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GKIN Nieuws is uitsluitend bestemd voor 
leden en sympathisanten en wordt gratis 

aan hen verstrekt, maar giften worden 
bijzonder op prijs gesteld.

herkenbaarheId artIkelen

“In verband met de herkenbaarheid van 
de inhoud van de ingezonden artikelen, 
onthoudt de redactie zich van het her-

schrijven van ingekomen artikelen”.
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Van de redactie
Beste lezers,

Pasen is het feest van 
licht, de dagen lengen, 
de zomertijd gaat in, de 
eerste lentekriebels en de ontluiking van 
de natuur. Maar Pasen is vooral het wonder 
van de opstanding, het echte licht, het Licht 
der wereld.

In deze editie verzorgt Ds. L.P.J. van Brug-
gen de overdenking over het levende Licht 
van Christus onder de titel “Mati lampu, hi-
dup lagi”, zijn ervaring op Nias komt hierbij 
van pas.
 
“Van de vruchten herkent men de boom”, 
dit is de aanhef van het “in memoriam” van 
br. Tan Gie Djien die op 24 januari 2013 is 
overleden, een van de oprichters van de 
GKIN.

Br. Han Tiong Bo neemt ons mee naar zijn 
jeugdherinneringen tijdens de politionele 
actie in 1947 in Oost-Java.

U kunt meevieren met de inge-
bruikneming van de Immanuelkerk 
te Rotterdam door GKIN regio 

Schiedam/Dordrecht, bijzondere 
Kerstvieringen en de Kebaktian nuansa 
Batak in Tilburg.

De GKIN heeft vele werkers, we maken ken-
nis met zr. Monica Natanael-Kusumadjaja 
die als secretaris aantreedt bij de redactie 
van GKIN Nieuws en nemen afscheid van zr. 
Margie Teillers-Lusikooy als voorzitter van 
de Landelijke Kerkenraad.

GKIN Nieuws is van en voor alle leden en 
sympathisanten van de GKIN, we doen 
daarom een beroep op u om kopij te (blij-
ven) leveren. Met dank aan allen die deze 
editie hebben mogelijk gemaakt.

We wensen u Gezegende Paasdagen toe.

Redactie GKIN Nieuws
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Elke aansluiting maakt onbeperkt gebruik 
van stroom, mits daarvoor maandelijks 
betaald wordt.

Mijn eerste reis naar Java was met een 
afvaardiging van een classis in Utrecht; wij 
brachten een bezoek aan Malang en waren 
te gast bij een eenvoudig doch hartelijk 
echtpaar in een nette woning. Een dame 
uit ons reisgezelschap had een elektrische 
haardroger meegenomen (hoe wonderlijk 
en typisch Belanda), onmiddellijk bij het 
aanzetten viel de stroom uit en zaten we in 
het donker. De geduldige gastheer moest 
die avond herhaaldelijk de schakelaar om-
zetten tot mijn collega zich bewust werd dat 
deze haardroger niet geschikt was.
Later zou ons gezin veelvuldig geplaagd 
worden door een falende stroomvoorzie-
ning. Meestal merkten wij dat aan de aircon-
ditioning (AC) welke bij het wegvallen van 
de stroom steeds langzamer ging draaien, 
terwijl de lamp steeds flauwer ging bran-
den, en we uiteindelijk weer in koor riepen; 
“Mati lampu”. 

Bij “mati lampu” konden we geen gebruik 
maken van de AC, lampen en computer, 
maar ook de pomp waarmee onze water-
tank werd gevuld was buiten werking. Dus 
bij het langer aanhouden (soms wel een 
dag) werden wij geconfronteerd met de 
noodzakelijkheid van stroom. Maar ook de 
voortreffelijke wijze waarmee het Bahasa 
Indonesia gebruik maakt van mati en hidup. 
Zoals de ergernis als iemand tijdens de 
kerkdienst zijn mobiele telefoon niet heeft 
“gedood” en de noodzaak om in het donker 
de lamp “levend” te maken.

De tekst vertelt ons over 
het lijden en sterven van 
Christus. Hoe de duister-

nis kwam van het zesde tot het 
negende uur. Terwijl op de eerste 
dag van de week vroeg in de mor-
genstond bij de eerste lichtstralen 
de opstanding een feit is. Christus 
was mati (dood), maar zie Hij is 
hidup (leeft)!

