah dirinya 
sendiri. Mereka memang tidak mau/ingin 
bersaksi, maka itu mereka memakai 
bermacam-macam alasan. 
 
Kata lain yang mengungkapkan sesuatu 
yang tidak ingin kita lakukan adalah kata 
‘sebenarnya’: “Sebenarnya saya ingin 
bersaksi tentang Yesus kristus tetapi…… 
(saudara bisa isi sendiri kalimat 
berikutnya...) 

gaan vertellen dat anderen boos 
zouden worden. We zijn ook 
verlegen of bang om te getuigen, 
omdat we wellicht de betekenis van 
het getuigen verkeerd begrijpen. 
 
Broeders en zusters, 
Getuigen is anders dan zieltjes 
winnen. Iemand zegt dat wij 
christenen zieltjes moeten winnen. 
Deze gedachte geeft veel 'stress' op 
voor de christenen en maakt het 
uiteindelijk bang om te getuigen. Als 
iemand tot geloof komt in Jezus 
Christus is dat het werk van de 
Heilige Geest en niet door ons. Wij 
worden gevraagd alleen om te 
getuigen. Verder is het Gods werk. 
 
Velen van ons begrijpen dat 
getuigen is: ‘Prediken over Jezus, 
Bijbelverzen citeren, wonderlijke 
ervaringen of wonderdaden van de 
Heer vertellen’. Als wij het niet 
kunnen worden we bang, we zijn stil 
en denken: "Ik ben niet goed in 
praten"; ik weet niet veel over de 
Bijbel, ik heb geen grote wonder 
mee gemaakt in mijn leven om met 
anderen te delen. Sommigen 
beweren om een goede 
vriendschappelijke relatie met 
andere religies te onderhouden. 
 
Stewart Mould, de missionaris van 
WEC (Worldwide Evangelism for 
Christ), had in een van zijn preken 
gezegd dat het grootste obstakel 
voor christenen om niet te getuigen 
de persoon zelf is. Ze willen gewoon 
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Sara rasa sebenarnya saya harus banyak 
berbuat untuk gereja tetapi ….. 
Kalimat-kalimat ini menyatakan bahwa 
sebenarnya kita tidak mau bersaksi dan 
tidak mau melakukan sesuatu untuk 
gereja. Karena saudara belum terhubung 
dengan harapan saudara. Saudara tidak 
akan maju. Harapan itu masih 
tersembunyi dan tidak mempunyai 
kesempatan untuk bertumbuh menjadi 
sesuatu yang indah. Jadi hati-hati jika 
memakai kata ’sebenarnya’. 
 
Kita dapat bersaksi dan memberitakan 
berita Sukacita, Injil keselamatan, karena 
kita diperkuat oleh Roh Allah. Jika kita 
membiarkan Allah membimbing kita, 
maka kita mampu dan percayalah bahwa 
segalanya akan berubah, rasa takut dan 
malu akan teratasi - meskipun kita 
mungkin masih merasakan sedikit rasa 
takut tapi kita bisa karena allah beserta 
kita. Karena menurut Paulus Roh kudus 
memberi kita tiga hal: Roh kekuatan, 
kasih dan ketertiban. Marilah kita 
mengikuti jalan pikiran rasul Paulus. 
 
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi 
Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, 
Pertama-tama, Roh Allah memberi kita 
kekuatan. Kekuatan adalah energi, 
kehidupan dan gerakan. Kekuatan dalam 
diri yang mengatasi rasa takut atau rasa 
malu. Kata Yunani yang dipakai adalah 
dinamis, dinamika. Kata dinaminka dalam 
kamus Van Dale memiliki arti yang 
bagus: daya dorong. Dan saya pikir itulah 
yang dipikirkan Paulus. Kekuatan 
seseorang yang didorong, diarahkan, 
diperkuat oleh sesuatu yang lebih besar 

niet getuigen, dus ze gebruiken 
verschillende redenen. 
 
Een ander woord om te zeggen dat 
wij het niet willen doen is het woord 
‘eigenlijk’: ‘Eigenlijk wil ik wel 
getuigen over Jezus Christus 
maar….’ (u kunt zelf zin aanvullen..) 
‘Ik vind eigenlijk dat ik meer moeten 
gaan doen voor de kerk maar…’ 
Deze zinnen geven al aan dat wij 
niet willen getuigen en dat wij niets 
willen doen voor de kerk. Want je 
bent nog niet verbonden met je 
wens en kom je dus niet vooruit…. 
Die wens die diep in je verborgen zit 
krijgt geen kans om uit te groeien 
tot iets moois…. Dus wees 
voorzichtig met het woord ‘eigenlijk’ 
te gebruiken. 
 
We mogen getuigen en het Goede 
Nieuws, het Heil van het evangelie 
vertellen omdat wij gesterkt worden 
door Gods Geest. Als wij ons laten 
leiden door God, dan kunnen wij het 
doen en geloven dat alles anders 
wordt, dan worden onze vrees en 
schaamte overwonnen – al voelen 
wij ze misschien nog steeds. Want 
de Heilige Geest geeft drie dingen, 
volgens Paulus: een Geest van 
kracht, liefde en bezonnenheid. 
Laten wij de gedachten van apostel 
Paulus volgen. 
 
