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VANUIT HET  

DAGELIJKS BESTUUR 

 

Beste GKIN’ers, 

 

"Samengroeien als discipelen van Jezus Christus (Bertumbuh bersama sebagai 

murid-murid Yesus Kristus)" is het jaarthema 2018 van de GKIN. 

In Matteüs 28:19-20 geeft Jezus ons de opdracht om discipelen, leerlingen van 

Hem te maken. We volgen zelf Zijn voorbeeld na en helpen daarnaast anderen 

om Hem te volgen. Door samen te leren, groeien we ook samen. 

Regio Rijswijk-Den Haag is bezig met een pilot, zogenaamd PTJ 'Pendidikan 

Teologi Jemaat' (theologisch onderwijs voor gemeente). Op 10 juli jl. mochten 

de leerlingen van de tweede PTJ klas hun certificaat in ontvangst nemen. Van 

harte gefeliciteerd!  
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Wij hopen dat er nog meer klassen in de toekomst worden gegeven. 

 

De kerkenraad heeft in augustus afscheid genomen van zr. Bea Tan als 

ouderling van regio Rijswijk-Den Haag en zr. Vanessa Sidharta als regiosecretaris 

van regio Rijswijk-Den Haag. 

 

Wij zijn dankbaar dat we in de afgelopen periode drie nieuwe ouderlingen 

mochten verwelkomen, in het bijzonder voor de regio Rotterdam-Dordrecht: zr. 

Iljunah Pratomo; in het bijzonder voor de regio Amstelveen: br. Fokke de Jong 

en in het bijzonder voor de regio Tilburg: zr. Hargyanti Tan. 

Wij vragen uw gebeden en steun voor hun bediening. 

 

GKIN is nog steeds bezig met het zoeken naar een landelijk voorzitter en 

vicevoorzitter. We bidden God om wijsheid om deze vacature tijdig in te kunnen 

vullen. Gaarne uw voorbede hiervoor. 

 

Op 8 september jl. werd de GKIN landelijke sportdag gehouden in Ulvenhout 

(Breda). Wij bedanken de werkgroep van regio Tilburg en betrokkenen die deze 

succesvolle dag hebben georganiseerd. 

 

Een blik vooruit: 

Vooruitblikkend op de komende periode, dan zien wij uit naar het volgende: 

Oktober gezinsmaand. Op de eerste zondag van oktober wordt een Gezinsdienst 

gehouden in elke regio van de GKIN. Door de Gezinsdienst besteedt de GKIN 

aandacht aan de uitdagingen en problemen die de christelijke gezinnen 

meemaken. Regio’s die behoefte hebben aan meer verdieping over dit 

onderwerp kunnen eventueel de hele maand oktober uitroepen als gezinsmaand. 

 

Daarnaast zullen in september/oktober de regio's en landelijk zich bezig houden 

met de begroting voor 2019 die in de DB-CVB-Penningmeestersvergadering in 

oktober besproken zal worden. De kerkenraad zal ook zichzelf voorbereiden op 

de komende Moderamenvergadering en Landelijke Kerkenraad Vergadering 

(LKV) in november. Gaarne uw voorbeden voor deze bijeenkomsten. 
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Op 13 oktober zal een toerustingsdag voor ouderlingen en activisten worden 

gehouden. 

 

De landelijke Kerstviering wordt dit jaar georganiseerd door regio Rijswijk-Den 

Haag. Wij hopen u allen op 25 december te ontmoeten en vragen uw voorbede 

voor de voorbereidingen. 

 

Hartelijke groet & Gods zegen, 

Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kerkenraad van de GKIN 
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OVERDENKING 

 
“Zonde en genade / dosa dan anugerah.” 

- Lukas/Lucas 15:1-10 

 

Geliefde broeders en zusters van 
onze Heer Jezus Christus, 
1. In vroeger tijden kenden vele 
protestantse kerken in Nederland 
een centraal thema in de eredienst.  
Dat was “Zondebelijdenis en de 
vergeving der zonden”. Daarna 
volgde genadeverkondiging en 
richtsnoer of de nieuwe 
levenswandel. Tegenwoordig zijn 
er veel gemeenten die deze 
thematiek ver achter zich hebben 
gelaten, maar er zijn wel 
gemeenten waarin het nog steeds 
zo toegaat. Vele kerken vervingen 
deze gedeeltes met gebed om 
ontferming. Het wordt ook 
kyriegebed genoemd. Dat is een 
gebed voor de nood van de wereld. 
 
De vraag is natuurlijk, waarom?   
Omdat men niet meer praat over 
zonde. Het is zo zwaar beladen. 
Het klinkt ook zo zwaar. In de kerk 
moet gevierd worden denkt men. 
Het is wel zo maar het is ook wel 
jammer dat het niet zo is. De 
liturgie van Indonesische kerken in 
Indonesië en ook hier in Nederland 
staat daar tegenover.  
Wij volgen nog steeds de lijn van 
schuldbelijdenis in gebed van 

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan 
Yesus Kristus,   
1. Jemaat-jemaat protestan gereja Belanda 
di waktu lampau mengenal. Satu tema 
central dalam ibadah minggu, yaitu 
“Pengakuan dosa dan Pengampunan 
dosa”. Sesudah itu diikuti pemberitaan 
anugerah dan petunjuk/amanat hidup 
baru. Pada masa sekarang ini banyak 
jemaat yang meninggalkan bagian ini 
dalam liturgi. Mereka menggantikannya 
dengan doa mohon perlindungan. Ini 
adalah doa untuk kesulitan dari dunia ini 
dan kita. 
 
Pertanyaannya tentunya, mengapa 
demikian? Karena orang tidak lagi ingin 
berbicara tentang dosa. Kelihatannya kata 
ini mempunyai arti yang berat dan 
kedengarannya terlalu berat. Orang 
berpikir bahwa dalam gereja harus ada 
sesuatu yang harus dirayakan. Memang 
hal itu benar tetapi juga sangat 
disayangkan bahwa tema ini tidak lagi 
dilakukan. Liturgi gereja-gereja Indonesia 
baik di Belanda maupun Indonesia  
mempunyai pemahaman yang berbeda. 
Kita masih mengikuti aluran pengakuan 
dosa dalam doa mendekatkan diri pada 
Tuhan. Dari sana kita memulai ibadah kita. 
Sebelum kita melanjutkan ibadah kita 
pertama-tama kita melihat diri kita terlebih 
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toenadering. Voordat wij verder 
gaan in de dienst, gaan we eerst 
naar onszelf kijken wat wij gedaan 
hebben tegenover God en onze 
medemens. Zijn er dingen geweest 
waarvoor wij om vergeving moeten 
vragen omdat wij niet zo goed 
handelden? Wij kijken vaak niet 
naar onszelf maar naar anderen en 
dat is meestal het begin van 
zonden.  
Want als je te veel naar iemand 
kijkt dan praat je over die persoon 
met anderen. Zo gaan veel 
gemeenten kapot. Naar jezelf 
kijken, berouw hebben. Dat is waar 
ik me de laatste jaren mee bezig 
hield. Niet naar anderen kijken wat 
ze hebben gedaan en hoe ze 
hebben gehandeld. Kijk naar jezelf, 
terug naar de kern van je eigen ik  
en kom tot God om vergeving te 
vragen. 
 