Met enorme vanzelfsprekendheid maken 
wij gebruik van het lichtnet. Al blijkt dat 
sinds de overname door de particuliere 
sector de nutsvoorziening in Nederland in 
kwaliteit moest inleveren, onze stroomtoe-
voer is te allen tijde redelijk betrouwbaar 
(uitgezonderd de melding in de krant dat 
een deel van Rotterdam was afgesloten, 
maar goed…). We hebben in Nederland 
voldoende elektra en zelfs in verschillende 
kleuren en afkomstig van verschillende 
bronnen. 

Overdenking
Mati Lampu....hidup lagi
(Lukas 23: 44 - 24:6)
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Of een dood evangelie? Het waren mijn 
studenten die mij daarop aanspraken toen 
ik de vergelijking maakte met Christus: het 
Licht der wereld! Pasen laat de Levensvorst 
schijnen; dit Licht bestraalt alle volken…. Of 
zijn wij in Nederland te zuinig geworden? 
Zijn onze kerken karig in het uitstralen van 
Gods liefde, Zijn Licht en Leven? “Apakah 
injil di Belanda sudah dimatikan atau masih 
hidup?” Of moet het evangelie net als de 
Levensvorst Zelf weer tot leven geroepen 
worden en opstaan uit de dood. Pasen ver-
levendigt de kerk omdat Christus leeft!

Misschien schieten we daarin wel te kort? 
Om juist rond Pasen met veel geduld tel-
kens maar weer de schakelaar om te zetten 
en de toevoer vanuit de krachtbron gaande 
houden. Inderdaad soms kan onze bedra-
ding het niet aan, dan raakt de kerk over-
verhit; maar Pasen wil toch ook zeggen dat 
Christus overvloedig is in Zijn liefde. Daar 
mag iedereen uit putten, elke mens mag 
een aansluiting hebben op dat netwerk. 

Indonesië stelt groot belang in het aantrek-
ken van buitenlandse investeerders, om 
goede mogelijkheden te verzekeren moet 
de overheid een degelijk stroomnet garan-
deren. 

De economie kan alleen groeien bij vol-
doende en betrouwbare levering van 
elektra. Wie enige tijd in Indonesië heeft 
gewoond zal erkennen hoe kwetsbaar het 
elektriciteitsnetwerk is en dat het verbete-
ren van de huidige situatie van groot belang 
is.

Niettemin zijn we in Nederland verre van 
tevreden; immers is elektriciteit kostbaar en 
maandelijks betalen we een flinke rekening. 
Onze vermeende Hollandse zuinigheid 
maakt er een sport van zo efficiënt mogelijk 
met stroom om te gaan. Maar zuinigheid 
moet geen schaarste worden. Als ook in Ne-
derland stroom schaars wordt zitten ook wij 
binnen afzienbare tijd met een dode lamp.
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van alles afgesloten kan zijn maar niet van 
de Heiland! 

En gelukkig merken onze jongeren dat ook. 
Dat uiteindelijk niet wifi het eeuwige leven 
geeft, maar Jezus. In Zijn opstanding heeft 
Hij het eeuwige leven gegeven aan dode 
mensen. Er is vreugde bij onze jongeren als 
ze ergens gebruik kunnen maken van free 
zone internet; onmiddellijk grijpen ze naar 
hun tablet en loggen in op de social media. 
Maar je bent nog vreugdevoller af als je in 
mag loggen op Christus en met Hem een 
levende en ongestoorde optimale verbin-
ding hebt. 

Pasen geeft ons dat: een levend Licht. Chris-
tus was dood, maar ziet, Hij leeft en Zijn 
getuigenis schijnt als een licht in de wereld 
en ieder die in Hem gelooft zal leven, nu en 
tot in eeuwigheid! 

Ik wens u -als gastpredikant binnen de GKIN 
vanuit IJmuiden- een gezegend Paasfeest;
Selamat Paskah!

-0-
Ds. L.P.J. van Bruggen, IJmuiden

Predikant Protestantse Kerk in Nederland
(Voorheen zendingswerker Sumatera/Nias)

Maar daar ligt ook onze verantwoordelijk-
heid en taak. Helaas blinkt onze overheid 
daarin niet uit. Van de Levensbron wil onze 
samenleving nog maar weinig weten. 
Misschien zijn er wel teveel alternatieve 
krachtbronnen! 