Geliefde gemeente van onze Heer 
en die de Heer liefheeft, 
Allereerst geeft de Geest ons Gods 
kracht. Kracht is de energie, het 
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dan lebih kuat dari apa yang ada dalam 
dirinya sendiri. Itu adalah kekuatan Roh. 
Jadilah seseorang yang kuat, kata Paulus. 
Bukan kekuatan yang datang dari diri 
saudara sendiri. Tetapi kekuatan yang 
datang dari atas dan yang menggerakkan 
saudara, menginspirasi dan mengilhami 
saudara.  Kekuatan ini yang mendorong 
kita untuk bersaksi. 
 
Hal kedua yang diberikan oleh Roh 
kepada kita adalah kasih. Kasih untuk 
orang-orang yang ada di sekitar saudara. 
Karena tanpa kasih hal bersaksi tidak 
akan berhasil. Saudara bisa saja bersaksi 
dengan menggebu-gebu, tetapi jika 
saudara adalah orang yang tidak 
mengenal atau memiliki kasih, itu sama 
sekali tidak ada gunanya. Kasih itu 
diperlukan jika saudara ingin bersaksi 
tentang Tuhan. Kasih: Bahwa saudara, 
kasarnya, tidak melihat orang lain 
sebagai "objek pertobatan", tetapi 
sebagai orang yang dikasihi dan dicintai 
oleh Allah. Karena itu kita bisa bersaksi 
kepada siapapun. 
 
Justru ketika saudara belajar melihat 
orang lain dengan cara ini, saudara juga 
rindu atau ingin agar orang itu mengenal 
Tuhan. Tapi kasih itu lebih luas. Ini akan 
menunjukkan bagaimana saudara bergaul 
dengan orang lain. Dengan perhatian dan 
minat terhadap orang lain yang tidak 
pura-pura, tidak hanya berbicara tetapi 
lebih banyak mendengarkan. 
 
Dan kata terakhir yang dipakai Paulus 
adalah ‘ketertiban’. Menurut saya ini kata 
yang bagus. Sesuatu di dalamnya 

leven, de beweging. De kracht in 
jezelf om de angst en schaamte te 
overwinnen. Het Griekse woord is 
dynamis, dynamiek. Van Dale heeft 
bij het woord dynamiek heel mooi 
staan: stuwkracht. En dat is denk ik 
ook precies waar Paulus aan denkt. 
De kracht van iemand die gedreven, 
gestuwd, gesterkt wordt door iets 
dat groter en sterker is dan hijzelf. 
Het is Geestkracht. Wees iemand die 
in zijn kracht staat, zegt Paulus. Niet 
een kracht die van jezelf komt. Maar 
die van boven komt en jou beweegt, 
bezielt en geïnspireerd. Deze kracht 
duwt ons om te getuigen. 
 
Liefde is het tweede wat de Geest 
geeft. Liefde voor de mensen om u 
heen. Want zonder liefde gaat het 
niet! Je kunt nog zo krachtig 
getuigen, als je een liefdeloos mens 
bent, stoot het alleen maar af. 
Liefde, dat is onmisbaar als je van 
de Heer wilt getuigen. Liefde: dat je 
die ander niet ziet als 
‘bekeringsobject’, bot gezegd, maar 
als een mens van wie God houdt. 
Daardoor kunt u voor wie dan ook 
getuigen. 
Juist als je een ander zo leert zien, 
ga je ook verlangen dat die ander 
ook de Heer leert kennen. Maar 
liefde is breder. Het zal blijken in 
hoe je met die ander omgaat. Met 
echte aandacht en interesse, niet 
alleen pratend maar nog meer 
luisterend. 
 
En het laatste woord is 
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mengandung arti kebijaksanaan dan 
mengontrol. Agar tidak takut, kita 
membutuhkan hikmat, disiplin dari Tuhan 
dalam diri kita. Ada terjemahan yang 
diartikan dengan menguasai diri dan 
sabar. Kalau diterjemahkan secara 
hurufiah maka kata ‘bezonnenheid’ 
artinya ‘pikrian sehat’.   
 
Kata Yunani untuk ketertiban adalah 
panggilan untuk memiliki pikiran yang 
sehat, sabar dan pengendalian diri. 
Pikiran sehat dan pengendalian diri hanya 
dapat datang dari Tuhan dan Firman-
Nya. Apa yang dimaksud Alkitab dengan 
hal itu? 
Bahwa saudara merasakan kapan dan 
dimana saudara dapat dan harus 
berbicara. Terkadang saudara harus tetap 
diam ketika orang lain marah dan 
memaki, terkadang juga sauadra harus 
katakan sesuatu. Penguasaan diri 
misalnya, bahwa saudara tidak 
sepenuhnya terbawa oleh antusiasme. 
Jika saudara ada dalam suatu percakapan 
yang baik dengan seseorang, maka tidak 
selalu bijaksana untuk segera 
menyampaikan seluruh Injil kepada 
orang itu! 
 
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi 
Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, 
Berlawanan dengan sikap dasar 
pengecut, penakut, Allah memberikan 
kita Roh yang memberi kekuatan, cinta 
dan kesehatan. Dan ketiga elemen ini 
benar-benar saling membutuhkan. Tanpa 
kekuatan yang diberikan kepada kita, 
pelayanan kita tidak akan berdampak. 
Tanpa cinta kasih seorang akan yang 

‘bezonnenheid’. Een mooi woord 
vind ik. Er zit iets in van wijsheid, 
zelfbeheersing en geduld.  LAI 
(Lembaga Alkitab Indonesia) 
vertaald met het woord ‘ketertiban/ 
discipline.’ Om niet vreesachtig te 
zijn, hebben wij Gods bezonnenheid 
nodig.  
 