2. Onze lezing van vandaag gaat 
ook over zonde en genade die 
duidelijk worden gemaakt door het 
verhaal van Jezus over het verloren 
schaap en de verloren penning. Dit 
verhaal wordt vaker 
geïnterpreteerd als mensen die 
leven als gemeente die elkaar 
behoeden of op elkaar passen.  
Zorgen dat niemand weg gaat van 
je gemeente of als iemand niet 
meer komt in de kerk dan moet je 
gaan zoeken tot je die weer vindt. 
Dit is ook wel waar maar ik vroeg 
me af of deze interpretatie is wat 

dahulu apa yang kita lakukan terhadap 
Allah dan sesama manusia? Apakah ada 
hal-hal yang membuat kita harus meminta 
pengampunan karena kita tidak selalu 
lakukan hal-hal dalam hidup kita dengan 
benar?  
Yang sering kita lakukan adalah kita tidak 
meihat diri kita sendiri 
tetapi kita lebih sering memperhatikan 
orang lain dan itu adalah awal dari dosa. 
Karena jika kita terlalu banyak 
memperhatikan orang, kita tidak simpan 
untuk diri kita sendiri, kita menyampaikan 
apa yang kita lihat itu kepada orang lain. 
Banyak jemaat yang hancur karena 
kebiasaan seperti ini. 
 
Lihatlah kepada diri sendiri dan menyesal 
untuk hal-hal yang terjadi dalam hidup, 
Itulah yang saya lakukan beberapa tahun 
terakhir ini. Tidak melihat kepada orang 
lain, apa yang mereka lakukan dan 
bagaimana mereka menyelesaikan hal-hal 
dalam hidup mereka. Lihatlah ke dalam diri 
saudara, kembalilah ke dalam bagian diri 
saudara yang paling dalam dan datang 
kepada Allah untuk memohon 
pengampunan. 
 
2. Bacaan kita hari ini berbicara juga 
tentang dosa dan anugerah 
Yang lebih dijelaskan melalui cerita Yesus 
tentang domba yang hilang dan dirham 
yang hilang. Cerita ini sering 
diinterpretasikan dengan jemaat  
yang saling menjaga dan memelihara satu 
dengan yang lain. Usahakanlah agar 
jangan ada orang yang meninggalkan 
jemaat atau jika ada orang yang sudah 
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Jezus bedoelde? De volgende 
vraag is: wat is de kern van het 
verhaal? 
 
Daar ga ik het vandaag met u over 
hebben. Wij gaan kijken naar 
onszelf en onze kijk en Jezus’ kijk 
op anderen.  
 
Lucas schrijft in deze passage over 
tollenaars en zondaars die hun heil 
zochten bij Jezus, zij overdachten 
zijn woorden. Hij was degene die 
hen ging accepteren zonder te 
vragen wie ze waren zijn of wat ze 
deden.  Bij de mensen viel hun 
slechts minachting ten deel, in de 
tempel werd ze verstaan gegeven 
dat zij ook in Gods ogen 
minderwaardig waren, maar Jezus 
zocht hen op, en zij zochten Jezus 
op. Jezus zat met hen aan tafel. Hij 
zei hun dat ze wonderschone 
schepselen van God waren.  
 
3. Hier gaat het om, broeders en 
zusters van Christus. Wij mensen, 
hoe slecht wij ook zijn, wij zijn 
kinderen van God. Wij zijn net als 
een parel in de ogen van God. 
Maar in de ogen van sommige 
mensen zijn wij niet waardig. Wij 
maken elkaar op deze manier 
kapot. Je bent niets want je hebt 
niet goed geleefd.  
Er wordt gekeken naar wat je deed 
en wat je presteerde in het leven. 
 
Net als wat de Farizeeërs en de 

lama tidak datang di gereja berarti saudara 
harus mencari orang itu sampai ditemukan 
kembali. Hal ini memang tepat. Tetapi 
yang menjadi pertanyaan bagi saya 
apakah interpretasi ini yang Yesus 
maksudkan? Pertanyaan selanjutnya 
adalah: apakah inti dari cerita ini? Inilah 
yang saya ingin percakapkan dengan 
saudara. Kita melihat diri kita sendiri dan 
cara pandang kita  
dan cara pandang Yesus terhadap orang 
lain. 
 
Penginjil Lukas menulis dalam bacaan ini 
tentang pemungut cukai dan orang-orang 
berdosa  
yang mencari keselamatan mereka pada 
Yesus. Mereka merenungkan kata-kata 
yang Ia ucapkan. Ia adalah orang yang 
menerima mereka tanpa bertanya siapa 
mereka dahulu, sekarang dan apa yang 
mereka lakukan. 
 
Bagi manusia mereka selalu direndahkan. 
Di rumah ibadah, mereka diberitahukan 
bahwa mereka tidak berharga di mata 
Allah, tetapi Yesus mencari mereka dan 
mereka mencari Yesus. Yesus duduk di 
meja makan bersama mereka. Ia 
mengatakan bahwa orang-orang berdosa 
ini adalah ciptaan Allah yang mulia. 
 
3. Di sinilah intinya saudara-saudara 
kekasih Tuhan. Kita manusia seberapa 
jeleknya hidup kita, kita adalah anak Allah. 
Kita seperti mutiara di mata Allah. Tetapi 
di mata beberapa orang kita tidak 
berharga. Dengan cara ini kita membuat 
hidup sesama kita hancur. Saudara bukan 
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Schriftgeleerden deden. Ze kijken 
op anderen neer vanwege hun 
beroep of levenspraktijk. Ze 
vergelijken zichzelf met anderen.  
 
En waarom heeft Jezus hen 
opgezocht? In een andere gedeelte 
zei Jezus dat ze een dokter nodig 
hebben. Jezus vertelde de 
Farizeeërs dat deze mensen, 
verloren schapen zijn die gezocht 
moeten worden. Die een eigen 
plaats gegeven moeten worden. 
Die gewaardeerd en gerespecteerd 
moeten worden. 
 
4. Of over een vrouw die tien 
schellingen heeft en er een 
verliest, zij zal een olielamp 
aansteken en het hele huis 
doorzoeken, net zo lang tot zij die 
schelling heeft gevonden. Hij kan 
niet weg zijn en hij mag niet weg 
zijn. Ze kruipt over de vloer, ze tast 
met haar handen onder de kast, 
achter de oven, ze wordt steeds 
zenuwachtiger, kijkt in kieren en 
spleten, en dan ineens, er blinkt 
wat, daar ligt de schelling, de 
verloren schelling, ze kan haar 
geluk niet op. 
 