Het maakt wel eens jaloers om te zien dat 
in Indonesië de christelijke gemeenten 
zo massaal het Licht van de Opstanding 
laten schijnen. Christenen zijn zoveel meer 
bewust van het voorrecht gebruik te mogen 
maken van die Levensbron. Zelfs waar het 
voor christenen moeilijk is en zwaar om 
tegen de verdrukking in telkens opnieuw 
toch die schakelaar weer om te zetten en 
het Woord weer levend te houden. Dat heb-
ben onze broeders en zuster voor op ons; 
dat zij verstaan dat licht werkelijk het leven 
betekent en duisternis de dood: lampu mati 
en lampu hidup. 

Enkele jongeren uit onze gemeente gin-
gen een survivaltocht ondernemen; twee 
weken zonder elektriciteit, stromend water, 
internet en GSM. Samen namen zij de Bijbel 
mee en enkele zangbundels; “We gaan 
niet zonder Jezus, anders kunnen we niet 
overleven.” Dat is het nu, dat je niet kunt 
overleven zonder Christus. Dat een mens 
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In het land van Misverstanden
(door Hans Cieremans)

In ‘het land van Misverstanden’
treft de ander altijd schuld,
zijn verbroken vriendschapsbanden,
tegenspraak wordt niet geduld.
Niemand zal er spijt betuigen
d’ eigen mening staat voorop
Niemand zal als eerste buigen
ieder heeft een stijve kop.

In het ‘land van Misverstanden’
is er steeds ‘gehakketak’

Toegeven dat is een schande,
als je toegeeft ben je zwak.

Want de ander is begonnen
en die moet maar door het slijk

Dat jij fout zit is verzonnen,
want alleen jij hebt gelijk.

In ‘het land van Misverstanden’
wordt geen ruzie bijgelegd,
zijn geen uitgestoken handen
want jij hebt niks fout gezegd.
“t Spijt me’ zal je daar niet horen
dat wordt door geen mens gezegd.
Voor je ’t weet heb je verloren,
dus je rug die houd je recht.

In ‘het land van Misverstanden’
doet  het leven altijd pijn

Wil je daar niet in belanden
moet je soms de kleinste zijn.

Leer de kunst van het ‘vergeven’
zoals God ons heeft geleerd

Want naast ‘t goede in ons leven
doen we zelf heel veel verkeerd.
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Bouwstenen van de GKIN
Monica Natanael - Kusumadjaja

Dapatkah anda memperkenalkan diri?
Nama saya Monica Natanael – Kusumadjaja. 
Saya lahir di Bandung kemudian sempat 
beberapa tahun sekolah di Surabaya dan 
Jakarta. Kemudian melanjutkan studi di 
belanda dan sekarang menetap di belanda, 
menikah dengan Anton Kusumadjaja. Saya 
mempunyai seorang adik yang tinggal juga 
di eropa. Beberapa waktu sekali jika waktu 
mengijinkan kami saling mengunjungi.

Apakah kegiatan anda sehari-hari dan 
juga hobby anda?
Saya bekerja di sebuah internet tour ope-
rator dimana sehari-hari saya menjalankan 
tugas saya di bagian IATA, dimana saya 
ditugaskan mencari kemungkinan-kemung-
kinan yang terbaik untuk pelanggan saya 
untuk berliburan. Hobby saya antara lain 
adalah berjalan-jalan dan masak. Saya ingin 
sebanyak mungkin melihat tempat-tempat 
baru, mengenali kultur-kultur bangsa lain 
dan saya juga senang mencoba hal-hal baru 
yang berbau kuliner.  Selain itu saya juga 
senang dengan berbagai macam aktivitas 
luar, seperti hiking, wintersport, diving, 
snorkeling, wall climbing dan masih banyak 
hal lain yang saya ingin coba. 

Tempat untuk berlibur yang saya paling 
senangi? Wah ini termasuk susah karena 
sampai sekarang ini saya selalu senang 
dengan tempat-tempat yang saya kun-
jungi. Indonesia adalah yang nomor 
satu karena dari sanalah saya berasal 
dan juga masih banyak tempat-tem-
pat di indonesia yang masih saya 
ingin kunjungi. Semenjak saya ting-
gal di luar negeri ini saya baru sa-

Kunt u zich allereerst voorstellen?
Mijn naam is Monica Natanael – Kusumadjaja. 
Ik ben in Bandung geboren waarna ik op 
school heb gezeten in Surabaya en Jakarta. 
Na een vervolgstudie ben ik in Nederland 
gebleven. Ik ben getrouwd met Anton 
Kusumadjaja. Mijn jongere broer woont in 
Duitsland, we bezoeken hem regelmatig.