Het Griekse woord voor 
bezonnenheid is een oproep om 
gezonde gedachten te hebben, om 
gematigde gedachten en 
zelfbeheersing te hebben. Deze 
gezonde gedachten en 
zelfbeheersing kunnen alleen door 
God en Zijn Woord komen. En je 
kan het ook ontvangen als je 
discipline hebt. Wat bedoelt de 
Bijbel daarmee?  
Dat je aanvoelt wat er wanneer 
past. Soms moet je wel eens 
zwijgen als een ander boos wordt of 
vloekt, soms juist niet. 
Bezonnenheid, dat is bijvoorbeeld 
ook dat je je niet helemaal laat 
meeslepen door enthousiasme. Kom 
je eens in een goed gesprek, dan is 
het tóch niet altijd wijs om meteen 
het hele evangelie over iemand uit 
te storten! 
 
Geliefde gemeente van de Heer en 
die de Heer liefheeft, 
Tegenover een grondhouding van 
lafhartigheid geeft God ons dus een 
Geest van kracht, liefde en 
bezonnenheid. En deze drie 
elementen hebben elkaar ook echt 
nodig. Zonder kracht heeft onze 
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lain, kita hanya akan memerintah dan 
menghakimi seorang akan yang lain dari 
pada melayani dengan sungguh-sungguh.  
Dan tanpa ketertiban/akal 
sehat/penguasaan diri, kita melebih-
lebihkan diri kita sendiri dengan apa yang 
telah kita lakukan dan tanpa sadar 
melewati batas-batas kita. Tetapi jika kita 
membiarkan sikap kita ditentukan oleh 
Roh yang memberikan kekuatan, cinta 
kasih dan pikiran yang sehat, disana kita 
bisa menjadi berkat besar satu sama lain.   
 
Demikian kita mendengar panggilan: 
“Jangan malu bersaksi tentang Tuhan 
kita!” Secara positif maksudnya: jadilah 
saksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 
kata-kata dan perbuatan, dalam 
pekerjaan dan di sekolah dan di tempat 
dimana orang-orang tua berkumpul, 
dimana jemaat berkumpul. Dan saat yang 
sama kita merasakan dorongan yang 
kuat: Roh Allah hidup di dalam setiap 
orang yang percaya. Biarlah api Injil 
tetap menyala. Berikan ruang untuk Roh 
Allah dalam hati dan pikiran saudara 
karena saudara telah menerima Roh 
kudus dan saudara telah menjadi saksi. 
Berdoalah dan mintalah pada Tuhan 
untuk membantu saudara agar tidak 
malu untuk bersaksi dan dimulai dalam 
keluarga, lingkungan, tempat pekerjaan 
dan gereja. Yakinlah dan percayalah 
bahwa Allah tidak memberikan kita Roh 
ketakutan tetapi Roh yang 
membangkitkan kekuatan, kasih dan 
ketertiban. 
 
Amin. 

bediening geen impact. Zonder 
liefde gaan we zo maar heersen en 
oordelen in plaats van dienen. En 
zonder bezonnenheid overschatten 
en overschreeuwen wij onszelf al 
snel en walsen wij over allerlei 
grenzen zomaar heen. Maar als we 
onze houding laten bepalen door 
kracht, liefde en bezonnenheid, daar 
kunnen we voor elkaar een enorme 
zegen zijn.   
 
Zo horen we de oproep: “Schaam je 
niet om van onze Here te getuigen!” 
Positief gezegd: wéés een getuige in 
het leven van alledag. In woorden 
en daden, in werk en school en 
waar de senioren bij elkaar komen, 
waar de gemeente bij elkaar komt. 
En meteen krijgen we de 
bemoediging erbij: Gods Geest 
woont in ieder die gelooft. Houd het 
vuur van het evangelie brandend. 
Geef Gods Geest ruimte. Je hebt de 
Geest ontvangen en je bent een 
getuige. Bid en vraag de Heer om 
hulp zodat je je niet hoeft te 
schamen om van de Heer te 
getuigen. Wees er zeker van en 
vertrouw er op dat God ons niet een 
geest van lafhartigheid geeft maar 
een Geest van kracht, liefde en 
bezonnenheid.  
Amen. 
 

Tilburg, medio juni 2019 
- Ds.S.M.Winckler-Huliselan 
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VERDIEPINGSVRAGEN 
 
1. 
Welke angsten weerhouden me ervan om Gods missie te vervullen?  
 
Rasa takut seperti apa yang menghalangi saya untuk menjalankan misi Allah?   
 
2. 
Wat weerhoudt me ervan om het Goede Nieuws aan anderen te vertellen? 
 
Apa yang menghalangi saya untuk memberitakan berita sukacita kepada orang 
lain? 
 
3.  
Wie neem ik in gedachten om het Goede Nieuws over de redding van Christus 
vandaag te vertellen? 
 
Siapa yang ada di benak saya untuk saya dapat membagi berita sukacita 
keselamatan dalam Yesus hari ini? 
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DAGBOEK VAN DE  
VICE-VOORZITTER 

 

Het is begin juni. Vier maanden geleden ben ik begonnen als vice-voorzitter van 
de landelijke kerkenraad van de GKIN. De tijd is voorbijgevlogen, het is druk 
geweest. Ik zal u meenemen in wat ik de afgelopen periode heb gedaan in mijn 
functie.  
 