De vraag is: wie is dat verloren 
schaap dat Jezus bedoelde? Wie is 
die zondaar? Ik niet, denkt u 
misschien? Ik ga elke zondag naar 
de kerk, ik bid altijd, etc. Wie was 
die vrouw? Geeft ze niet het beeld 
van God die over de vloer van de 

apa-apa karena saudara tidak hidup 
dengan baik. Selalu dilihat kepada apa 
yang saudara lakukan dan prestasikan 
dalam hidup. 
 
Demikian juga dengan apa yang dilakukan 
oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli 
Taurat. Mereka melihat orang lain dengan 
begitu rendah karena pekerjaan dan 
praktek hidup sehari-hari. Mereka 
membandingkan diri mereka dengan orang 
lain. 
 
Mengapa Yesus mencari mereka? Dalam 
bagian lain dalam Alkitab Yesus 
mengatakan  
bahwa mereka membutuhkan dokter. 
Yesus menyampaikan kepada orang-orang 
Farisi bahwa orang-orang berdosa inilah 
yang seperti domba yang hilang dan 
mereka harus di cari dan memberikan 
tempat bagi mereka. Mereka inilah yang 
perlu di hargai dan dihormati. 
 
4. Atau perempuan manakah yang 
mempunyai sepuluh dirham, dan jika ia 
kehilangan satu diantaranya, tidak 
menyalakan pelita dan menyapu rumah  
serta mencarinya dengan cermat sampai ia 
menemukannya? Uang itu tidak mungkin 
hilang dan tidak boleh hilang. Ia tunduk 
dan mencari di lantai, meraba dengan 
tangannya di bawah lemari, Di belakang 
oven, dan ia semakin bingung, melihat di 
tempat-tempat yang tersembunyi. Dan 
tiba-tiba, ia melihat sesuatu, dirham itu 
ada di sana, Dirham yang hilang, ia sangat 
bersukacita. 
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wereld door het stof kruipt om het 
verlorene te zoeken? 
 
Een collega in de KPV cursus zei 
iets moois tijdens het 
ochtendgebed dat hij leidde over 
deze tekst. Hij zei: “Ik heb 
meerdere malen over deze tekst 
gepreekt maar ik besef nu pas dat 
God mensen ook kwijt kon raken. 
Niet alleen dat mensen God kwijt 
raken maar dat God mensen ook 
kwijt raakt. En God zal er alles aan 
doen om die te zoeken en te 
vinden”. 
 
5. Gemeente van Jezus Christus, 
Wij kunnen ook die mensen zijn 
die gevonden moeten worden door 
God, hoe goed wij onszelf ook 
kunnen verbergen. Wij zijn de 
zondaars die soms slechte 
gedachten hebben tegenover 
anderen. Wij uiten het niet maar 
denken er over. Wij zijn de 
zondaars die soms vuile woorden 
over anderen uitspreken. Wij zijn 
verloren schapen die gevonden 
moeten worden. Die terug moeten 
naar de Heer, naar God.  
 
En als wij dat beseffen, kunnen wij 
de genade van de HEER Jezus 
ervaren en waarderen. De genade 
van Jezus is groot en duur want hij 
heeft zijn bloed en zijn lichaam 
voor ons gegeven. 
 
Teken van de genade van Jezus 

Pertanyaan bagi kita ialah: siapa yang 
Yesus maksudkan dengan 
Domba yang hilang? Siapa itu orang 
berdosa? Saudara mungkin berpikir bukan 
saya. Saya tiap hari minggu pergi ke 
gereja, saya selalu berdoa, dst. Siapakah 
perempuan itu?  Apakah ia memberikan 
gambaran tentang Allah yang menyapu 
lantai dunia yang penuh dengan debu 
untuk menemukan mereka yang hilang? 
Seorang rekan pendeta Belanda dalam 
cursus KPV yang saya ikuti mengatakan 
sesuatu yang indah pada saat ia 
memimpin ibadah pagi dan mengambil 
dari bacaan ini. Dia berkata begini: “Saya 
telah sering berkhotbah tentang bacaan ini 
tetapi saya baru sadar sekarang bahwa 
Allah juga bisa kehilangan manusia. Bukan 
saja manusia yang kehilangan Allah tetapi 
Allah juga bisa kehilangan manusia dan 
Allah akan melakukan segala sesuatu 
untuk mencari dan menemukannya”. 
 
5. Jemaat Yesus Kristus, Kita bisa juga 
menjadi orang yang harus ditemukan oleh 
Allah, sebagaimana baiknya kita 
menyimpan segala sesuatu dalam diri kita. 
Kita adalah orang-orang berdosa yang 
sering mempunyai pikiran yang jelek 
terhadap sesama. Kita tidak 
mengungkapkannya tetapi kita berpikir 
tentang hal itu. Kita orang berdosa yang 
mengucapkan kata-kata kotor tentang 
orang lain. Kita adalah domba yang hilang 
yang harus ditemukan. Yang harus kembali 
kepada Tuhan, kepada Allah. Dan jika kita 
menyadarinya, kita dapat menghargai 
anugerah Tuhan Yesus dan mengalaminya. 
Anugerah Yesus itu besar dan mahal 
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voor ons mensen. Wij kunnen 
alleen deze genade ervaren als wij 
beseffen wie wij zijn en wat wij 
gedaan hebben. Want Jezus komt 
om ons op te zoeken, opdat wij 
waarlijk kinderen van God mogen 
zijn. Niet slechts met onze traditie 
om naar de kerk te gaan maar 
meer dan dat, anderen kijken met 
de ogen van God. Diep naar jezelf 
kijken en anderen de kans geven 
om terug te gaan naar God. En ik 
kan u verzekeren dat als wij op 
deze manier doorgaan als 
gemeente zijn, er vanzelf mensen 
komen naar God via GKIN. Daar 
hoeven we niet bang voor te zijn. 
Want die mensen zijn niet van ons 
maar van God en God bepaalt 
wanneer de tijd is om terug te 
komen bij Hem. Dat geldt ook voor 
ons allen. En dan is er een feest in 
de hemel maar ook in de 
gemeente. 
 
Ik sluit deze overdenking af met 
een gedicht dat geschreven werd 
door Lidy van Prooyen-Schuurman, 
een predikant van Protestantse 
gemeente Twello. 
 
Een brief van de vader aan zijn 
verloren zoon/dochter 
Mijn lieve zoon/dochter, jij ging zo 
ver 
op zelfgekozen wegen, 
zo doelgericht jij van mij weg 
jij koortsig zoekend naar zegen. 
Ik weet wel waar je voeten gaan, 

karena diberikan melalui darah dan 
tubuhNya yang diserahkan bagi kita. 
Tanda anugerah Yesus untuk kita manusia. 
 