Wat doet u in het dagelijks leven en wat 
zijn uw hobby’s?
Ik werk bij een touroperator die gespeciali-
seerd is in het organiseren van reizen naar 
verre bestemmingen. Dit sluit heel goed 
aan met mijn hobby, namelijk reizen naar 
onbekende landen met verschillende cul-
turen. Daarnaast houd ik veel van koken en 
ook outdoor-activiteiten zoals hiking, skiën, 
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dar bahwa negara kita adalah negara yang 
kaya, baik ragam budayanya maupun hasil 
alamnya. Untuk hal masakan dan makanan, 
menurut pandangan saya belum ada yang 
bisa menandingi masakan Indonesia.

Lagu dan ayat Alkitab apakah yang men-
jadi favorit anda?
Hampir semua lagu-lagu rohani yang saya 
pernah kenal saya sukai. Jadi tidak ada 1 
spesifik lagu tertentu. Tekst bijbel yang 
mempunyai kesan sangat adalah: Amsal 
17:22: Hati yang gembira adalah obat tapi 
semangat yang patah mengeringkan tu-
lang. Ayat ini pernah saya berikan pada oma 
saya pada waktu beliau sakit dan melalui 
ayat inilah yang  bisa beliau dikuatkan. 

Apakah arti Paskah bagi anda pribadi?
Paskah adalah pesta. Saat dimana kita 
diingatkan kembali arti kemenangan Kristus 
melawan maut dimana Ia rela berkorban un-
tuk umatNYA tanpa pamrih. Menurut saya 
Paskah harus dirayakan lebih meriah lagi 
dari natal karena tentu saja berita kelahiran 
sangat menggembirakan, namun moment 
dimana Tuhan mau mengorbankan diriNya 
untuk kita dan kemudian bias mengalahkan 
maut menurut saya rasa lebih berkesan. 
Saya sangat menikmati sekali beribadah 
subuh ketika saya masih di Indonesia dima-
na saya harus bangun pagi-pagi buta untuk 
mengikuti kebaktian di gereja. Saat hening 
dan khusuk dimana kita bias berkonsentrasi 
penuh dalam kebaktian. 

Bagaimana anda dapat bergabung 
bersama GKIN?
Saya datang di Belanda tahun 2002 akhir 
untuk mengambil sekolah lanjutan. Tahun 
pertama saya tinggal di Maastricht dan 
kemudian di pertengahan tahun 2003 saya 

duiken, snorkelen, wall climbing, en nog 
meer dingen die ik graag wil proberen. 

Wat vind ik de mooiste vakantiebestem-
ming? Het is een heel goede vraag want ik 
vind alle plaatsen die ik tot nu toe bezocht 
heb mooi. Toch vind ik mijn geboorteland 
Indonesië de mooiste bestemming. Er zijn 
trouwens nog genoeg gebieden die ik nog 
moet bezoeken. Vreemd genoeg dat ik me 
nu realiseer sinds ik in Nederland woon dat 
mijn land rijk is met verschillende culturen. 
Voor wat betreft culinair heeft Indonesië, 
dat vind ik althans, de beste kookkunst tot 
nu toe.

Wat zijn uw favoriete liederen en Bijbelver-
zen?
In principe vind ik bijna alle geestelijke lie-
deren mooi, geen specifieke om te noemen. 
Een Bijbeltekst die mij diep heeft geraakt is 
Spreuken 17 vers 22: “Een blij hart zal een 
medicijn goed maken; maar een verslagen 
geest zal het gebeente verdrogen”. Dit vers 
heb ik aan mijn oma gegeven toen zij ziek 
was. Dit heeft haar kracht gegeven.

Wat betekent Pasen voor u persoonlijk?
Pasen is een feest. Een moment waar we 
er opnieuw aan worden herinnerd wat 
Christus’ overwinning betekent, dat Hij zich 
voor zijn volk heeft opgeofferd. Volgens mij 
moet Pasen feestelijker worden gevierd dan 
Kerst. De geboorte van Jezus is natuurlijk 
een grote blijdschap, maar dat God zichzelf 
voor ons heeft opgeofferd om het kwaad te 
verslaan, dat vind ik meer bijzonder. 