Binnen de GKIN heb ik veel gesprekken gevoerd en (mail/app)contacten gehad, 
data geanalyseerd, nagedacht en overlegd, besluitvorming voorbereid, de 
moderamenvergadering voorbereid en geleid, de vergadering bijgewoond van 
DB-CVB penningmeesters en MKO-coördinatoren en twee zondagvieringen- en 
gemeentevergaderingen bijgewoond (Rotterdam-Dordrecht en Rijswijk-Den 
Haag). 
 
Buiten de GKIN heb ik twee dagen deelgenomen aan de Generale Synode van de 
PKN (Protestantse Kerk Nederland) en aan een vergadering van SKIN (Samen 
Kerk in Nederland) en heb ik de Nationale Synode in Dordrecht bijgewoond. 
 
In de vorige GKIN editie heb ik geschreven over het schip GKIN in relatie tot de 
financiële positie en u beloofd daarop terug te komen.  
 
Ik kan u positieve zaken melden: 
Ten eerste blijkt uit de meest recente analyse van CVB dat we in 2018 een 0,2% 
TOENAME van liquide middelen hadden over landelijk én regionaal. Dat wil 
zeggen dat we ongeveer €600 positief hebben gedraaid.   
Dit in tegenstelling tot de begroting over 2018 die €57.000 negatief was! 
Het totale saldo was per 1-1-2019 ongeveer €267.000 en niet zoals ik vreesde, 
€200.000.  
De cijfers moeten nog door onze boekhouder worden gecontroleerd en bevestigd 
maar het leek me goed om dit alvast met u te delen en u hierbij namens de 
GKIN te danken voor uw gulle bijdrage.  
Een nadere analyse moet nog duidelijk maken hoe het kan dat de begroting en 
het resultaat zo ver uit elkaar liggen.  
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Ten tweede is de bijgestelde begroting van 2019 nu veel minder negatief dan 
eerder. Namelijk €27.000 negatief in plaats van €57.000 negatief.  
Dit is het resultaat van een herziening van alle regionale begrotingen en een 
aanbod vanuit het ministerium om de helft van hun eindejaarsuitkering te 
offeren. 
 
Ten derde heb ik goede hoop dat we in de komende landelijke 
kerkenraadsvergadering in juni kunnen besluiten over maatregelen om de 
financiële positie verder te versterken. De regionale kerkenraden hebben veel 
input gegeven. Deze input is geclusterd en samen met een aantal aanbevelingen 
van het DB (dagelijks bestuur) naar de regionale kerkenraden teruggegeven 
zodat hierover besluitvorming plaats kan vinden op 22 juni. 
 
Hoewel we dus op de goede weg zijn is het op orde houden van een gezonde 
financiële positie van de GKIN een voortschrijdend proces, waarbij de 
kerkenraad zich bewust is van haar verantwoordelijkheid dat zij de gelden 
beheert met als doel om Gods koninkrijk in deze wereld op te bouwen.   
Wij doen dit in het besef dat wij elkaar en u nodig hebben en dat het belangrijk 
is hóe we deze taak uitvoeren. Zodoende evalueren we onze beslissingen in het 
verleden, we leren ervan, vergeven elkaar en werken aan de toekomst.  
 
Gedurende mijn werkzaamheden heb ik veel nagedacht over het schip GKIN en 
over haar koers.   
Uit de ingebrachte voorstellen tot verandering kwam unaniem naar voren dat de 
regionale kerkenraden GKIN nog steeds als eenheidskerk beleven. 
Concreet betekent dit dat in alle regio’s de zondagse vieringen doorgaan en dat 
geen enkele regio terug wordt gebracht tot een huissamenkomst. Dit is ongeacht 
de financiële draagkracht van de afzonderlijke regio’s.  
Hoe we echter verder zullen gaan als kerk (de grotere en verdere visie) is nog 
onduidelijk. Ons huidige 10 jarenplan loopt af in 2020.  
 

(Vervolg na preekrooster) 
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7 JULI 
AM ds. B.J. Pakpahan I+N 
DH ds. M. Visser N+I 
DD br. N.F. van Splunter N+I 
AR ds. J. van de Wal N+I 
TB ds. B.J. Pakpahan I+N 

 
14 JULI 
AM ds. S.H. Harefa I+N 
DH ds. B. Plaisier N+I 
RD ds. S. Tjahjadi, prekenserie I+N 
AR ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
TB ds. M. De Mik-van der Waal N+I 
HSKA Ds. D. Janssens-Sahertian I+N 

 
21 JULI 

AM ds. D. Janssens-Sahertian I+N 
DH ds. B.J. Pakpahan I+N 
DD ds. S.H. Harefa I+N 
AR ds. M. De Mik-van der Waal N+I 
TB ds. S. Tjahjadi N+I 

 
28 JULI 
AM mw. ds. N.K. Atmadja N+I 
DH ds. S. Tjahjadi I+N 
RD ds. C. de Jonge N+I 
NM ds. D. Janssens-Sahertian I+N 
TB ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
HSKA ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 

 

 

4 AUGUSTUS 
AM ds. S.M. Winckler-Huliselan, 

Prekenserie om 14:00 uur  N+I 

DH ds. C. de Jonge N+I 
DD ds. D. Janssens-Sahertian?? I+N 
AR ds. S.H. Harefa I+N 
TB ds. S.M. Winckler-Huliselan, 

doopdienst N+I 
 

11 AUGUSTUS 
AM ds. K.E.P. Barus I+N 
DH ds. D. Janssens-Sahertian I+N 
RD br. N.F. van Splunter N+I 
AR ds. M. de Mik-van der Waal N+I 
TB ds. S.H. Harefa I+N 
HSKA ds. S.H. Harefa I+N 

