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Dagboek van de

Juni is bijna driekwart voorbij en er 
zijn drie gebeurtenissen die me te 
binnen schieten om met u te delen.

De eerste gebeurtenis is een sessie 
delen en dromen die ik en ds. Marla 
Winckler-Huliselan hebben gehouden 
na een zondagse eredienst in Arnhem. 
Dit is om dromen te verzamelen  die 
kerkenraad van Arnhem/Nijmegen 
kan gebruiken om een (meerjaren) 
plan te maken voor de regio. 

Arnhem/Nijmegen is de laatste van de 
regio’s want door stormen, gladheid en 
corona is deze sessie 2 jaar uitgesteld. 
Hoewel het een kleine groep was 
deed  iedereen enthousiast mee. Er 
zijn mooie dromen verzameld gericht 
op groei, jongeren en studenten, op 
muziek en op iets betekenen voor de 
externe gemeenschap. Voorzichtig 
is er ook een droom van een eigen 
kerkgebouw en een eigen dominee. 

De tweede gebeurtenis is de 
dankdienst voor het leven van mw. 
Elisabeth Goor, echtgenote van ds. 
W.H.M. Reinders. Deze werd geleid 
door ds. Johannes Linandi en ik 
mocht ouderling van dienst zijn. Ds. 
Reinders is ruim 25 jaar geleden 
een aantal jaren part-time predikant 

geweest bij de GKIN en heeft in die 
tijd mijn huwelijk ingezegend. Nu ik 
mocht bedienen bij de dankdienst van 
zijn echtgenote voelde het alsof de 
cirkel rond was. 

Het was een heel mooie dag, het 
was een heel mooie dienst. Na afloop 
heeft hun oudste dochter, eveneens 
predikant, in heel mooie woorden 
geschetst hoe haar moeder door 
het leven “huppelde” met de Heer 
en zij wenste dit haar familieleden 
toe. Dit sloot goed aan op het 
thema van de dankdienst waarin ds. 
Johannes Linandi preekte over de 
nalatenschap van geloof die de vader 
van mw. Elisabeth haar gaf. Dit werd 
gesymboliseerd in het vers “Ik weet 
aan Wie ik mij vertrouwe”.

De derde gebeurtenis is de landelijke 
kerkenraadsvergadering van juni. Ik 
zal hieruit een aantal punten met u 
delen. 

Het eerste punt is dat de jaarrekening 
over 2021 werd goedgekeurd. Het 
resultaat van de jaarrekening was 
positief, wat we vooral kunnen zien 
als uw loyaliteit aan de GKIN ondanks 
de moeilijke corona situatie. Iets waar 
we de Heer en u heel dankbaar voor 

 vice-voorzitter
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 zijn. Aan de uitgavenkant stond door de lockdown weinig omdat we   
 nauwelijks fysieke activiteiten hadden en weinig gastpredikanten   
 moesten inschakelen. 

 Het tweede punt is dat veel gemeenteleden nog niet terug zijn bij   
 de zondagse eredienst ondanks dat we nu geheel uit de lockdown   
 zijn. Het bezoekersaantal groeit gelukkig wel maar toch namen we dit  
 mee  in het voornemen om de OLE in 2023 (gedeeltelijk) af te bouwen.  
 Gemeente zijn ben je namelijk samen met elkaar. 

Het derde punt is een plan wat het ministerium presenteerde voor het oprichten 
van een pastoraal counseling center. Een droom die geoogst was tijdens de 
eerste delen en dromen bijeenkomst in 2019, die toentertijd landelijk was en 
niet regionaal. Deze droom in vervulling laten gaan past in het jaarthema van de 
GKIN om een kerk te zijn waar genezing en heling plaats vindt. 

Derde en vierde punt zijn dat we in de vergadering goedkeuring konden geven 
aan een aantal voorgedragen kandidaat-ouderlingen en dat we dit ook konden 
doen voor een tweejarige vervolgopleiding die ds. Marla Winckler-Huliselan wil 
gaan volgen. Een opleiding die ten goede zal komen aan de GKIN. 

Hier houd ik het bij. 
Eerst maar eens tot rust komen en in de ruimte die ontstaat genieten van al het 
goede dat de Heer ons geeft, onze zegeningen tellen en mijmeren 
en dromen van een mooie toekomst met elkaar. 

Proef en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij 
Hem schuilt. (Psalm 34:9) 

Ik wens u allen Gods zegen toe.

Theya Tjoe-Fat
Vice-voorzitter van de landelijke kerkenraad van de GKIN
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Vanuit het
Dagelijks Bestuur
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Het jaar 2021 ligt al weer ver achter ons. We kunnen terugkijken op weer een 
bewogen jaar “onder het juk van COVID19”. Waarom nu halverwege 2022 
de terugblik naar 2021? In dit artikel wil ik u graag de cijfers toelichten over 
dit jaar. Het financieel en sociaal jaarverslag is klaar en goedgekeurd door de 
Landelijke kerkenraad. De cijfers over 2021 wil ik toelichten aan de hand van 
4 aspecten: MKO, MKO begroting versus realisatie, inkomsten en uitgaven, en 
liquiditeit.

MKO 2020 versus 2021

 

Het Maandelijks Kerkelijk Offer is toegenomen met 0,2%. Dit betekent dat 
u als gemeente toegewijd bent aan GKIN. Ondanks dat GKIN grotendeels de 
diensten online heeft verzorgd is de betrokkenheid vanuit de gemeente met 
GKIN nog groot. Daar mogen we God dankbaar voor zijn. Zoals u weet, is MKO 
bedoeld voor het bekostigen van de predikanten.

MKO begroting versus realisatie
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Als we kijken naar de begrote MKO versus realisatie dan zien we dat twee 
regio’s de begroting hebben gerealiseerd: Amstelveen en Rijswijk-Den 
Haag. In het financieel stelsel zijn er 3 grote regio’s gedefinieerd die de 
grootste kosten dragen. Het is zorgelijk dat de inmiddels grote regio Tilburg 
wat betreft MKO nog ver achterblijft ten opzichte van de realisatie.  We 
zijn dankbaar dat de MKO inmiddels 88% van de kosten van predikanten 
dekt, maar komen toch nog 12% te kort, een te kort van ruim 25.000 euro. 
Deze kosten dienen in het nieuwe stelsel vanuit de regionale kas te worden 
bijgedragen. Dit is nog niet toegepast in de jaren 2020 en 2021, omdat de 
OLE collecte ook voor landelijk is bestemd. De verwachting is dat dit wel 
(deels) over 2022 zal plaatsvinden.

Inkomsten en uitgaven
 

De inkomsten over 2021 zijn nagenoeg gelijk gebleven, met uitzondering van 
giften en nalatenschappen. De toename van inkomsten is met name aan deze 
rubrieken te danken.
 