Hoe bent u in aanraking gekomen met de 
GKIN?
Eind 2002 kwam ik in Nederland voor 
een vervolgstudie. In het eerste jaar zat 
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pindah ke Den Haag. Sebelum ke Belanda 
saya sempat bertanya-tanya informasi dari 
Pdt. Purboyo yang waktu itu telah kembali 
dari belanda dan menjadi pendeta di GKI 
Pondok Indah Jakarta Selatan. Dari beliau 
saya mendapat info kalau ada gereja GKI di 
belanda yang memakai 2 bahasa dalam ke-
baktiannya. Dimana salah satu pendetanya 
adalah pdt. Sasabone. Memang dunia ini ke-
cil. Pendeta Sasabone adalah kenalan lama 
dari keluarga kami. Ayah dari pdt. Sasabone 
dan opa saya adalah sama-sama majelis di 
gereformeerde kerk di Surabaya, dan pdt.
Sasabone adalah guru agama ayah saya. 

Anda anggota jemaat aktif dan di awal 
januari tahun ini nulai menjabat sebagai 
sekretaris GKIN Nieuws. Hal apakah yang 
ingin anda capai melalui GKIN Nieuws?
Saya merasa ini adalah tantangan tersendiri, 
dimana GKIN Nieuws adalah wadah kita me-
nuangkan ide, pikiran juga dapat membaca 
pengalaman orang lain dan juga renungan-
renungan. Untuk itu GKIN nieuws menurut 
saya harus tetap di jaga kualitasnya atau 
bahkan harus di perbaiki lagi. Dalam bentuk 
apa pada saat ini saya belum tahu konkritn-
ya, namun saya akan berusaha dimasa men-
datang agar setiap pembaca mendapatkan 
makna tersendiri dan juga agar GKIN nieuws 
dapat terus berjalan dan berkembang. 

Apakah pendapat anda tentang GKIN 
dan hal apakah yang menurut anda perlu 
untuk diperbaiki dalam tubuh GKIN?
GKIN adalah gereja yang masih berkem-
bang. Masih di perlukan banyak tenaga-
tenaga baru untuk bersama-sama mem-
bangun GKIN ini menjadi lebih solid lagi 
sebagai perpanjangan tangan Tuhan di 
dunia ini. Untuk itu saya rindu melihat per-
tambahan dan juga pertumbuhan dalam 

ik in Maastricht. Medio 2003 verhuisde ik 
naar Den Haag. Voordat ik naar Nederland 
vertrok heb ik dominee Purboyo informatie 
gevraagd over GKIN. Hij was toen al terug 
naar Indonesië en predikant van GKI Pondok 
Indah in Jakarta Selatan.

U bent een actief lid en begin januari dit 
jaar wordt u secretaris van GKIN Nieuws. 
Wat hoopt u te bereiken met GKIN Nieuws?
Dit vind ik een uitdaging, GKIN Nieuws is 
een platform is voor ideeën, gedachten, 
gedeelde ervaringen en reflectie. Hiervoor 
moet GKIN Nieuws haar kwaliteit kunnen 
behouden of zelfs verbeteren. Op dit mo-
ment weet ik nog niet hoe, maar ik zal mijn 
best doen opdat elke lezer dit zal ervaren. 
En dat GKIN Nieuws verder gaat groeien.
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Hoe denkt u over GKIN en wat zou er bin-
nen de GKIN verbeterd kunnen worden? 
GKIN is een kerk die aan het ontwikkelen is. 
Er zijn nog meer krachten nodig om GKIN 
solide te kunnen opbouwen als Gods instru-
ment in deze wereld. Ik kijk uit naar de groei 
binnen de gemeente, zowel in kwantiteit als 
kwaliteit. We moeten nieuwe dingen blijven 
proberen om verder te groeien en niet blij-
ven stilstaan in onze comfort zone. Durven 
een stap te nemen om uit de comfort zone 
te gaan, dat heb ik gedaan toen ik moest 
beslissen om in het buitenland verder te 
gaan studeren. Het is de bedoeling dat wij 
ons in de nieuwe omgeving kunnen aanpas-
sen. En niet andersom. Hier ligt de uitda-
ging opdat wij een betere mensen kunnen 
worden.

Is er nog iets wat u kwijt wil aan de ge-
meente van de GKIN?
Ik denk dat de opdracht die ik hiervoor heb 
genoemd kan worden toegepast in de hele 
gemeente van de GKIN zowel voor jong als 
voor oud.