 

18 AUGUSTUS 
AM ds. C.C. Stavleu N+I 
DH br. N.F. van Splunter N+I 
DD ds. W.J. van Schaik N+I 
AR ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
TB ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 

 
 

25 AUGUSTUS 
AM zr. B.T. Sari Psi. MK. Msc I+N 
DH ds. S. Tjahjadi I+N 
RD ds. D. Janssens-Sahertian I+N 
NM ds. M. de Mik-van der Waal N+I 
TB ds. S. Tjahjadi I+N 
HSKA ds. L.P.J. van Bruggen N+I 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 GEREJA KRISTEN INDONESIA NEDERLAND 
(Indonesisch - Nederlands Christelijke Kerk) 

JULI - SEPTEMBER 2019 
Aanvangstijd diensten: Arnhem (AR) en Den Haag (DH) 13.30 uur 

 Amstelveen (AM), Nijmegen (NM), Rotterdam (RD) en Dordrecht (DD) om 14.00 uur,  
Tilburg (TB) om 10:00 uur, HSK Antwerpen 15:00 uur of anders vermeld. Preekrooster onder voorbehoud. 
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1 SEPTEMBER  
AM ds. J. Linandi om 10:30 uur N+I 
DH ds. J. Linandi N+I 
DD ds. S. Tjahjadi I+N 
AR zr. B.T. Sari Psi. MK. Msc I+N 
TB ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 

 
8 SEPTEMBER  
AM ds. M. de Mik-van der Waal N+I 
DH zr. B.T. Sari Psi. MK. Msc I+N 
RD ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
AR ds. S.H. Harefa I+N 
TB ds. S. Tjahjadi I+N 
HSKA ds. S. Tjahjadi I+N 

 
15 SEPTEMBER 
AM ds. J. Linandi om 14:00 N+I 
DH ds. S.H. Harefa I+N 
DD ds. D. Janssens-Sahertian I+N 
AR ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
TB zr. B.T. Sari Psi. MK. Msc I+N 

 
 

22 SEPTEMBER 
AM ds. A. Verburg I+N 
DH ds. S.M. Winckler-Huliselan, 

Nuansa Dienst 
N+I 

RD Zr. B.T. Sari Psi. MK. Msc N+I 
NM ds. J. Linandi N+I 
TB ds. S. Tjahjadi I+N 
HSKA ds. S. Tjahjadi I+N 

 
29 SEPTEMBER 5de zondag 
AM ds. C. de Jonge N+I 
DH ds. S. Tjahjadi, Gezamenlijke 

dienst met Marcuskerk 
gemeente, om 11:00 u 

I+N 

DD ds. J. Linandi N+I 
AR zr. B.T. Sari Psi. MK. Msc I+N 
TB ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
HSKA ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 

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

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

In dit 10 jarenplan - de roadmap - zijn de doelen groeien in geloof en omvang te 
bereiken via het versterken van onze eigen kennis en ons eigen geloof en vanuit 
een kring van “sterke gelovigen” tot meerdere kringen uit te breiden en 
zodoende ook in de buitenste kring te getuigen van Jezus onze Heer (het 
jaarthema van 2019 en 2020). 
 
De visie voor de daaropvolgende vijf of tien jaar zal volgend jaar worden 
ontwikkeld door kerkenraad en ministerium. Dit is een spannend en opwindend 
proces.  
De kerkenraad wil graag samen met u bouwen aan een gemeente die met 
verlangen en vertrouwen de toekomst in gaat. Zij nodigt u daarom uit om uw 
inbreng te geven tijdens bijeenkomsten die dit najaar zullen worden gehouden.  
Als de toekomst van GKIN u aan het hart gaat roep ik u bij deze alvast op om te 
komen.  
 
Tijdens mijn bezoek aan regio Rotterdam-Dordrecht zag ik zeer betrokken leden 
maar de regio heeft momenteel slechts twee ouderlingen en dus dringend 
behoefte aan meer.  
Tijdens de gemeentevergadering in Rijswijk-Den Haag zag ik een regio die groeit 
en verlangt naar een gebouw voor eigen gebruik. Maar de plannen zijn nog zeer 
pril en er ligt een uitdaging bij de regio om deze droom in te bedden in een visie 
over hoe de regio zich verder wil ontwikkelen.  
 
Tijdens de generale synode zag ik dat de PKN (Protestantse Kerk Nederland) in 
het groot worstelt met zaken waar GKIN in het klein mee worstelt. Een greep 
daaruit: besluitvorming in een synodale presbyteraanse structuur, hoe de jeugd 
te boeien, grote verbouwingsplannen, ruimte maken voor andere vormen van 
kerkzijn binnen de kerkorde en hoe verhoudt dit zich met de positie van de 
predikanten, hoe te getuigen over Jezus nu Christenen in de minderheid zijn in 
Nederland.   
U kunt hierover lezen op de site van de PKN: 
 https://www.protestantsekerk.nl/synodeagenda2/generale-synode-april-2019/  
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In de SKIN vergadering zag ik de kracht van de migrantenkerken maar ook hun 
zwakte: 80 kerken zijn aangesloten maar slechts een handvol betalen een 
bijdrage en slechts een handvol was aanwezig op de ledenvergadering. 
Dit heeft ertoe geleid dat SKIN zal overgaan van een vereniging tot een 
stichting.  
U kunt over SKIN lezen op hun site: 
https://skinkerken.wixsite.com/skin  
 