De kosten van brutolonen en salarissen is gedaald, maar dit komt door een 
correctie op de AOV verzekering van ds. Linandi in 2020. De kosten zijn 
nagenoeg gelijk gebleven als we dit buiten beschouwing laten. De kosten van 
gastpredikanten zijn toegenomen, omdat er in 2021 meer fysieke diensten 
hebben plaatsgevonden dan in 2020.
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Exploitatieresultaat

Alles bij elkaar heeft er toe geleid dat over 2021 een positief resultaat is 
behaald van €59.039 euro. Een resultaat waar we dankbaar voor mogen 
zijn. Echter het doel van GKIN is niet om een positief resultaat te halen, 
maar om te dienen in deze wereld. Om een kerk te zijn in deze maatschappij. 
Het is belangrijk dat de gemeente weer samen met elkaar mag zijn, de 
diensten bijwonen, activiteiten met elkaar kan doen. Dat is er in 2021 veel bij 
ingeschoten. Veel leden zien we ook (nog) niet terug in de fysieke diensten.

Liquiditeit

De toename van de banksaldi is conform het resultaat over 2021. 

Het jaarverslag kunt u in meer detail vinden op www.gkin.org (onder 
documenten).

Gods zegen,
Commissie van Beheer
Peter van Duijn
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Geliefde broeders en zusters van de 
Here Jezus,
We zijn dankbaar dat we dit jaar 
de zomer weer mogen beleven en 
genieten in Nederland. Door de 
meeste mensen wordt reikhalzend 
uitgekeken naar de zomer. Onlangs 
las ik het boek “Geloven in seizoenen” 
van René van Loon. Het is heel 
interessant dat de auteur van dit 
boek stilstaat bij de relatie van de 
vier seizoenen in Nederland met het 
christelijk geloof en het kerkelijk 
leven.

In deze overdenking wil ik delen 
wat de auteur in het boek heeft 
geschreven, vooral met betrekking 
tot de relatie van de zomer tot ons 
geloof. Het thema van deze reflectie 
is ook ontleend aan een van de 
hoofdstuktitels in het boek.

Volgens René van Loon heeft de 
zomer een interessant perspectief: 
gelukkig kunnen we de zomer 
in. In de zomer ademen we 
warmte, zonneschijn en ook: rust, 
ontspanning, vakantie. Als we aan 
de zomer denken, denken we aan 
lange nachten buiten in de koelte 
van een koele nacht. De zomer is 

‘Musim panas di dalam kehidupan imanmu’ 
 ‘Zomer in je geloof’

Sdr-sdr yang dikasihi Tuhan Yesus,
Kita bersyukur, tahun ini, kita boleh 
kembali mengalami dan menikmati 
musim panas di negeri Belanda. 
Untuk sebagian besar orang, musim 
panas sangat dinanti-nantikan. 
Belum lama ini, saya membaca buku 
berjudul Geloven in seizoenen, karya 
Renè van Loon. Menarik sekali, 
penulis buku ini, merefleksikan 
hubungan empat musim yang ada di 
negeri Belanda dengan iman kristiani 
dan kehidupan bergereja.

Dalam renungan kali ini, saya ingin 
membagikan apa yang dituliskan 
oleh si penulis dalam buku tersebut, 
khususnya mengenai hubungan 
musim panas dengan iman kita. 
Tema renungan ini juga diambil dari 
salah judul bab dalam buku tersebut.

Menurut Renè van Loon, musim 
panas memiliki perspektif yang 
menarik: Bersyukur, kita boleh 
memasuki musim panas. Pada 
musim panas, kita menghirup 
kehangatan, sinar matahari, dan 
juga: istirahat, relaksasi, liburan. 
Ketika kita memikirkan musim 
panas, kita memikirkan malam yang 
panjang di luar dalam kesejukan 
malam yang sejuk. Musim panas 
adalah waktu yang kita nantikan, dan 
ketika musim gugur datang lagi, kita 
melihat ke belakang dengan penuh 
kasih. Kita dapat katakan, musim 
panas memiliki gambaran yang ideal 
di dalamnya.

Musim panas juga merupakan waktu 
panen. Di musim panas, biji-bijian 
berwarna emas bergelombang di 
tanah. Buah musim panas dipetik: 
heather, ceri, raspberry, blueberry, 
plum. Jadi tidak hanya kita bersantai 
di musim panas, tetapi juga kita 
tetap “bekerja” karena panen harus 
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de tijd waar we naar uitkijken en als 
de herfst weer komt, kijken we met 
liefde terug. We kunnen wel stellen 
dat de zomer het ideale plaatje in 
zich heeft.

De zomer is ook oogsttijd. In de 
zomer golfen goudkleurige halmen 
op het land. Geplukt zomerfruit: 
heide, kersen, frambozen, bosbessen, 
pruimen. Zo ontspannen we niet 
alleen in de zomer, maar blijven we 
ook “werken” want de oogst moet 
binnengehaald worden. Daarom is de 
zomer ook oogsttijd, dus er is nog 
werk aan de winkel.

Laten we leren van de passage uit 
Johannes 15:1-8, die ook vertelt 
over de druivenoogst. Wat is zomer 
precies in ons geloofsleven? Namelijk 
een leven van geloof waarin we 
vrucht dragen door een relatie of 
verbinding met God, onze Verlosser. 
Als we een echte relatie met God 
hebben, zal dat grote vreugde in ons 
hart veroorzaken. 

Maar wat betekent het concreet om 
vrucht te dragen in Christus? Nu wil ik 
het begrip “vrucht dragen” uitbreiden. 
Dat is natuurlijk een mooi plaatje, 
namelijk van fruit. We zien in onze 
gedachten prachtige druiventrossen 
hangen, hun kleuren fonkelend 
in de zon. Maar wat betekent het 
concreet, vrucht dragen, volgens de 
woorden van Jezus? Wat kunnen we 
ons voorstellen? De Bijbel zelf geeft 
eigenlijk een redelijk praktische uitleg. 
Er worden vier dingen gezegd in de 
passage van Johannes 15, over wat 

dituai. Oleh karena itu, musim panas 
adalah juga waktu untuk panen, maka 
tetap ada saja pekerjaan yang harus 
dilakukan.

Mari kita mau belajar dari perikop 
Yohanes 15:1-8, yang juga 
mengisahkan tentang panen buah 
anggur. Apa sebenarnya yang 
dimaksud dengan musim panas 
dalam kehidupan iman kita? Yakni, 
suatu kehidupan iman di mana kita 
menghasilkan buah melalui relasi atau 
hubungan dengan Tuhan, Juruselamat 
kita. Kalau kita mempunyai hubungan 
yang aktab dengan Tuhan maka akan 
menimbulkan sukacita besar di dalam 
hati kita.

Tetapi apa artinya secara konkret, 
menghasilkan buah di dalam Kristus? 
Sekarang saya ingin memperbesar 
konsep “menghasilkan buah”. Itu 
tentu saja gambaran yang indah, yakni 
mengenai buah-buahan. Kita melihat 
dalam pikiran kita, tandan anggur yang 
indah tergantung, warnanya berkilau 
di bawah sinar matahari. Tapi apa 
artinya secara konkret, menghasilkan 
buah, menurut perkataan Yesus? Apa 
yang dapat kita bayangkan? Alkitab 
sendiri sebenarnya memberikan 
penjelasan yang cukup praktis. Ada 
empat hal yang dikatakan dalam 
perikop Johanes 15, mengenai apa 
arti menghasilkan buah itu.