Kita hanya dapat mengalami anugerah ini 
jika kita menyadari siapa kita dan apa 
yang kita lakukan. Karena Yesus datang 
untuk mencari kita, agar kita benar-benar 
disebut anak-anak Allah. Bukan hanya 
melalui kebiasaan kita pergi ke gereja 
tetapi lebih dari itu, melihat orang lain 
dengan kaca mata Allah. Lihatlah diri 
saudara lebih dalam dan berikanlah 
kesempatan kepada orang lain untuk 
kembali kepada Allah. Dan saya pikir 
saudara-saudara bahwa apabila kita 
berjalan dengan cara ini sebagai jemaat 
orang-orang akan datang dengan 
sendirinya ke GKIN. Kita tidak perlu takut. 
Karena orang-orang itu bukan milik kita 
tetapi milik Allah dan Allah menentukan 
kapan waktu yang tepat untuk kembali 
kepadaNya. Hal ini berlaku bagi kita 
semua. Dan saat itu ada pesta sukacita di 
sorga tetapi juga di jemaat. 
 
Saya mengakhiri renungan ini dengan satu 
puisi yang ditulis oleh Lidy van Prooyen-
Schuurman, pendeta gereja Protestan 
Twello. 
 
Surat dari seorang ayah untuk anak 
laki-lakinya/anak perempuannya 
yang hilang 
Anakkku yang kukasihi 
Kamu telah pergi jauh, 
pada jalan yang kamu pilih sendiri. 
Menentukan jalanmu dari jalanku 
kamu berjalan mencari berkatNya. 
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ik voel je hart bij mij vandaag. 
Kom ik jou ooit nog tegen? 
Je wegen zijn mij wel vertrouwd, 
je reizen en je wachten. 
Je dagen gaan mij niet voorbij, 
je rusteloze nachten. 
Mijn liefde gaat steeds met je mee, 
al woonde je voorbij de zee, 
jij bent in mijn gedachten. 
Ik proef je honger, bitter is 
je zucht naar verre oorden, 
verlangen naar een andere taal, 
je dorst naar nieuwe woorden. 
Je wilde leven, vond de dood, 
hervond jezelf in diepste nood: 
sta op en word herboren. 
Mijn zoon/dochter, immer en altijd 
zal 
ik speuren, wachten, hopen. 
Mijn hart gaat uit, jou tegemoet, 
mijn armen zijn al open. 
Komt ooit het einde van je tocht 
omdat je vond waarnaar je zocht: 
het feest is aangebroken.   
 
Amen. 
 
Ds. S.M. Winckler-Huliselan 

Aku tahu kemana kakimu melangkah 
Aku merasakan hatimu hari ini dalam 
dadaku 
Apakah aku akan bertemu denganmu lagi? 
Jalan-jalanmu sangat dikenal olehku, 
perjalananmu, penantianmu. 
Hari-harimu tidak akan aku lupakan, 
malam-malammu yang penuh 
ketidaktenangan. 
Kasihku selalu menyertaimu, 
Walaupun engkau tinggal jauh di seberang 
lautan, 
kamu selalu ada di benakku. 
Aku merasakan kamu lapar, 
kepahitanmu adalah ungkapan kerinduan 
pada suatu tempat yang jauh dimana 
kamu merasa aman 
rindu akan bahasa yang lain, 
kehausanmu akan kata-kata yang baru. 
Kamu ingin hidup, tetapi menemukan 
kematian, 
Menemukan dirimu kembali di tengah 
kesulitan yang besar; 
Bangkitlah dan lahirlah kembali. 
Anakku, Aku akan selalu dan setiap saat 
menunggumu,  
mengharapkanmu. 
Hatiku berharap untuk bertemu 
denganmu, 
tanganku telah terbuka. 
Akankah ada akhir pada perjalananmu  
karena engkau telah menemukan apa yang 
engkau cari; 
maka pesta perayaan dimulai. 
 
Amin. 
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BOUWSTENEN VAN GKIN REGIO TILBURG 

 

Een interview met Vianty Benamen en Edwin de Jong. 
 
De liefde bracht Vianty naar Nederland. 
Edwin de Jong, in hart en nieren een geboren Oosterhouter, ontmoet zijn Vianty 
Benamen uit Surabaya via een datingsite. Edwin zat bij de Oosterhoutse 
drumband. Tijdens het ziekenbezoek dat Vianty en Edwin aan ons brachten, heb 
ik gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt, hen met beider goedkeuring te 
interviewen voor de Bouwstenen van de GKIN Tilburg. 
 
Edwin vertelde een tijd single geweest te zijn. Op aandringen van een bevriende 
collega, die al enige tijd op een datingsite contact had, begon Edwin ook op deze 
site te googlen. Na enige aarzeling van het wel of niet trok Edwin zijn stoute 
schoenen aan en kwam hij in contact met Vianty die als enige Aziatische tussen 
de Nederlandse vrouwen stond. Haar naam viel op en ook haar mooie 
profielfoto.  
Edwin: “Omdat ik geen andere taal machtig 
ben, begon ik de chat in het Nederlands dat 
waarachtig door de Aziatische in het 
Nederlands werd beantwoord. Waar ik toch van 
op keek. Later werd het me duidelijk dat de 
chats niet door Vianty zelf werden beantwoord, 
maar door een bevriend echtpaar hier in 
Nederland.”  
 
Niet lang na de chat-kennismaking besloot Edwin er zelf op uit te trekken en 
reisde in 2009 op aswoensdag, direct na de carnaval, richting Surabaya alwaar 
Vianty woonde, en omdat hij niet zeker wist of er wel echt een klik zou zijn, 
boekte hij een reis voor 10 dagen. Vianty is dochter van een predikant in een 
bloeiende kerkgemeenschap van de GKI in Surabaya die ’s zondags twee 
diensten houdt, haar vader is collega van ds Purboyo. Vianty was werkzaam in 
het basisonderwijs. In de zomer van 2010 kwam Vianty voor drie maanden naar 
Oosterhout en maakte kennis met de familie van Edwin. In 2011 trouwde het 
stel voor de kerk in Surabaya, een huwelijksfeest dat drie dagen duurde. De 
Nederlandse taal leerde Vianty in een klooster van gepensioneerde geestelijken, 
dit op aanwijzing van een mede-GKIN gemeentelid. Nadat Vianty in 2012 
voorgoed in Nederland kwam, bezochten ze de Pinksterkerk in Zwijndrecht. En 
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niet lang daarna kwamen ze in contact met een oud-sympathisant van de GKIN 
regio Tilburg en kregen ze het adres door en zo bezochten Vianty en Edwin de 
Pauluskerk in Tilburg. 
 
De eerste begroeting en ontvangst in de Pauluskerk sprak hun erg aan. Wat ook 
heel bijzonder was, is dat Vianty een oud-leerling van haar, Denny, terug zag in 
de Pauluskerk. Hij herkende Vianty gelijk en dacht eigenlijk dat Vianty in het 
noorden van Nederland woonde. Het was een bijzonder weerzien. Edwin is 
werkzaam in de Telemarketing. En Vianty bij de ouderenzorg waar zij zich zeer 
op haar plaats voelt.  Vianty bezoekt zo vaak als ze kan haar thuisland. 
Vianty: “In Indonesië had ik een mooie baan maar de liefde bracht me hier bij 
Edwin.”  
 