Tijdens de Nationale Synode werd door dominee J. Linandi als 
vertegenwoordiger van de GKIN het verbond getekend met 38 kerken van 
verschillende denominaties waarin de intentie tot samen kerk zijn en 
samenwerking werd verbeeld. 
U kunt een verslag lezen op de site van Trouw: 
https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/dankbaar-en-opgetogen-ondertekenen-
40-protestantse-kerken-de-verklaring-van-verbondenheid~a73f02a2/  
 
Tot slot nog een persoonlijke noot: ik heb mijn gezin aangemeld als donateur 
voor het “project Adoptie Dessa van de KDM”, onze landelijke Komisi Diaconia 
Marturia: een hartverwarmend initiatief waarbij minstens 50 gezinnen/personen 
van de GKIN evenzoveel gezinnen uit een dorp in Indonesië gedurende minstens 
één jaar financieel steunen. Extra donateurs zijn welkom! 
Over het project kunt u lezen op onze eigen gkin site: 
http://www.gkin.org/main/index.php/kdm-nieuws/469-kdm-editie-mei-2019  
 
Voor juni staat in mijn agenda nog het voorbereiden en het voorzitten van de 
landelijke kerkenraadvergadering op 22 juni.  
 
Ik dank u voor uw betrokkenheid bij de GKIN en wens u een fijne vakantie en 
Gods zegen en bescherming toe zoals in de volgende prachtige psalm staat:  
“De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand: overdag 
kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. De HEER behoedt 
je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht over je 
gaan en komen van nu tot in eeuwigheid.”  - Psalm 121:5-8 

Theya Tjoe-Fat 
Vice-voorzitter van de landelijke kerkenraad van de GKIN 
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KENNISMAKING MET NIEUWE 
LEDEN GKIN REGIO TILBURG 

 
René, geboren in Maurik (Betuwe), en 
Ellen, afkomstig uit Jakarta, hebben 
elkaar leren kennen in 2006 via een social 
media site; hij zag een foto van Ellen en 
zo is het gebeurd. Het duurde niet lang 
want drie maanden later trok René zijn 
stoute schoenen aan, had nog nooit 
eerder gevlogen maar daar zat René 
parmantig in het vliegtuig richting zijn 
Ellen waar hij op het vliegveld van Jakarta 
hartelijk werd verwelkomd door de hele 
familie, hoe warm was dat. 
 
 

René (46) en Ellen (42) van de Greijn-Rissi  
 en dochters Victoria en Velicia 

 
Indonesisch eten kende hij niet en 
heeft René daar leren eten. Maar 
thuis kookt Ellen heel gevarieerd. 
Ellen heeft René veel van de streek 
laten zien waar ze woonde, ook Bali 
was daar een onderdeel van. Na vier 
weken Indonesië moest René weer 
huiswaarts, want thuis was er een 
hoop papierwerk te regelen om Ellen 
hier te halen.  
 

Zijn ouders zijn overleden op vrij 
jonge leeftijd en hij bleef alleen over 
met een jongere zus waar hij goed 
contact mee heeft. In het verleden 
was René schilder en door een vriend 
is hij overgestapt van baan en is nu 
vrachtwagenchauffeur. Hij maakt 
lange dagen rijdend door Nederland, 
maar hij gaat met plezier naar zijn 
werk.
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Ondertussen begon Ellen ter plaatse een inburgeringscursus Nederlands, van 
niets tot iets en slaagde ze in één keer, negen maanden later kwam Ellen naar 
Nederland en volgde ze een zelfstudie en slaagde voor beide onderdelen van het 
Staatsexamen 1 en 2. 
 
Na een jaar kwam Ellen naar Nederland en trouwden ze op 16 april 2007. Ellen 
droeg een bruidsjurk die ze zelf had meegenomen en Ellens moeder, die ook 
overkwam, was getuige van dit kerkelijk huwelijk in Maurik bij de PKN. In deze 
kerk had Ellen wel een goed gevoel, echter was de taal moeilijk, ook voor de 
ouders die om beurten naar Nederland kwamen. Ook moest Ellen hier het 
huishouden leren wat ze niet gewend was te doen. Twee jaar later werd dochter 
Victoria geboren. En weer drie jaar later dochter Velicia. 
 
Via haar zusje Jenny kende ze GKIN regio Tilburg, ze voelen zich hier thuis ook 
omdat de dienst tweetalig is. Dochter Victoria turnt en heeft hiermee onlangs 
van de dertig deelnemers de tweede prijs gehaald in Culemborg. Behalve turnen 
speelt Victoria ook piano en zingt ze. Ook zit ze vanwege haar hoge cijfers een 
ochtend in de week in de Plusklas, wat inhoudt uitdagingen aan te gaan en 
problemen op te lossen door biomimicry (kennis van de natuur inzetten bij R&D 
processen en daarmee de transitie naar een circulaire economie te versnellen), 
dit is een deel van het thema dat Victoria krijgt in de Plusklas. 
Velicia zit op hockey.   
 
En zo zijn de dagen voor Ellen gevuld en heeft ze naast het moederschap ook 
een baan en werkt ze vier dagen per week bij Lab Euro-Tiss dat een 
onafhankelijk, particulier bedrijf is voor de verwerking van 
plantenweefselculturen, dit bedrijf werkt nauw samen met de universiteit in 
Wageningen.  
 