1. Pembentukan karakter kita
Pertama, buah adalah pembentukan 
karakter. Karakter Anda berubah. 
Karakter Anda akan bertumbuh 
menjadi semakin seperti Yesus. Iman, 
dan pertumbuhan dalam iman, adalah 
juga bagian pembentukan karakter. 
Mungkin ada orang yang sudah lama 
tidak Anda temui dan kemudian Anda 
berpikir dan ragu: apakah orang itu 
masih tetap percaya sama Tuhan? 
Apa yang sedang terjadi dengannya? 

9
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het betekent om vrucht te dragen.

1. De vorming van ons karakter
Ten eerste, de vrucht van 
karaktervorming. Je karakter 
verandert. Je karakter zal groeien om 
steeds meer op Jezus te gaan lijken. 
Geloof, en groei in geloof, maakt 
ook deel uit van karaktervorming. 
Misschien zijn er mensen die je lang 
niet hebt gezien en dan denk en twijfel 
je: gelooft die persoon nog in God? 
Wat is er met hem aan de hand?

Maar er zijn ook mensen bij wie 
je die twijfel niet hoeft te hebben. 
Mensen met een standvastig geloof 
zijn als rotsen in de golven. Een 
dergelijke groei in geloof is de vrucht 
van de Geest (Galaten 5:22-23). 
Karaktervorming is dus het werk 
van Gods Geest in je leven, dat is de 
eerste vrucht.

2. Veranderingen in je gedrag
De vrucht die groeit zie je ook 
terug in je gedrag, het tweede: 
gedragsverandering. Kolossenzen 
1:9-10: „Daarom rusten ook wij niet . . 
. om voor u te bidden en u te smeken, 
dat u vervuld mag worden met de 
kennis van zijn wil, . . . God is in alle 
dingen behaagd, draagt vrucht in 
elk goed werk en groeit in de kennis 
van God...” Het gaat dus over “vrucht 
dragen in elk goed werk”.

Het is een zichtbare vrucht. Als je 
voor je buren werkt, voor het welzijn 
van je buurt, draag je vrucht voor 
God. Als u royaal van uw bezittingen 
of tijd geeft, is dat een vrucht van 
de Geest. Iemand zei tegen René van 
Loon: ‘Sinds ik de Bijbel lees, ben ik 
gestopt met vloeken. Vroeger deed 
ik dat veel, ik realiseerde het me niet 
eens, maar het stopte gewoon.” Dat 
is de tweede: Gedragsverandering.

3. Mensen gaan geloven door je 
levende getuigenis

Tetapi ada juga orang-orang yang 
dengannya, Anda tidak perlu 
memiliki keraguan itu. Orang-orang 
dengan iman yang teguh bagaikan 
batu karang di tengah ombak. 
Pertumbuhan iman seperti itu, 
merupakan hasil buah Roh. (Galatia 
5:22-23) Jadi pembentukan karakter, 
adalah pekerjaan Roh Tuhan dalam 
hidup Anda, itulah hasil buah yang 
pertama.

2. Perubahan perilaku Anda
Buah yang tumbuh juga tercermin 
dalam perilaku Anda, yang kedua: 
perubahan perilaku. Kolose 1:9-10: 
“Karena itu kami juga tidak henti-
hentinya . . . untuk berdoa bagi 
kamu, dan memohon kepadamu, 
agar kamu dipenuhi dengan 
pengetahuan tentang kehendak-Nya, 
. . . Tuhan berkenan dalam segala 
hal, menghasilkan buah dalam setiap 
pekerjaan baik, dan bertumbuh dalam 
pengenalan akan Allah…” Jadi ini 
tentang “menghasilkan buah dalam 
setiap pekerjaan baik”

Itu adalah buah yang terlihat. Ketika 
Anda bekerja untuk tetangga Anda, 
untuk kebaikan lingkungan Anda, 
Anda menghasilkan buah untuk 
Tuhan. Ketika Anda memberikan 
harta atau waktu Anda dengan murah 
hati, itu adalah buah Roh. Seseorang 
berkata kepada Renè van Loon, 
“Sejak saya membaca Alkitab, saya 
tidak lagi suka mengutuk. Saya dulu 
sering melakukan itu, saya bahkan 
tidak menyadarinya, tetapi hal itu 
berhenti begitu saja.” Itu yang kedua: 
Perubahan perilaku

3. Orang-orang menjadi percaya 
melalui kesaksian hidup Anda
Ketiga, menghasilkan buah berarti 
kesaksian hidup Anda dapat membuat 
orang menjadi percaya kepada Tuhan. 
Roma 1:13 mengatakan: “Saudara-
saudara, aku mau, supaya kamu 
mengetahui, bahwa aku telah sering 
berniat untuk datang kepadamu – 
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Ten derde betekent vrucht dragen dat 
uw getuigenis van het leven mensen 
in God kan laten geloven. Romeinen 
1:13 zegt: “Broeders, ik wil dat u weet 
dat ik vaak van plan ben naar u toe te 
komen - maar tot nu toe ben ik altijd 
gehinderd - zodat ik in uw midden 
vrucht kan vinden, zoals te midden 
van andere niet-joodse volken”.

Met andere woorden, Paulus zei: “Ik 
hoop naar jullie toe te komen zodat 
ook ik mensen onder jullie in Rome 
naar Jezus kan leiden.” Zo vrucht 
dragen is ook heel belangrijk in de 
Bijbel. De vraag is: brengt jouw leven 
andere mensen dichter bij God? 
Wil je ze helpen meer over Jezus te 
weten te komen? Of ben je gewoon 
een belemmering? U kunt daarvoor 
bidden, als volgeling van Jezus 
Christus: Here God, gebruik mijn 
leven zodat anderen U, als verlosser, 
mogen kennen en aanvaarden.

4. Lof aan God
Er is een vierde vorm van vrucht, 
namelijk lof aan God, als eer en 
erkenning van Zijn naam. Hebreeën 
13:15 zegt: “Laten wij daarom, door 
Hem, altijd een offer van dankzegging 
aan God brengen, de vrucht van 
lippen die Zijn naam verheerlijken.” 
Wanneer iemand gelooft of het 
geloof belijdt, hetzij door meditatie 
of doop, is het altijd een moment van 
grote vreugde voor die persoon en 
de hele gemeente. We kunnen God 
loven. Dus onze belijdenis van geloof 
en lofprijzing zijn ook vruchten die 
groeien dankzij de hulp van de Heilige 
Geest.