Vivienne C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
 

 GEREJA KRISTEN INDONESIA NEDERLAND 

(Indonesisch - Nederlands Christelijke Kerk) 

OKTOBER - DECEMBER 2018 
Aanvangstijd diensten: Arnhem (AR) en Den Haag (DH) 13.30 uur 

 Amstelveen (AM), Nijmegen (NM), Rotterdam (RD) en Dordrecht (DD) om 14.00 uur,  

Tilburg (TB) om 10:00 uur, HSK Antwerpen 15:00 uur of anders vermeld. Preekrooster onder voorbehoud. 
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7 OKTOBER Gezinsweek 
AM ds. J. Linandi N+I 
DH ds. S.H. Harefa I+N 

DD ds. S. Tjahjadi I+N 
NM ds. D. Janssens-Sahertian 

(13:30 uur) 
I+N 

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

 
14 OKTOBER 
AM mw. ds. Y. Hsu N+I 

DH ds. S. Tjahjadi I+N 
RD ds. A. Verburg N+I 

NM ds. J. Linandi N+I 
TB ds. D. Janssens-Sahertian I+N 
HSKA ds. T.M.E. Lalenoh I+N 

 

21 OKTOBER 

AM zr. B. Tjipta Sari Psi. MK. MSc. I+N 

DH mw. ds. Y. Hsu N+I 

DD ds. J. Linandi N+I 

AR ds. M. de Mik – van der Waal N+I 

TB ds. S.M. Winckler-Huliselan, 
gezamenlijke dienst 

N+I 

 
28 OKTOBER 

AM ds. T.M.E. Lalenoh I+N 
DH ds. I Made Priana I+N 
RD zr. K.S. Prijatna M.A. I+N 

AR 

ds. H. van de Wal en  
ds. J. Eigenraam, Dienst Segi 
4, met PGA Salvatorkerk, PERKI 
& KJPIN, Salvatorkerk, 
Salvatorplein 274, Arnhem 
10:00 u 

N+I 

TB 
ds. S.M. Winckler-Huliselan 
Jongerendienst 

N+I 

HSKA ds. S. Tjahjadi I+N 

 
 

4 NOVEMBER 
AM ds. I Made Priana I+N 
DH Ds. J. Linandi N+I 

DD ds. S. Tjahjadi I+N 
AR ds. S.H. Harefa I+N 
TB ds. T.M.E. Lalenoh I+N 

 
11 NOVEMBER 

AM ds. J. Linandi, Heilig Avondmaal N+I 

DH 
ds. S. Tjahjadi, om 11:00 u 
Gezamenlijke dienst met 
gemeente van Marcuskerk 

I+N 

RD 
ds. T.M.E. Lalenoh,  
Heilig Avondmaal 

I+N 

NM 
ds. S.M. Winckler-Huliselan, 
Heilig Avondmaal 

N+I 

TB ds. S.H. Harefa I+N 

HSKA 
ds. S.H. Harefa 
Heilig Avondmaal 

N+I 

 

18 NOVEMBER 
AM ds. T.M.E. Lalenoh I+N 

DH mw. ds. Y. Hsu N+I 
DD ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 

AR ds. J. Linandi N+I 

TB 
ds. S. Tjahjadi, 
Heilig Avondmaal 

N+I 

 
25 NOVEMBER Dienst ter nagedachtenis van 
de overledenen 

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

DH 
ds. S. Tjahjadi,  
Heilig Avondmaal 

I+N 

RD 
zr. B. Tjipta Sari Psi. MK. 
MSc. 

I+N 

NM ds. T.M.E. Lalenoh I+N 

TB ds. J. Linandi N+I 

HSKA ds. J. Linandi N+I 
 

 

 

 

2 DECEMBER 1e zondag van de Advent  
30 DECEMBER 5e zondag 
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AM ds.C. de Jonge N+I 

DH ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I 
DD br. N.F. van Splunter N+I 
AR ds. J. Linandi N+I 
TB ds. T.M.E. Lalenoh I+N 

 

9 DECEMBER 2e zondag van de Avent 

AM mw. ds. Y. Hsu N+I 

DH 
zr. B. Tjipta Sari Psi. MK. 
MSc. 

I+N 

RD ds. J. Linandi N+I 
NM ds. D. Janssens-Sahertian I+N 

TB ds. S. Tjahjadi I+N 

HSKA ds. S. Tjahjadi  
 

16 DECEMBER 3e zondag van de Avent 
AM ds. D. Janssens-Sahertian I+N 
DH ds. B. Plaisier N+I 

DD ds. S. Tjahjadi I+N 

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

TB ds. J. Linandi N+I 

 

23 DECEMBER 

AM ds. J. Linandi, 
Regionale Kerstviering 

N+I 

DH ds. S. Tjahjadi I+N 

RD 
ds. D. Janssens-Sahertian, 
Regionale Kerstviering 

I+N 

NM 
ds. S.M. Winckler-
Huliselan, 
Regionale Kerstviering 

N+I 

TB 
ds. I Made Priana, 
Regionale Kerstviering 

I+N 

HSKA 
ds. I Made Priana, 
HSKA Kerstviering 

I+N 

 

25 DECEMBER Landelijke Kerstviering, 
in Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, 

Loosduinen - Den Haag * 
 

*zie mededeling in kerkbode voor locatie en 
aanvangstijd. 
 

AM ds. S. Tjahjadi I+N 
DH ds. I Made Priana I+N 

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

NM ds. J. Linandi N+I 

TB ds. D. Janssens-Sahertian I+N 

HSKA Ds. D. Janssens-Sahertian I+N 

 

31 DECEMBER Oudjaarsdienst 
AM ds. J. Linandi N+I 
DH ds. D. Janssens-Sahertian I+N 

DD ds. S. Tjahjadi * I+N 

AR ds. S.H. Harefa * N+I 

TB 
ds. S.M. Winckler-Huliselan, 
19:00 uur 

N+I 

HSKA ds. I Made Priana, 14:00 uur I+N 

 

G.K.I.N. erediensten zijn tweetalig. 
N+I: preek in het Nederlands, de 
Indonesische versie wordt geprojecteerd. 
I+N: preek in het Indonesisch, de 
Nederlandse versie wordt geprojecteerd. 
 