Broeders en zusters, laten we samen GKIN 
opbouwen, zodat GKIN een verlengstuk kan 
zijn van Gods handen in deze wereld.

anggota jemaat ini. Jangan takut untuk 
mencoba hal-hal baru karena dengan ada-
nya perubahanlah maka kita akan bertum-
buh dan tidak tinggal statis pada daerah 
kenyamanan kita. Keluar dari comfort zone 
adalah hal yang dahulu juga saya lakukan 
ketika saya memutuskan untuk mengambil 
sekolah lanjutan di luar negeri. Berada di 
tempat asing seorang diri diharapkan agar 
kita bisa menyesuaikan dengan lingkun-
gan baru. Bukan lingkungan yang harus 
menyesuaikan  dengan kita. Disinilah kita 
ditantang, digodok untuk akhirnya menjadi 
lebih baik lagi. 

Adakah hal yang ingin anda sampaikan 
kepada seluruh jemaat GKIN?
Saya rasa pesan yang saya sampaikan sebe-
lum ini adalah pesan yang bisa diterapkan 
di seluruh jemaat GKIN baik tua maupun 
muda.

Saudara-saudariku, marilah kita bersama-
sama membangun GKIN sehingga GKIN 
dapat menjadi perpanjangan tanganNYA di 
dunia ini.
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Tijdens het hardlopen komen de beste 
overdenkingen boven. Zo was ik aan 
het mijmeren over de GKIN. Hoe wij 

als kerk toch alweer 26 jaar bestaan. De 
eerste groeistuipen voorbij zijn wij volop 
bezig  aan onze puberteit. Ons denken 
verruimt, onze frontaalkwab is grotend-
eels ontwikkeld, we kunnen voor het eerst 
in de toekomst zien en de gevolgen van 
ons handelen voorzien. We willen verder 
groeien en zijn volop bezig met veranderen.

Juist in deze roerige tijden hebben wij 
elkaar nodig, elk van onze leden. Hierbij 
hoort dat wij elkaar bemoedigen, maar 
ook dat wij elkaar een spiegel voorhouden. 
Maar als wij dit doen, de ander een spiegel 
voorhouden, moeten we ons realiseren dat 
wij ook onszelf laten zien. Is onze spiegel 
een waarheidsgetrouwe spiegel met zo min 
mogelijke vervormingen of is het een soort 
lachspiegel? 

Hoe wij de ander tonen toont ook ons:  Hoe 
groot ons hoofd is, hoe groot onze ogen 
zijn, hoe groot onze mond is,  Of zijn het 
onze oren die buitenproportioneel zijn? 
Hebben wij heel hoge benen of juist heel 
lange tenen? 

Laten wij volop spiegelen naar elkaar; dit 
hebben we van elkaar nodig. Maar laten we 
dit elk doen op zo een manier dat de ander 
op dezelfde oprechte wijze kan weerkaat-
sen.  Laten we dit elke keer doen alsof de 
Heilige Geest ons hierin leidt. Uiteindelijk 
is het immers ons doel dat wij met elkaar 
veranderen naar Gods beeld:
 

 “En wij allen, die met een aangezicht, waarop 
geen bedekking meer is, de heerlijkheid des 

Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde 
beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers 

door de Here die Geest is.” 
(2 Cor 3:18)

Theya Tjoe-Fat 

 

Vanuit het Dagelijks Bestuur
Spiegelen
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Werken vóór en mét God is de mooiste ervaring die wij hebben 
mogen ontvangen. We zijn héél dankbaar dat wij God en zijn 
gemeente mogen dienen.

Er zijn een aantal punten die wij onder uw aandacht willen brengen.

Formulieren voor het Maandelijks Kerk Offer oftewel (MKO) zijn in de regio’s uitgedeeld. 
Het doel van de naamswijziging naar MKO was om de bewustwording en toewijding 

van de gemeente te stimuleren ten aanzien van het ruimhartig en blijmoedig geven. 
Iedereen moet er even aan wennen, maar in vergelijking met de VVB is er in praktisch 
opzicht nog niets veranderd ten tijde van dit schrijven (feb 2013). Het dagelijks bestuur is 
bezig om in samenspraak met het ministerium de praktische kant verder te stroomlijnen. 
Hiervan wordt tezijnertijd op de hoogte gebracht. 