Geliefde broeders en zusters van de 
Heer Jezus,
Er zijn vier dingen over vrucht 
dragen. 1. Karaktervorming, dat 
je meer op Jezus gaat lijken, 2) 
gedragsverandering, dat je meer 
gaat doen wat God wil, 3) dat door 
jou anderen dichter bij God komen, 
en 4) dat je Gods naam erkent en je 
lof voor Hem.

tetapi hingga kini selalu aku terhalang 
– agar di tengah-tengahmu aku 
menemukan buah, seperti juga di 
tengah-tengah bangsa bukan Yahudi 
yang lain”

Dengan lain perkataan Paulus 
berkata: “Saya berharap untuk 
datang kepada Anda sehingga saya 
juga dapat memimpin orang-orang 
kepada Yesus di antara Anda di 
Roma. Menghasilkan buah seperti ini 
juga sangat penting dalam Alkitab. 
Pertanyaannya, apakah hidup Anda 
membawa orang lain lebih dekat 
kepada Tuhan? Maukah Anda 
membantu mereka menemukan lebih 
banyak untuk mengenal tentang 
Yesus? Atau kamu hanya penghalang? 
Anda dapat berdoa untuk itu, sebagai 
pengikut Yesus Kristus: Tuhan Allah, 
pakailah hidup saya agar orang 
lain boleh mengenal dan menerima 
Engkau, sebagai juruselamat

4. Pujian untuk Tuhan
Ada bentuk buah yang keempat, 
yaitu puji-pujian kepada Tuhan, 
sebagai suatu penghormatan dan 
pengakuan atas nama-Nya. Ibrani 
13:15 mengatakan, “Sebab itu 
marilah kita, oleh Dia, senantiasa 
mempersembahan korban syukur 
kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang 
memuliakan nama-Nya“  Ketika ada 
orang yang menjadi percaya atau 
mengaku iman, baik melalui sidi atau 
baptisan, hal itu selalu merupakan 
momen sukacita besar bagi orang 
tersebut dan juga seluruh jemaat. 
Kita dapat mempersembahkan pujian 
kepada Tuhan. Jadi pengakuan iman 
dan pujian kita, juga merupakan buah 
yang tumbuh karena pertolongan 
Roh Kudus

Sdr-sdr yang dikasihi Tuhan Yesus,
Ada empat hal mengenai 
menghasilkan buah. 1. Pembentukan 
karakter, bahwa Anda menjadi lebih 
seperti Yesus, 2) perubahan perilaku, 
bahwa Anda mulai melakukan lebih 
banyak apa yang Tuhan inginkan, 

11
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Natuurlijk verlangen wij als discipelen 
van Christus naar een vruchtbaar 
leven. De zomer is een langverwacht 
seizoen. Laat ons leven zijn als de 
zomer, waar velen naar uitkijken. 
We tonen ons zomergeloof dat 
vrucht draagt: een leven van kalm, 
evenwichtig en gedisciplineerd 
geloof.

Interessant als discipline, ook daarin. 
Het beoefenen van geestelijke 
discipline zal ons geloof helpen 
groeien en vrucht dragen. IJverig in 
het gebedsleven, ijverig in het lezen 
van de Bijbel, en het bijwonen van de 
zondagsdiensten in de kerk (dankbaar 
dat we weer mogen dienen in het 
kerkgebouw). Door ijverig discipline 
te oefenen, rijpt het geloof van de 
zomer, om veel vrucht te dragen die 
door velen kunnen worden gevoeld 
en genoten. Een fijne zomer gewenst 
en blijf vruchten dragen. God zegene. 

AMEN.

- ds. S. Tjahjadi

12

3) bahwa melalui Anda, orang lain 
datang lebih dekat kepada Tuhan, 
dan 4) bahwa Anda mengakui nama 
Tuhan dan menyanyikan pujian Anda 
kepada Dia. 

Tentu, kita sebagai para murid Kristus 
rindu untuk hidup menghasilkan 
buah. Musim panas adalah musim 
yang dinanti-nantikan. Biarlah hidup 
kita seperti musim panas, yang 
dinanti-natikan oleh banyak orang. 
Kita menunjukkan iman musim 
panas kita yang menghasilkan buah 
yakni kehidupan iman yang tenang, 
seimbang dan disiplin. 

Menarik kalau disiplin, termasuk di 
dalamnya. Melakukan disiplin rohani 
akan membantu pertumbuhan iman 
kita, menghasilkan buah. Tekun 
dalam kehidupan doa, rajin dalam 
membaca Alkitab, dan mengikuti 
kebaktian hari Minggu di gereja 
(Bersyukur kita sudah dapat berbakti 
kembali di gedung gereja). Dengan 
tekun melakukan disiplin maka iman 
musim panas menjadi matang, untuk 
menghasilkan banyak buah yang 
dapat dirasakan dan dinikmati oleh 
banyak orang. Selamat menikmati 
musim panas dan terus menghasilkan 
buah. Tuhan memberkati. 

AMIN.
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Zo’n lichte, warme, zomer,
alsof w’in Indonesië zijn.
Zonlicht is in ons landje

zo waardevol en fijn.

Dank, Here, dat uw licht,
op ons schijnt elke dag.
Dat ook in onze harten

‘t duister verdrijven mag.

Het Licht van de Wereld,
Jezus, Yeshua, onze Heer,
Uw licht geeft ons leven,
verlicht ons altijd weer.

Naar de wil van de Vader,
die ons ‘t leven geeft.

Schijn door ons uw licht 
naar wie om ons heen leeft.

GEBSON

Licht
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GEREJA KRISTEN INDONESIA NEDERLAND 
(Indonesisch - Nederlands Christelijke Kerk) 

 
PREEKROOSTER JULI – SEPTEMBER 2022 

 
Aanvangstijden, om 14.00 uur, behalve in: Tilburg (TB) om 10:00 uur; Arnhem 13:30; Rotterdam 

14:30 uur en HSK Antwerpen 15:00 uur, tenzij anders aangegeven. 
Preekrooster onder voorbehoud, raadpleeg ook de website www.gkin.org 

 
3 JULI 

AM ds. J. Linandi, om 10:30 uur N+I 
DH zr. B. Tjipta Sari I+N 
DD ds. N.F. van Splunter N+I 
AR ds. A.H. Leatomu N+I 

TB 
ds. S.M. Winckler-Huliselan, 
tevens Online Landelijke Eredi-
enst 

I+N 

 
10 JULI 

AM ds. N.F. van Splunter N+I 

DH ds. J. Linandi, tevens 
Online Landelijke Eredienst N+I 

RD ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
AR ds. B.J. Pakpahan I+N 
TB ds. S. Tjahjadi I+N 

HSKA ds. S. Tjahjadi I+N 
 
17 JULI  

AM ds. S. Tjahjadi, tevens 
Online Landelijke Eredienst I+N 

DH ds. N.F. van Splunter N+I 
DD ds. H.M. Sendjaja I+N 
AR ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
TB zr. B. Tjipta Sari I+N 