Landelijk Kerkelijk Bureau 
Heuvelstraat 141, 5038 AD Tilburg 
NEDERLAND 
e-mail: LKB@gkin.org 
 
Scriba: telefoon: 06-218 97 717, 
e-mail: scriba@gkin.org 
 
ING 2618290, Den Haag.  
IBAN: NL19 INGB 0002 6182 90 
 
Rabobank 302301305, Den Haag.  
IBAN: NL23 RABO 0302 3013 05 



  

 

 

Jaargang 34 • editie 4 • oktober 2018 

17 

 

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

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

5 JULI 2018 

 
GKIN ROTTERDAM – DORDRECHT, door zuster Hilda Tan 
 
Sinds ongeveer 10 jaar organiseert 
GKIN-regio Schiedam-Rotterdam-
Dordrecht een “Vrouwenmiddag”, 
vijfmaal per jaar op donderdagen, op 
diverse plaatsen afhankelijk van de 
beschikbaarheid van de dames die deze 
bijeenkomsten willen organiseren. 
 
De bedoelingen van deze middag zijn: 
samenzijn onder elkaar met dames van 
hetzelfde geloof, verdieping van het 
geloof te ervaren onder leiding van 
Mevrouw Santi Tjahjadi, betere sociale 
contacten te krijgen tussen de vrouwen 
en steun te bieden aan de dames 
senioren; wij streven naar: “EEN 
LICHAAM IN CHRISTUS”, elkaar delen 
en steunen! 
 
Bijna ieder jaar organiseren wij een 
speciale dag, met verschillende 
activiteiten zoals: zingen bij een tehuis, 
knutselen, uitgaan, het verzorgen van 
een etentje voor oudere dames en 
picknicken, meestal na een korte 
overdenking. 
 
Op 5 juli 2018 hebben wij ideeën 
gevormd om gezamenlijk een picknick 
dag te houden aan het begin van de 
zomer, voor de tijdelijke “pauze” van 
onze bijeenkomsten. Dit idee werd met 

Sejak +/- 10 tahun GKIN daerah 
Rotterdam-Dordrecht-Schiedam 
mengadakan acara “Hari Wanita “ 
yang diadakan setiap hari kamis 5x 
dalam setahun. Kegiatan ini dilakukan 
dirumah jemaat yang bersedia 
menyelenggarakan kebaktian ini. 
 
Tujuan dari kegiatan “hari Wanita“ ini 
adalah: berkumpul ber-sama2 
dengan teman2 wanita seiman dalam 
Kristus, dibawah pimpinan ibu Santi 
Tjahjadi untuk merenungkan dan 
mempelajari alkitab untuk 
memperluas pengertian kita dalam 
rohani. Selain itu tujuan kita adalah 
mempererat persaudaraan antara 
kaum wanita, dan juga saling 
menolong, terutama untuk rekan2 
senior; kita berusaha untuk menjadi 
“SATU TUBUH DIDALAM KRISTUS” 
 
Hampir tiap tahun kita mengadakan 
kegiatan khusus, seperti: menyanyi di 
rumah2 sakit/rumah panti wreda 
(jompo), Kreatifitas pekerjaan 
tangan, bepergian, memasak untuk 
senioren, picknick, dsb. 
Kegiatan ini kita lakukan setelah 
didahului oleh Renungan singkat. 
 
Pada tanggal 5 Juli yang lalu kita 
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vol enthousiasme aangenomen. Zo werd 
de afspraak gemaakt: om 11:00 uur 
verzamelen wij bij het huis van Swan 
Soema in Rotterdam.  
 
Voor 11:00 uur kwamen de dames, niet 
met lege handen, maar ieder nam 
lekkernijen mee, zoals wij, dames uit 
Indonesië, gewend zijn… ook picknick-
matten; dranken enz. werden 
meegenomen.  
 
Wij begonnen met een korte 
overdenking door Santi, voorafgegaan 
door gebed en het zingen van een 
aantal liedjes; de overdenking was 
genomen uit Numeri 6: 10-12. Wij 
werden herinnerd aan de waarschuwing 
van Mozes toen de Israëlieten het 
beloofde land Kanaän naderden na 
omzwerving van 40 jaar in de woestijn. 
Het gevaar van een leven in welvaart is: 
VERLIES VAN GELOOF.   
 
In onze huidige maatschappij zijn wij 
ook gewaarschuwd voor dit soort 
verlies, omdat wij over het algemeen 
leven in een welvarende maatschappij! 
Er werd ook gesproken over 
geheugenverlies of dementie! 
Brainoefeningen zijn erg nuttig!  
 
Vervolgens oefenden wij met ons 
geheugen door middel van een 
boodschappenlijst; er werden 
fluisterwoorden doorgegeven en aan het 
eind werden de woorden geëvalueerd. 
 
Tegen 12:00 uur vertrokken we met 19 

mempunyai rencana untuk 
mengadakan picknik bersama karena 
musim panas sudah tiba!  
Di musim panas biasanya kegiatan-
kegiatan akan dihentikan sementara. 
Inilah saat terbaik untuk ber-sama2 
menikmati tamasya dialam terbuka. 
Rencana ini diterima oleh semua 
rekan2 dengan penuh semangat dan 
gembira. Begitulah rencana kita 
menjadi kenyataan! Kita saling 
berjanji untuk berkumpul dirumah 
Ibu Swan Soema tanggal 5 Juli, jam 
11:00 di Rotterdam 
 
Sekitar jam 11:00 ibu2 pada datang, 
tidak dengan tangan kosong, tetapi 
tiap2 ibu membawa bingkisan kue2 
dan camilan2 lezat, inilah tradisi kita, 
“kalau kumpul pasti makan2”… 
Begitulah, ada juga yang membawa 
tikar, minuman, dll.  
 
Kita memulai acara kita dengan 
Renungan singkat yang dipimpin oleh 
ibu Santi, sebelumnya kita 
menyanyikan beberapa lagu2. 
Renungan diambil dari buku Bilangan 
6: 10-12, dimana kita diingatkan 
akan peringatan dari Nabi Musa 
waktu bangsa Israel akan memasuki 
“Tanah Perjanjian” Kanaan setelah 
berkelana selama 40 tahun dipadang 
pasir, yaitu tentang bahayanya hidup 
di negeri “Susu dan Madu”; negeri 
yang makmuur! Apakah bahayanya ? 
KEHILANGAN KEPERCAYAAN PADA 
TUHAN! 
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personen naar het Schollebos in Capelle 
aan de IJssel; wij waren gezegend met 
mooi weer. Het was niet te heet! 
 
Onder de lommerrijke boom gingen we 
zitten, genieten van onze overvloedige 
lekkernijen, en gezellig ons lief-en-leed 
delen, “de zusterlijke” band in Christus 
werd bekrachtigd!  
Met volle tevredenheid, gezegend zowel 
met geestelijke als lichamelijke bagage, 
gingen we rond 15:00 uur naar huis. 
 