Vivienne C 
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KND ACTIVITEITENDAG 
AMSTELVEEN 

 
Zaterdag 11 mei 2019 heeft #gkinyouth 
(Commissie KND van regio Amstelveen) 
een activiteitendag voor de kinderen en 
tieners georganiseerd in haar eigen 
kerkgebouw. De dag was ingedeeld in 4 
activiteiten die allemaal gebaseerd waren 
op Bijbelse thema’s: een speurtocht, 
muziek, memory en wie/wat ben ik.  

 
De kinderen waren verdeeld in 3 groepen, bestaande uit 3 á 4 kinderen van 
diverse leeftijden per groep die op hetzelfde moment de verschillende 
activiteiten deden. De speurtocht bestond uit opdrachten binnen het gebouw en 
buiten. Bij het gedeelte muziek moest er worden geraden welk liedje afgespeeld 
werd, er werd samen gezongen en stilgestaan waarom we zingen in de kerk. Het 
gedeelte memory bestond uit een plaatje met bijbehorend Bijbelverhaal. Bij ieder 
verhaal werd stilgestaan waar het verhaal over ging en op welke volgorde de 
verhalen voorkomen in de Bijbel. Bij het spelletje wie/ wat ben ik moest ieder 
kind raden wat de andere kinderen hadden verzonnen voor degene die het 
moest raden. Verzonnen personen en voorwerpen die genoemd werden waren 
bijvoorbeeld: Daniel in de leeuwenkuil, het Kruis, manna. Degene die moest 
raden kreeg een briefje op zijn/haar rug/voorhoofd en mocht alleen vragen 
stellen waar je ja of nee op kon beantwoorden. Als een groepje eerder klaar was 
konden ze lekker chillen in de chillruimte. 

Het was een gezellige en leerzame dag met de KND begeleiders, tieners en 
kinderen. De samenwerking tussen de tieners en kinderen ging heel goed, 
iedereen was heel behulpzaam en de oudere kinderen/tieners hielden rekening 
met de jongste kinderen en waren heel geduldig met ze. Dat was heel mooi om 
te zien.  

Lisa Lie & Elita Loa-Tan 
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KWARTAAL VERSLAG 
2e kwartaal: maart t/m mei 2019 
 
1. Pastorale zorg: 
- Regio Amstelveen e.o.: ds. J. Linandi. 
- De afdeling Noord / Oost Nederland (Steenwijk, Kampen, Paterswolde): ds. 

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

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

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

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

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

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

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

 
3. Catechisatie: 
- In alle regio’s volgens afspraak. 
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4. Bijbelstudie: 
- Amstelveen, 2de vrijdag van de maand in het Nieuwe kerkgebouw, 

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

- Amstelveen, Bijbelstudie Jongeren/Embrace, om de week in de even weken 
op vrijdag, locatie en tijd zie Facebook pagina van Embrace. 

- 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. Doop/ Volwassendoop/ Geloofsbelijdenis: 
- Op 7 april 2019 is in de Marcuskerk te Den Haag, onder bediening van Ds. 

S. Tjahjadi, de Heilige Kinderdoop bediend aan Joseph Frederik 
Maximiliaan, zoon van zr. Anindita Suling Erawati  en br. Ray Suling, en aan 
Kirsty Sarah van der Boom, dochter van zr. Julia en br. Martin van der 
Boom van regio Rijswijk-Den Haag. 

- Op zondag 14 april 2019 werd in de Kruiskerk te Arnhem onder bediening 
van Ds. S.M. Winckler-Huliselan het sacrament van de Heilige Doop 
(volwassendoop) bediend aan br. Jonas Voerman.   
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- Op zondag 12 mei 2019 is in het GKIN Kerkgebouw aan de Bouwerij 52, de 
openbare geloofsbelijdenis afgelegd door: br. Peter Polane en br. Harry 
Guldenaar van de regio Amstelveen onder de bediening van ds. Johannes 
Linandi. 

- Op verzoek van GKI Raya Hankam, heeft op zondag 12 mei 2019 in het 
GKIN Kerkgebouw aan de Bouwerij 52 te Amstelveen onder bediening van 
ds. Johannes Linandi, de kinderdoop plaatsgevonden aan Tristan Antonius 
Odekerken, zoon van Maarten Harmen Odekerken en Arimbi Dwi Setyowati.  

 
7. Overleden: 
- Op woensdag 6 maart 2019 is op 84-jarige leeftijd te Amsterdam overleden 

mw. Giok Bwee Nio Goei-Lie (Christine), weduwe van dhr. Ping Hong Goei 
van GKIN regio Amstelveen. 

- Op donderdag 7 maart 2019 is op 81 jarige leeftijd te Schiedam 
onverwacht overleden mw. Swan Liem-Jo, echtgenote van dhr. Sing Hong 
Liem uit regio Rotterdam/Dordrecht. De afscheidsdienst o.l.v. ds. S. 
Tjahjadi werd gehouden op woensdag 13 maart. 

- Op vrijdag 22 maart 2019 is op 90-jarige leeftijd te Maarssen overleden zr. 
Thio Bien Nio van GKIN regio Amstelveen. 

- Op vrijdag 22 maart 2019 is op 94-jarige leeftijd te Purmerend overleden 
zr. Thelma Sleurink van GKIN regio Amstelveen. 