 
24 JULI 

AM ds. B.J. Pakpahan, Heilig 
Avondmaal I+N 

DH zr. D.I. Simatupang I+N 

RD ds. S. Tjahjadi, Heilig Avond-
maal I+N 

NM ds. M. De Mik-van der Waal N+I 

TB 
ds. S.M. Winckler-Huliselan, 
Heilig Avondmaal, tevens Online 
Landelijke Eredienst 

N+I 

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

 
31 JULI 

AM ds. Y. Hsu N+I 

DH ds. S. Tjahjadi, tevens 
Online Landelijke Eredienst I+N 

DD ds. A.H. Leatomu N+I 

AR ds. A. Verburg N+I 
TB zr. L. Wetangterah I+N 

HSKA zr. L. Wetang terah I+N 

7 AUGUSTUS 

AM 
ds. S. Tjahjadi, 10:30 uur, 
tevens Online Landelijke Eredi-
enst 

I+N 

DH ds. D. Janssens-Sahertian I+N 
DD ds. L.P.J. van Bruggen N+I 
AR zr. D.I. Simatupang I+N 
TB ds. H.M. Sendjaja N+I 

 
14 AUGUSTUS 

AM ds. M. De Mik-van der Waal N+I 

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

RD zr. K.S Prijatna I+N 

AR ds. A. Verburg, 
Heilig Avondmaal N+I 

TB 
ds. S.M. Winckler-Huliselan, 
tevens Online Landelijke Eredi-
enst 

N+I 

HSKA ds. L.P.J. van Bruggen N+I 
 
21 AUGUSTUS 

AM 
ds. S.M. Winckler-Huliselan,  
tevens Online Landelijke Eredi-
enst 

N+I 

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

 
28 AUGUSTUS 

AM ds. N.F. van Splunter  N+I 

DH ds. J. Linandi, tevens 
Online Landelijke Eredienst N+I 

RD ds. A. Verburg N+I 
NM ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
TB ds. S. Tjahjadi I+N 

HSKA ds. S. Tjahjadi I+N 
 
4 SEPTEMBER 

AM ds. J. Linandi, om 10:30 uur I+N 
DH ds. N.F. van Splunter N+I 
DD zr. K.S. Prijatna I+N 
AR ds. S. Tjahjadi I+N 

TB 
ds. S.M. Winckler-Huliselan, 
tevens Online Landelijke Eredi-
enst 

N+I 
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11 SEPTEMBER  
AM ds. H.M. Sendjaja I+N 

DH ds. S. Tjahjadi, tevens 
Online Landelijke Eredienst I+N 

RD ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
AR zr. B. Tjipta Sari I+N 
TB ds. J. Linandi N+I 

HSKA ds. J. Linandi N+I 
 
18 SEPTEMBER 

AM ds. J. Linandi, tevens 
Online Landelijke eredienst N+I 

DH ds. B. Plaisier N+I 
DD ds. D. Janssens-Sahertian I+N 
AR ds. M. de Mik-van der Waal N+I 
TB ds. S. Tjahjadi N+I 

 
25 SEPTEMBER 

AM ds. Y. Hsu N+I 
DH ds. S. Tjahjadi I+N 
RD zr. B. Tjipta Sari N+I 
NM ds. N.F. van Splunter N+I 

TB 
ds. S.M. Winckler-Huliselan, 
tevens Online Landelijke Eredi-
enst 

N+I 

HSKA ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
 
N+I - Preek in het Nederlands, Indonesische vertaling 
op de beamer 
I+N – Preek in het Indonesisch, Nederlandse vertaling 
op de beamer 
 
 
Amstelveen (AM) – Het Nieuwe Kerkgebouw 
Bouwerij 52, 
1185 XX  Amstelveen. 
(Metro 51 richting Westwijk, halte Spinnerij uit-
stappen en 7 minuten in zuidelijke richting lopen) 
Secretariaat AM: Steenenbaak 2, 2134 XG Hoofd-
dorp. 
tel: 06-2301 5908 
email: secretaris.AM@gkin.org 
 
Rotterdam (RD) – Alexanderkerk, 
2de,4dezondag 
Springerstraat 340, 
3067 CX te Rotterdam, 010 - 4203057 
Dordrecht (DD) – Kerkelijk centrum De Bron 
1ste,3de,5de zondag. 
Dudok-Erf 30, 3315 KA Dordrecht, (wijk Stads-
polders) 
Trein: Dordrecht Centraal Station overstappen 
naar trein station Stadspolders, 2 minuten lopen. 
Bus: bus 5 vanaf Dordrecht Centraal Station naar 
Stadspolder Halte: Bakema-erf. 
Secretariaat RD/DD: Abel Tasmanlaan 152, 
3133AC  Vlaardingen. 
email: secretaris.RDDD@gkin.org 
 

Den Haag (DH) – Marcuskerk 
Jan Luykenlaan 92, 2533 JT, 
tel. 070-3886874. 
(Tram 9, halte Moerweg of Zuiderpark, en  
tram 16, halte Moerweg. Bus 50,51 halte Moer-
weg). 
Secretariaat RW/DH:Boomberg 102, 
Capelle a/d IJssel  2905 BB. tel.: 06-24936238. 
email: secretaris.RWDH@gkin.org 
 
Arnhem (AR) – Kruiskerk, 
1ste,2de,3de,5dezondag 
Lisdoddelaan 30, 6832 EC, tel. 026-3212373. 
(Van Arnhem CS, bus 1 richting  
’t duifje; 32,33 richting Nijmegen, halte Vissers-
laan) 
Nijmegen (NM) – Remonstrantsdoopgezinde-
kerk, 4de zondag 
Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ, 
tel. 024-3220451. 
(Van Nijmegen CS, bus 11, halte Professorenwijk) 
Secretariaat AR/NM: Millweg 20, 
6844 GR Arnhem. tel.: 06-499 66033. 
email: secretaris.ARNM@gkin.org 
 
Tilburg (TB) – Pauluskerk 
Heuvelstraat 141, 5038 AD, 
tel. 06-83170770. 
(7 minuten lopen van Centraal Station Tilburg) 
Secretariaat TB: 
Azuurweg 41, 5044 KA Tilburg 
tel: 06-3985 4534. 
email: secretaris.TB@gkin.org 
 
HSK Antwerpen (HSKA) – Heilige Drievuldig-
heid, 2de,4de en 5de zondag 
Wapenstilstandlaan 55, 
2600 Berchem – Antwerpen. 
 

Landelijk Kerkelijk Bureau 
Heuvelstraat 141, 5038 AD  Tilburg. e-mail: 

LKB@gkin.org 
Scriba: telefoon: 06-27052839, 

e-mail: scriba@gkin.org 
 

IBAN: NL19 INGB 0002 6182 90 
IBAN: NL23 RABO 0302 3013 05 

www.gkin.org 
G.K.I.N. staat ingeschreven bij de Kamer van Koop-
handel Tilburg onder nummer 27.34.55.44, en staat 

geregistreerd bij de belastingdienst als een 
ANBI instelling, fiscaalnummer 804267625 
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T u k a r  P r i o r i t a s n y a
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Kristus,

Ini adalah kesaksian saya, Lidia Purwanta dari Regio Amstelveen. Diawali 
ketika saya mendengar penuturan atasan saya bahwa kontrak kerja saya akan 
berakhir per tanggal 1 Maret 2022 setelah bekerja selama 1 tahun dan 9 bulan 
sebagai Pegawai Administrasi Keuangan pada GGD-Amsterdam. Atasan saya 
tidak puas dengan hasil kerja saya.