 

Dimasa sekarang kita juga 
diperingatkan akan kehilangan 
seperti ini, karena kita juga hidup 
dinegara yang makmur, secara 
jasmani kita tidak kekurangan suatu 
apapun.  
Kita bicarakan juga: “hilang ingatan” 
atau “demensi”; untuk ini kita perlu 
“olahraga otak” 
 
Kita melatih dengan beberapa 
metodik, seperti: latihan dengan 
daftar keperluan se-hari2 sebelum 
pergi berbelanja; dan juga latihan 
dengan cara berbisik kepada orang 
sebelah kita, dan diteruskan ke orang 
lain, sampai orang terachir ; lalu di 
disesuaikan dengan yang dibicarakan 
oleh orang pertama. 
 
Jam 12:00 kita berangkat ke 
Schollebos di Capelle aan de Ijssel; 
kita merasa sangat diberkati, karena 
hari itu cuaca sangat bagus!/ tidak 
terlalu panas! 
 
Dibawah naungan pohon rimbun kita 
duduk ditikar, menikmati hidangan 
lezat, sambil bercanda, suka dan 
duka saling kita bicarakan, dan 
demikianlah terjalin rasa 
“persaudaraan kita didalam Kristus”, 
lebih erat! 
Dengan rasa puas, dipenuhi dengan 
hikmat jasmani dan rohani, kita akhiri 
hari itu, pulang Kerumah masing2 
sekitar jam 15:00.  
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DANKDIENST 73 JAAR 

ONAFHANKELIJKHEID RI (BKUKIN) 

 

Badan Kerja sama Umat Kristiani di Nederland (BKUKIN) organiseert sinds jaar 
en dag verschillende kerkelijke diensten. Eén daarvan is een viering ter 
gelegendheid van de onafhankelijkheidsdag van Republik Indonesia. Meestal 
wordt de dankviering gehouden in een kerk in de buurt van Den Haag of 
Amsterdam, maar dit jaar werd deze in Breda gehouden. De dankdienst ter 
gelegenheid van 73 jaar onafhankelijkheid van Republik Indonesia werd op 18 
augustus 2018 gehouden in de St. Franciscuskerk te Breda-Noord. 
 
De viering werd geleid door 5 voorgangers uit verschillende kerkelijke 
genootschappen waaronder GKIN (vertegenwoordigd door ds. Stanley Tjahjadi). 
Het thema voor de viering was genomen uit Matteüs 22 vers 21 ‘Geef dan wat 
van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ Echt een 
zeer toepasselijk thema voor deze gelegenheid! De dankdienst ademde een sfeer 
waar cultuur, religie en patriotisme met elkaar verbonden zijn. Zo wordt de 
intocht van de voorgangers begeleid door een traditionele dans van Manado. 
Daarnaast werden kerkelijke liederen afgewisseld met het volkslied ‘Indonesia 
Raya’ en patriotische liederen zoals Indonesia Pusaka. Er werd ook een gedicht 
over een omgekomen strijder voorgelezen met heel veel passie en emotie. De 
vastberadenheid en de angst van deze held was daardoor goed voelbaar. Je 
werd als het ware meegesleurd in de oorlogssituatie van toen. Heel goed 
gedaan.  
 
Ik was aangenaam verrast toen ik zag dat er veel gemeenteleden van GKIN 
regio Tilburg in de werkgroep zaten. Zowel de voorzitter als de secretaris van de 
werkgroep, Ellen Hutting en Mary Somers, zijn beide lid van de GKIN regio 
Tilburg. En was trots om te zien hoe onze zusters samen met de leden van 
Keluarga Katholik Indonesia (KKI) Breda, onder leiding van Bapak Nico Tumiwa, 
zich hadden ingezet om de viering tot succes te maken. Ze hebben voortreffelijk 
samengewerkt met elkaar. Het zou nog mooier zijn als er meer gemeenteleden 
van andere regio’s aanwezig waren in deze dankdienst. Misschien volgend jaar...  
      
Iskandar Gandasasmita 
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De voorgangers samen met de Indonesische ambassadeur voor Nederland, 
Bapak I Gusti Agung Wesaka Puja (in het midden), de voorzitter van de 
werkgroep Ibu Ellen Hutting-Tarore (naast de ambassador) en de staf van de 
Indonesische ambassade (helemaal links en rechts).    
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KWARTAAL VERSLAG 

 

3e kwartaal: juni t/m september 2018 

 

1. Pastorale zorg: 

- Regio Amstelveen e.o.: ds. J. Linandi. 

- De afdeling Noord / Oost Nederland (Steenwijk, Kampen, Paterswolde): ds. 

J. Linandi. 

- Regio Rotterdam-Dordrecht e.o.: ds. S. Tjahjadi. 

- Regio Rijswijk-Den Haag e.o.: ds. S. Tjahjadi. 

- Regio Arnhem-Nijmegen e.o.: ds. S.M. Winckler-Huliselan. 

- Regio Tilburg e.o.: ds. S.M. Winckler-Huliselan. 

 

2. Huissamenkomsten: 

- Regio Amstelveen: 1 maal per maand op 4de donderdag om 11.00 uur in 

het Nieuwe kerkgebouw, Bouwerij 52, te Amstelveen. 

- Regio Amstelveen, afd. Noord / Oost Nederland: eenmaal per maand op 

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

Paterswolde. 

- Regio Amstelveen, afd. Almere: is op dit moment niet actief. 

- In Huize “Patria” in Bussum: 1 maal per 3 maanden een zondagsdienst 

door de GKIN, o.l.v. ds. J. Linandi. 

- Regio Arnhem-Nijmegen, Rijswijk-Den Haag en regio Tilburg: op aanvraag. 

- Regio Rotterdam-Dordrecht: laatste vrijdag van de maand om 19:30 uur, 

o.l.v. ds. S. Tjahjadi. 

- Antwerpen: 2de en 5de zondag van de maand, aanvang 15:00 uur. 

Locatie: Heilige Drievuldigheidskerk, Wapenstilstandlaan 57, B-2600 

Berchem (Antwerpen). NB vanaf 1 oktober 2018 ook 4de zondag van de 

maand. 

 

3. Catechisatie: 

- In Amstelveen, Rijswijk-Den Haag, Rotterdam-Dordrecht, Arnhem-

Nijmegen en Tilburg 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 2de 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 3de  donderdagavond van de maand, voor deelname of 

vragen: zr. Deany Bergmans via deany_bergmans@live.nl  

- Rijswijk-Den Haag: Pasutri, iedere 1ste vrijdag van de maand om 18:30 

uur. 

 

6. Diaconie: 

 

7. Beëindiging ambtsperiode / overige ambten: 

- op zondag 26 augustus 2018 traden zr. Bea Tan en zr. Vanessa Sidharta af 

als ouderlingen  

van de GKIN, in het bijzonder voor de regio Rijswijk-Den Haag. De 

kerkenraad dankt zr. Bea Tan voor het vervullen van 1 ambtstermijn en zr. 

Vanessa Sidharta voor het vervullen van 2 ambtstermijnen als 

regiosecretaris. 
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8. Bevestiging ouderling / overige ambten: 

- op zondag 1 juli 2018 in De Bron kerk te Dordrecht, is bevestigd onder 

bediening van ds. Stanley Tjahjadi, als ouderling van de GKIN, in het 

bijzonder voor de regio Rotterdam / Dordrecht, zr. Iljunah Pratomo. 