- Op zondag 24 maart 2019 is op 83-jarige leeftijd te Amsterdam overleden 
dhr. Kwee King Ham, broer van br. Tom Kwee, ouderling van GKIN regio 
Amstelveen. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden o.l.v. ds. J. Linandi. 

- Op 28 maart 2019 is overleden te Manado, Indonesië op 76-jarige leeftijd 
Mw. Femmy Sengkey, moeder van zr. Fonny van Huissteden-Tololiu en 
schoonmoeder van br. Zeegert van Huissteden van regio Tilburg. De 
begrafenis heeft plaatsgevonden te Poopo, Indonesië. 

- Op donderdag 11 april is op 65-jarige leeftijd te Tilburg overleden dhr. 
Joseph Maria Fokke (Joop). Hij was de zwager van zr. Eveline Siem van 
GKIN regio Amstelveen. 

- Op donderdag 2 mei 2019 is op 82-jarige leeftijd in Paramaribo, Suriname, 
overleden dhr. Eugene Tjoe-Fat. Hij was vader van br. Peter Tjoe-Fat en 
schoonvader van zr. Theya Tjoe-Fat-Njoo, ouderling van regio Amstelveen.  
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- Op zondag 5 mei 2019 is op 96-jarige leeftijd te Surabaya, Indonesië, 
overleden dhr. Tonny Soetopo Tjitrowirjo. Hij was de vader van br. Budi 
Sudjatmiko Tjitrowirjo en schoonvader van zr. Monique Rasjidgandha en 
opa van Brenda Tjitrowirjo van regio Den Haag, en de zwager van br. Tom 
Kwee, ouderling van regio Amstelveen.  

- Op 8 mei 2019 is op 77-jarige leeftijd overleden dhr. Ad Moonen, broer van 
br. Eugene Moonen en zwager van zr. Rika Moonen-Pinontoan uit regio 
Tilburg.  

- Op zaterdag 11 mei 2019 is op 81-jarige leeftijd te Arnhem overleden br. 
Antonius van der Brugh, echtgenoot van zr. Jenny van der Brugh van GKIN 
regio Arnhem–Nijmegen. 

- Op maandag 20 mei 2019 is op 86-jarige leeftijd te Wageningen overleden 
zr. Henderina Francina Raja Boean–Leatomu, zus van ds. Leatomu en tante 
van zr. Linda Leatomu van GKIN regio Arnhem – Nijmegen, schoonzus van 
zr. Ike Leatomu van regio Tilburg. 

- Op 25 mei 2019 is op 77-jarige leeftijd te Bogor overleden Ibu Zipporah 
Indrawan, moeder van zr. Kristina Santi Prijatna en schoonmoeder van Ds. 
Stanley Tjahjadi. 

- Op zondag 26 mei 2019 is op 64-jarige leeftijd te Den Haag overleden, dhr. 
Peter Nelles, schoonzoon van dhr. Boy Swart en mw. Anita Swart van regio 
Rijswijk-Den Haag. 

- Op maandag 27 mei 2019 is op 82-jarige leeftijd te Manado, Indonesië 
overleden mw. Lucky Geertruida Florentinus. Zij was de moeder van zr. 
Astrid Staal-Polii, en schoonmoeder van br. Rene Staal en grootmoeder van 
Mitchel en Hope Staal van GKIN regio Amstelveen. 

 
8. Huwelijksinzegening:  
- Op zaterdag 11 mei 2019 zijn te Denpasar Indonesië, br. Jonas Voerman 

(gemeentelid van regio Arnhem-Nijmegen) en zr. Ima Mangiri in het 
huwelijk getreden.   

- Op zaterdag 11 mei 2019 is het huwelijk bevestigd en ingezegend van br. 
Dwi Einstein Hartanto en zr. Nessia Fausta Cittengo. De dienst vond plaats 
in de Remonstrants Doopgezindekerk, te Nijmegen, onder bediening van 
ds. S. Tjahjadi.  
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9. Landelijke mededelingen/ activiteiten: 
- GKIN-KDM Adoptie Desa. Per 1 april is het adoptie desa programma van 

start gegaan. Graag verwijzen wij u naar de website van de KDM: 
www.KDMGKIN.com om de laatste ontwikkelingen te volgen.  

- Het bestuur heeft besloten voortaan een verslag te plaatsen voor de 
verantwoording van de KDM op de website van de GKIN (www.GKIN.ORG), 
zie de link KDM. 

 
10. Jongerenactiviteiten: 
- De jongerencommissie van GKIN regio Tilburg organiseerde op zaterdag 18 

mei 2019 de 2de editie van Passion in Concert. Een concert waar de 
jongeren hun muzikale talenten lieten horen gebaseerd op het bekende 
Paasverhaal.  

 
11. Regionale activiteiten: 
Amstelveen:  
- 1e zondag van de maand gemeente bidstond. 
Rijswijk-Den Haag: 
- Regio RWDH organiseerde een retraite in de maand april met als thema : 

Mattheus 5:16 “Laat Uw Licht Zo Schijnen”, Spreker: Ds. S. Tjahjadi en 
Evangelist Ria Pasaribu. 

 
Opgesteld door: Coördinator landelijke kerkelijk bureau, verslagdatum 07-06-2019. 

 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

Toko Sil

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

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

Catering en afhaal
van authentieke en heerlijke 

Indonesische gerechten bereid met
dagverse producten, groenten &vlees.

Als je wat lekkers wil!

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

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



 

 
 

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  
 
 
 
 

 