Mendengar pernyataan itu tentu saja saya sedih dan mulai mengintrospeksi diri, 
apa yang salah dengan prestasi saya selama ini. Barangkali alasan yang paling 
tepat adalah karena masa Covid di tahun 2020-2021, saya 100% bekerja dari 
rumah dan tidak mempunyai kesempatan duduk bersama rekan kerja untuk 
memecahkan suatu persoalan.

Di saat yang sama ternyata suami saya mendapat masalah yang sama dengan 
pekerjaannya. Pada bulan Maret itu kami berdua sama-sama pengangguran, 
tidak punya pekerjaan. Suami saya menjadi stres. Pada suatu malam, dia 
bangun, ke kamar mandi menelan tablet sakit lambung dan kemudian turun 
ke Ruang Tamu. Saat itu saya di tempat tidur bertanya kepada Tuhan, apa 
yang harus kami lakukan … dan Tuhan memberi pengertian kepada saya … 
lalu saya turun ke bawah menghampiri suami saya dan bertanya apakah dia 
sakit lambung, stres dan tidak dapat tidur karena memikirkan soal jobless 
bersama ini? Dia mengangguk membenarkan. Kemudian saya berkata bahwa 
baru saja saya mendapat pengertian di benak saya yang menyarankan saya 
untuk menukar susunan prioritas dalam hidup:

Pertama, utamakan tugas-tugas gereja, seperti menterjemahkan bahan KTB, 
persiapan bahan mengajar, membuat pokok-pokok doa mingguan, dll. Yang 
memang agak ketinggalan.

Kedua, ambil liburan bersama karena kami sudah 2,5 tahun tidak berlibur 
lantaran Covid.

Ketiga, melamar kerja.

Mendengar penjelasan saya tersebut dia menjadi tenang lalu beranjak ke 
atas untuk tidur. Ternyata dia tidurnya begitu nyenyak sampai mendengkur 
sehingga saya terpaksa pindah ke kamar sebelah untuk tidur. Rupanya Tuhan 
sedang bekerja dalam dirinya saat itu.
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Pada saat saya mengerjakan tugas-tugas gereja, saya mendapatkan ketenangan 
yang luar biasa. Kemudian saya memesan liburan, 10 hari all-Inclusive di Mallorca 
dengan cuaca yang indah. Top!

Sambil saya melamar pekerjaan di sana.

Sepulang liburan saya langsung diundang wawancara dan … diterima! Saya 
agak bingung sendiri karena sudah terbiasa dengan jawaban klisé, “andere 
kandidaat voldoet beter aan de gevraagde eissen”, dari puluhan lamaran yang 
sudah saya lalui selama ini. Ternyata, untuk pekerjaan ini tidak ada kandidat 
lain! 

Sudah satu setengah bulan saya bekerja di Sport en Bos, masih saudara dengan 
GGD di bawah satu atap Cluster Sosial, dalam wilayah Gemeente Amsterdam. 
4 Hari seminggu saya mengantor di hutan, alias Amsterdam Bos dan saya 
mendapat bimbingan yang seksama sehingga dapat menjalankan tugas-tugas 
dengan sangat baik. Hal ini juga berkat pengalaman kerja dari GGD.

Di awal saya bekerja di sana, tiba-tiba saya mendapat e-mail dari mantan rekan 
kerja saya yang terkejut karena tiba-tiba openstaande posten yang ada di 
werkvoorraad dia (GGD) di system keuangan Gemeente Amsterdam tercampur 
dengan openstaande posten saya dari Sport & Bos. Ternyata mereka masih 
mengaktifkan akun saya! Mereka terkejut bahwa saya yang mereka anggap 
tidak dapat bekerja dalam tim mereka, ternyata diterima di tempat saudaranya. 
Untung mereka tidak tau bahwa di sini saya mendapat salaris yang lebih
baik! 

Dari pengalaman ini saya belajar satu hal yaitu, jika kita mencari dahulu 
Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada 
kita (Matius 6:33). Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.

Lidia Purwanta
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P r i o r i t e i t  w i j z i g e n
Shalom geliefde broeders van Christus,

Dit is mijn getuigenis, Lidia Purwanta uit de regio Amstelveen. Het begon toen 
ik mijn baas hoorde zeggen dat mijn arbeidscontract op 1 maart 2022 zou 
aflopen na 1 jaar en 9 maanden als Medewerker Financiele Administratie bij 
GGD-Amsterdam te hebben gewerkt. Mijn baas was niet tevreden met mijn 
werk.

Toen ik dat bericht hoorde, was ik natuurlijk bedroefd en begon ik te 
onderzoeken wat er mis was met mijn prestaties tot nu toe. Misschien wel de 
meest passende reden is vanwege de Covid-periode in 2020-2021, ik werk 
100% vanuit huis en heb niet de mogelijkheid om met collega’s te zitten om 
een probleem op te lossen.

Tegelijkertijd bleek dat mijn man hetzelfde probleem had met zijn baan. In 
maart waren we allebei werkloos, zonder baan. Mijn man raakte gestrest. Op 
een nacht werd hij wakker, ging naar de badkamer om een maagpijntablet 
te nemen en ging toen naar de woonkamer. Op dat moment lag ik in bed en 
vroeg God wat we moesten doen... en God gaf me begrip... toen ging ik naar 
beneden naar mijn man en vroeg of hij buikpijn had, gestrest en niet kon 
slapen omdat hij piekerde dat we beiden werkloos zijn? Hij knikte bevestigend. 
Toen zei ik dat ik zojuist een begrip in mijn hoofd had dat suggereerde dat ik 
mijn volgorde van prioriteiten in het leven moest veranderen:

Geef eerst prioriteit aan kerkelijke taken, zoals het vertalen van KTB-materialen, 
het voorbereiden van lesmateriaal, het maken van wekelijkse gebedspunten, 
enz. Wat een beetje achterloopt.

Ten tweede, ga samen op vakantie omdat we door Covid al 2,5 jaar geen 
vakantie meer hebben gehad.
Ten derde, solliciteer naar een baan.

Toen hij mijn uitleg hoorde, kalmeerde hij en ging naar boven om te slapen. 
Bleek dat hij zo vast sliep dat hij snurkte en dat ik naar de andere kamer moest 
gaan om te slapen. Blijkbaar was God op dat moment in hem aan het werk.