- op zondag 9 september 2018 in het kerkgebouw aan de Bouwerij 52, is 

bevestigd onder bediening van ds. Johannes Linandi, als ouderling van de 

GKIN, in het bijzonder voor de regio Amstelveen, br. Fokke de Jong.  

 

- op zondag 16 september 2018 is bevestigd onder bediening van ds. Marla 

Winckler-Huliselan, als ouderling van de GKIN, in het bijzonder voor de 

regio Tilburg, zr. Hargyanti Tan. 

 

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

 

10.  Geboren:  

- op 14 juni 2018 is in Beneden-Leeuwen geboren, Liv Nola Lamandassa 

dochter van br. Daniel Lamandassa en zr. Marlen Turangan van regio 

Arnhem-Nijmegen. De kerkenraad van de GKIN feliciteren familie 

Lamandassa-Turangan.  

- op 3 juli 2018 is geboren te Tilburg, Leana Rosa Mutsaers, dochter van br. 

Stefan Mutsaers en zr. Rosy Warmadinata, zusje van Kelso uit regio 

Tilburg. De gemeente en kerkenraad van de GKIN feliciteren de familie 

Mutsaers-Warmadinata. 

- Op 3 augustus 2018 is geboren Fay Lynn van Spall, dochter van Patrick en 

Jeske van Spall, kleindochter van Richard en Elly van Spall uit regio Tilburg. 

-  Op 23 augustus 2018 is geboren, Elba Ghislaine Buitendijk, dochter van br. 

Mark Buitendijk en zr. Pitty Buitendijk-Herrmann, zusje van Mali, Otis en 

Esau uit regio Tilburg. 

 

11.  Doop/ Volwassendoop/ Geloofsbelijdenis: 

- op zondag 15 juli 2018  is in het kerkgebouw aan de Bouwerij 52 onder 

bediening van ds. Johannes Linandi, de geloofsbelijdenis afgelegd door: zr. 
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Wenny Rumyanie, zr. Elisabeth Siem en br. Bandung Nasserie-Soukotta van 

de regio Amstelveen.  

-     op zondag 22 juli 2018 is in de Alexanderkerk te Rotterdam de Heilige 

Kinderdoop bediend aan Samuel Osea Koster zoon van br. Sander Koster 

en zr. Debby Koster, en aan Edmund Jozua Leffers zoon van br. Henko 

Leffers en zr. Nathalia Ginting van regio Rotterdam-Dordrecht onder 

bediening van Ds J. Linandi.  

-      op zondag 26 augustus 2018 is in de Marcuskerk te Den Haag, onder 

bediening van ds. S. Tjahjadi, de Heilige Kinderdoop bediend aan Nilo 

Haniël, zoon van zr. Dissy Ulina en br. Sandi Likuardy, en broertje van 

Karen, van regio Rijswijk-Den Haag. 

-     op zondag 9 september 2018 is de Heilige Kinderdoop bediend aan: 

Michael Hasudungan Johannes Wenker, zoon van zr. Yolanda en br. Martin 

Wenker uit Nieuwerkerk aan de IJssel onder de bediening van ds. S. 

Tjahjadi in de Alexanderkerk te Rotterdam. 

- op 9 september 2018 heeft dhr. David R.E. Parerungan uit Vlaardingen de 

geloofsbelijdenis afgelegd onder de bediening van ds. S. Tjahjadi in de 

Alexanderkerk te Rotterdam. 

 

12. Nieuwe dooplidmaten / belijdend lidmaten persoonsadministratie Scipio: 

 

13.  Overleden: 

- extra overlijdensbericht: op vrijdag 12 januari 2018 is in Bangka, Indonesië, 

overleden op 73 jarige leeftijd, dhr. Leonard Kaligis. Hij is de broer van zr. 

Susan Kaligis van onze regio Amstelveen.  

- op 30 juni 2018 is overleden op 75 jarige leeftijd dhr. Thomas van der Vlist, 

vader van br. Marcel van der Vlist en schoonvader van zr. Elly van der Vlist-

Pattiradjawane uit de regio Tilburg.  

- op 30 juni 2018 is te Medan, Indonesië, overleden op 83 jarige leeftijd mw. 

Jean Tehupeiory-Souisa, zuster van br. Josef Souisa en schoonzuster van 

zr. Olga Souisa-Sangkaen uit de regio Tilburg.  

- op 10 juli 2018 is te Oisterwijk overleden op 69 jarige leeftijd zr. Ruth van 

Gisbergen-Gunawan, echtgenote van br. Jan van Gisbergen uit regio 

Tilburg.  
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- op 10 juli 2018 is te Surabaya, Indonesië, op 84 jarige leeftijd overleden 

dhr. Anam Ham, vader van zr Fong Kwee-Ham en schoonvader van br. 

Samuel Kwee uit regio Tilburg. 

- op 30 juli 2018 is te Jakarta, Indonesië, op 65 jarige leeftijd overleden Mw 

Silvia Saimima-Ferman, moeder van zr Stenny Buytaert-Saimima en oma 

van Lyca Buytaert van HSK Antwerpen. 

- op zaterdag 28 juli 2018 is op 79 jarige leeftijd te Zwolle overleden dhr. 

E.B. Hübner. Hij is de vader van br. Sammy Hübner, schoonvader van zr. 

Shanti en opa van Marsha en Maxima, gemeenteleden van GKIN regio 

Arnhem-Nijmegen. 

- op zaterdag 4 augustus 2018 is op 81-jarige leeftijd te Kampen overleden 

zr. Clarissa van Werven-van der Kolk, sinds 2002 weduwe van dhr. Henk 

van Werven, en partner van br. Kees Huisjes van Huissamenkomst 

Noordoost Nederland.  

 

14.  Huwelijksinzegening:  

- op 23 juni 2018 zijn zr. Sarmauli Irianti Manurung (gemeentelid van regio 

Arnhem – Nijmegen) en br. Alexander Nelissen in Sint-Servatiuskerk in 

Heeswijk Dinther in het huwelijk getreden. 

 

 Landelijke mededelingen / activiteiten: 

- De BK –UKIN organiseerde op zaterdag 18 augustus 2018 een dankdienst 

ter gelegenheid van 73e onafhankelijkheidsdag van Republiek Indonesië. 

Locatie de Heilige Franciscuskerk, te Breda. 

- De landelijke sportdag is gehouden op zaterdag 8 september 2018 in de 

sporthal “Jeugdland” in Ulvenhout (bij Breda) van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

De sportonderdelen zijn basketbal, volleybal, zaalvoetbal, badminton en 

tafeltennis. 

 

Opgesteld door: Coördinator landelijke kerkelijk bureau, verslagdatum 01-09-

2018. 
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