Als ik in de kerk werk, ervaar ik grote sereniteit. Toen boekte ik een vakantie, 
10 dagen all-inclusive op Mallorca met prachtig weer. Top! Terwijl ik daar 
solliciteerde.
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Na mijn vakantie werd ik meteen uitgenodigd voor een gesprek en… 
aangenomen! Ik was zelf een beetje in de war omdat ik gewend ben aan het 
clichématige antwoord “andere kandidaat voldoet beter aan de gevraagde 
eisen, van de tientallen sollicitaties die ik tot nu toe heb doorlopen. Het bleek 
dat er voor deze baan geen andere kandidaat was!
 

Ik werk nu anderhalve maand bij Sport & Bos, gelieerd aan de GGD onder 
hetzelfde dak als het Sociaal Cluster, in de gemeente Amsterdam. 4 dagen in 
de week werk ik in het bos, oftewel het Amsterdamse Bos en ik krijg zorgvuldige 
begeleiding zodat ik taken heel goed kan uitvoeren Dit is mede te danken aan 
de werkervaring bij de GGD.

Aan het begin van mijn werk daar kreeg ik ineens een e-mail van mijn oud-collega 
die verbaasd was omdat zijn openstaande posten in zijn werkvoorraad (GGD) in 
het financiele systeem van de Gemeente Amsterdam opeens vermengd waren 
met mijn openstaande posten van Sport & Bos. Blijkt dat ze mijn account nog 
steeds hebben geactiveerd! Ze waren verrast dat ik, van wie ze dachten dat 
ik niet in hun team kon werken, werd aangenomen bij het zusterbedrijf. Maar 
goed dat ze niet weten dat ik hier een beter salaris heb gekregen! 

Van deze ervaring heb ik één ding geleerd, namelijk, als we eerst het koninkrijk 
van God en zijn gerechtigheid zoeken, dan zullen alle dingen ons worden 
toegevoegd (Matteüs 6:33). God zegene ons allemaal. Amen.

Lidia Purwanta
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VERSLAG LKB 2e kwartaal: april 2022 tot juni 2022

1. Pastorale zorg:
- Regio Amstelveen e.o.: ds. J. Linandi.
- De afdeling Noord / Oost Nederland e.o.: 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: 1x per maand op 4e donderdag om 11.00 uur   
 in het Nieuwe kerkgebouw, Bouwerij 52, te Amstelveen.
- Regio Amstelveen, afd. Noord / Oost Nederland: eenmaal per    
 maand op 4e  zaterdag om 14.00 uur te IJsselmuiden, of    
 Paterswolde. De diensten te Paterswolde in maanden maart,    
 juni, september en december en de overige maanden in     
 IJsselmuiden.
- Regio Amstelveen, afd. Almere: is op dit moment niet actief.
- In Huize “Patria” in Bussum: 1 x per 3 maanden een zondagsdienst   
 door de GKIN, olv ds. J. Linandi.
- Regio Arnhem-Nijmegen en regio Tilburg: op aanvraag.
- Regio Rotterdam-Dordrecht: laatste vrijdag van de maand om   
 19:30 uur, olv ds. S. Tjahjadi.
- Antwerpen: 2e, 4e en 5e 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.

4. Bijbelstudie:
- Amstelveen, 2e vrijdag van de maand in het Nieuwe kerkgebouw,   
 Bouwerij 52 te Amstelveen, olv ds. J. Linandi.
- Amstelveen, Bijbelstudie Jongeren/Embrace, om de week in de   
 even weken op vrijdag, locatie en tijd zie Facebook pagina van   
 Embrace.
- Wognum: 4e vrijdag van de maand olv ds. J. Linandi.
- Rijswijk-Den Haag: Marcuskerk, in het Indonesisch elke 2e  en 4e  
 dinsdagavond om 19:00 uur, olv ds. S. Tjahjadi. 
- Rijswijk-Den Haag: Marcuskerk, in het Nederlands, 1e vrijdag van   
 de maand om 12:00 uur, olv ds. S. Tjahjadi.
- Rotterdam-Dordrecht: 3e donderdagmiddag v.d. maand 13:30, olv   
 ds. S. Tjahjadi.
- Rotterdam-Dordrecht: 3e vrijdagavond v.d. maand om 19:30, olv   
 ds. S. Tjahjadi.
- Arnhem-Nijmegen: 2e woensdag of 2e vrijdag van de maand.
- Arnhem-Nijmegen: Bijbelstudie voor studenten volgens afspraak.
- Tilburg: 3de vrijdag van de maand, olv ds. S.M. Winckler-Huliselan.
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5. Groeigroep:
- Tilburg: 1e donderdagavond van de maand, voor deelname of   
 vragen: zr. Deany Bergmans via deany_bergmans@live.nl 
- Rijswijk-Den Haag: Pasutri, iedere 1e vrijdag van de maand om   
 18:30 uur.

6.  Diaconie:
-
 
7.  Beëindiging ambtsperiode / overige ambten:
- Op zondag 19 juni 2022 trad zr. Monica Natanael - Kusumadjaja   
 af als ouderling van de GKIN, in het bijzonder voor regio Rijswijk-  
 Den Haag, na vervulling van twee ambts- termijnen en verlenging   
 van 1 jaar, en als scriba van GKIN. De gemeente en kerkenraad   
 danken zr. Monica voor haar inzet.
 
8. Bevestiging ouderling / overige ambten:
- Op zondag 19 juni 2022 onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi,   
 is bevestigd als ouderling van de GKIN, in het bijzonder voor de   
 regio Rijswijk-Den Haag, zr. Althea Simon - Winailan.  

9. Landelijke GKIN vergadering(en)/ vertegenwoordiging(en): 
- Op zaterdag 14 mei 2022 heeft de moderamen “zoom”     
 vergadering plaats gevonden. 
- LKV; op zaterdag 18 juni 2022 vond plaats Landelijke 
 Kerkenraadsvergadering via “de digitale snelweg”. 

10. Geboren: 
- Op 29 mei 2022 is geboren in Veldhoven Mia Rose Mak, de    
 dochter van Jessica Bruers en Han Mak en de eerste kleindochter   
 van zr. Masje Bruers van regio Tilburg. 
- Op 8 juni 2022 is geboren te Amsterdam, Emily Nikita van    
 Leeuwen, eerste dochter van zr. Indri Yanthi en br. Ijelias van    
 Leeuwen van regio Amstelveen.
 
DE GEMEENTE EN KERKENRAAD FELICITEREN DE FAMILIES EN WENSEN 
HEN GODS ZEGEN TOE.
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11. Nieuwe dooplidmaten / belijdend lidmaten persoonsadministratie   
Scipio:
- Op 27 maart 2022 werd in de Doopsgezinde-Remonstrantse     
te Nijmegen, de Heilige volwassendoop bediend aan  br. Sjors     
Vos van regio Arnhem-Nijmegen, onder bediening van ds. S.M.    
Winckler Huliselan.
- Op 27 maart 2022  vond in de Marcuskerk te Den Haag, de     
Heilige Kinderdoop bediening plaats aan Elsa Joy Julienne,     
dochter van zr. Claudia Dinar Rosdiana en br. Christiaan Julienne    
van regio Rijswijk-Den Haag, onder bediening van ds. Stanley     
Tjahjadi.  
- Op zondag 10 april 2022 is in de Heilige-Drievuldigheidskerk     
 te Antwerpen de Heilige Kinderdoop bediend geworden aan     
 Lavelle Viansdra Piessens, dochter van br. Nicky Piessens  en zr.    
 Tri Indah Agustina van HSK Antwerpen, onder bediening van ds. J.    
 Linandi. 
- Op 5 mei 2022 werd de volwassendoop in een noodsituatie     
 bediend aan br. Marvin Amritkumar Groeneveld van GKIN regio    
 Tilburg onder bediening van ds. S.M. Winckler-Huliselan in het    
 Erasmus Ziekenhuis te Rotterdam.

12. Overleden:
- Op 13 april 2022 is overleden op 90-jarige leeftijd te Mortsel,     
 België, de heer Albert Hellemans, vader van br. Rudi Hellemans en    
 schoonvader van zr. Rini Hellemans-Hulu van HSK Antwerpen.
- Op 15 april 2022 is op 91-jarige leeftijd te Arnhem overleden, Dhr    
 Reinaud Marinus Kosakoy (oom Rhein) van GKIN regio Arnhem-   
 Nijmegen. De begrafenis heeft plaats gevonden op 22 april 2022.
- Op 24 april 2022 overleed op 94-jarige leeftijd te Amsterdam, zr.    
 Giok Hiang Erna Tan-Tan, van GKIN HSK Noord-Oost Nederland.
- Op 26 april 2022 is te Surabaya, Indonesië overleden dhr. Hengky    
 Kusmandi vader van zr. Lusy Handojo-Kusmandi en schoonvader    
 van br. Djohan Handojo, opa van Kimberly van GKIN      
 regio Rijswijk-Den Haag.
- Op 2 mei 2022 is op 85-jarige leeftijd te Bandung-Indonesië     
 overleden, mw. Irma Louise Siregar  moeder van David Marpaung,    
 schoonmoeder van Vince Sitorus, oma van Lukas en Samuel     
 Marpaung van GKIN Arnhem Nijmegen.
- Op 8 mei 2022 is op 73-jarige leeftijd te Jakarta, Indonesië     
 overleden, dhr. Stevanus Tandirerung, broer van zr. Irene de Heer    
 en zwager van br. Peter de Heer van GKIN Amstelveen. 
- Op 13 mei 2022 is op 60-jarige leeftijd te Jakarta, Indonesië     
 overleden, dhr. Anton David Brohet, broer van zr. Jean Brohet en    
 zwager van br. Wim Hiraki van GKIN Amstelveen.
- Op 20 mei 2022 is op 60-jarige leeftijd te Amsterdam overleden    
 mw. Joyce Maureen Tardjopawiro, dochter van br. Koesman     
 Tardjopawiro en stiefdochter van zr. Karolien Tardjopawiro-     
 Mangolo van regio Tilburg.
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- Op 24 mei 2022 is op 51-jarige leeftijd te Bogor -Indonesië    
  overleden mw. Devriany  Susanti Bajodo, zusje van zr. Sieltje   
   Bajodo van regio Arnhem-Nijmegen.  
- Op 24 mei 2022 is op 51-jarige leeftijd te Bogor -Indonesië    
  overleden mw. Devriany  Susanti Bajodo, zusje van zr. Sieltje   
   Bajodo van regio Arnhem-Nijmegen.  
- Op 4 juni 2022 is op 91-jarige leeftijd te Olst overleden, mevr.   
  Liesbeth Reinders, echtgenote van ds. W.H.M. Reinders, van GKIN  
   Amstelveen.

DE GEMEENTE EN DE KERKENRAAD BIDDEN DE FAMILIE GODS TROOST EN 
NABIJHEID TOE.

13. Huwelijksinzegening: 
-  

14. Landelijke mededelingen / activiteiten:
- Landelijke Gebedsavond GKIN, elke woensdag om 19:30 uur. Het   
 Ministerium doet een oproep aan de gehele gemeente van de   
 GKIN om in eenheid Gods aangezicht te zoeken en om samen    
 Gods hulp te smeken in deze crisis.
- Toerusting; op zaterdag 26 maart 2022 vond er een online    
 toerusting plaats voor ouderlingen en activisten via zoom en deze   
 stond onder leiding van Ds. Binsar Pakpahan in samenwerking   
 met Ds. S. Tjahjadi, Ds. J. Linandi en Ds. S.M. Winckler-Huliselan.
- Collecteopbrengst noodhulp Oekraïne via Kerk in Actie. Dankzij   
 uw ruimhartige gaven is de collecteopbrengst voor noodhulp    
 Oekraïne totaal 3000 euro. Moge uw gaven tot zegen zijn    
 en tot troost en bemoediging in deze waarlijk moeilijke tijd voor   
 de Oekraïense bevolking.
- Collecte Palmpasen zondag 10 april 2022; de Palmpasen collecte   
 zal de bestemming krijgen voor Indonesische studenten om    
 inhoud te geven aan diaconie dichtbij. De collecte opbrengst    
 zal worden gebruikt om Indonesische studenten zo nodig    
 een financieel steuntje te geven bij problemen of om activiteiten   
 te organiseren voor hen om hen te laten ervaren dat er een    
 gemeente om hen heen staat die naar hen omkijkt. 
- Heilig Avondmaal 15 april 2022 – Goede Vrijdag ; in de Online   
 Landelijke eredienst van Goede vrijdag 15 april 2022, is     
 het Heilig Avondmaal gevierd voor onze broeders en zusters die   
 de volwassendoop hebben ontvangen of de geloofsbelijdenis    
 hebben afgelegd.
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- Op zondag 19 juni vond voor de PaSuTri-leden van alle GKIN-    
 regio’s een coaching plaats in de Pauluskerk, te Tilburg – met als    
 thema: Salib dalam Badai Keluarga / “Kruis dragen te midden     
 van de storm in het gezin”. Deze werd verzorgd door Dr. Julianto    
 Simanjuntak, counselor, auteur en oprichter van LEMBAGA     
 KONSELING KELUARGA KREATIF (LK3).

15. Jongerenactiviteiten:
- Op zondag 17 april werd door regio Tilburg voor de KND een     
paasdienst in de buitenlucht georganiseerd.

16. Regionale mededelingen / activiteiten:
-  De GKIN regio Rijswijk-Den Haag heeft een dienst Nuansa Batak    
 te gehouden op zondag 29 mei 2022. Het thema: Vasthouden aan    
 Gods trouw en liefde (Marcus 4 : 35 - 41). Voorganger: Zr. Debora    
 I. Simatupang S.Si. Teol in de Marcuskerk in Den Haag.
- Op DV zaterdag 22 oktober 2022 zal een bazaar worden gehouden   
 in de Pauluskerk te Tilburg, georganiseerd door de Stichting Pauluskerk  
 G.K.I.N. regio Tilburg.

Opgesteld door: Coördinator landelijke kerkelijk bureau, 
verslagdatum 20-06-2022. 
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