Quote uit het GKIN Nieuws uit januari jl. 
“Als gelovigen zijn we er van overtuigd dat ons leven, en ook het heil in Jezus Christus ge-
nade is. Genade betekent iets dat ons gegeven is ofschoon we het niet waard zijn of er geen 
recht op hebben om het te ontvangen. Dus niet vanwege ons goed zijn en niet als beloning 
voor onze arbeid.”

Veranderingen in het Dagelijks Bestuur per maart 2013.
Mijn termijn als voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kerkenraad van 

de GKIN loopt ten einde. En zoals altijd heeft God onze 
gebeden verhoord.

In de Landelijke Kerkenraadvergadering van november 
2012 is besloten dat mijn opvolger br. Gwan Tjaij The 
van de regio Amstelveen zal zijn. 
Hij zal het voorzitterschap overnemen voor de periode 
2013-2015.
Wij vragen uw gebeden en steun voor zijn bediening.

Dagboek van DB
Het wel en wee van een voorzitter
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Ook de heer Michael Styns treedt af als Ouderling en voorzitter van het CvB na het vol-
brengen van twee ambtstermijnen.
Wij willen hem héél hartelijk danken voor zijn bediening en zijn bijdrage aan het werk van 
de kerk.
M.i.v. maart 2013 is er een vacature voor de functie van CvB voorzitter, welke zal moeten 
worden vervuld door één van de landelijke kerkenraadsleden. 
Wij vragen uw gebeden voor het vinden van de juiste persoon voor deze functie. 

Nu mijn termijn van zes jaar is beëindigd wil ik, Margie Teillers, u op deze manier harte-
lijk danken voor uw steun en vertrouwen welke u mij als voorzitter van het DB heeft 

gegeven. Ook wil ik mijn broeders en zusters van de Landelijke Kerkenraad én de predi-
kanten van de GKIN hartelijk danken voor jullie samenwerking.
Ik wens u alle God’s rijke zege toe!

Namens het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kerkenraad van de GKIN,
Margie Teillers, voorzitter 
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In die tijd woonden we in een 
kleine plaats buiten de grote 
stad. Een avond, die gewoonlijk 

stil en rustig was, veranderde in 
een luide avond met veel mortier-
knallen en ratelende machinege-
weren. 

Die avond veranderde de lucht in een rood 
gloeiende kleur door de in brand gestoken 
huizen en fabrieken in de stad toen de 
Nederlandse militairen de stad veroverden. 
Op dat moment trok het Indonesische 
leger zich terug naar buiten de stad. Om te 
voorkomen dat het Nederlandse leger hun 
verdediging zou aanvallen had het Indone-
sische leger de bruggen opgeblazen, zodat 
het Nederlandse leger met hun voertuigen 
niet over de bruggen konden rijden.

Op een morgen hadden mijn buren mij ge-
vraagd om met hen “daun sirih” (sirih blad) 
te zoeken in het nabijgelegen dorp voor 
hun grootmoeder, die “daun sirih” nodig 
had voor “nginang”. Op dat moment wilde 
ik graag mee gaan, maar omdat wij thuis 
geen schoon water meer hadden, doordat 
de pijpen van de waterleiding afgebroken 
waren door de vernieling van een brug, 
ging ik heel snel water putten achter ons 
huis. Nadat ik klaar was met het putten van 
het water, waren mijn vrienden helaas al 
vertrokken. Ik was zeer teleurgesteld omdat 
ik niet mee kon gaan. Maar tot in de mid-
daguren kwamen mijn buurman en twee 
vrienden niet terug. Het bleek dat ze ont-
voerd en vermoord waren in een ander dorp 
toen ze naar “daun sirih” zochten. Het was 

Gods zegen dat ik niet mee was gegaan, 
anders kon ik dit verhaal niet navertellen.

Op dezelfde avond was alles in huis donker 
behalve een klein olielampje dat in ons huis 
brandde, want er was op dat moment ook 
geen elektriciteit meer. En opeens hoor-
den wij onze buurvrouw om hulp roepen: 
“Mbok Mi, mbok Mi, help ons!” (Mbok Mi 
was een hulpje van onze grootvader). Het 
bleek dat onze buurman ontvoerd werd 
door onbekende mannen. Wij waren op dat 
moment heel erg bang. Tegen middernacht 
kwam een groep Indonesische militairen 
(Mobrig = Mobiele Brigade) ons huis binnen 
om ons op te halen en te beschermen. Wij 
werden meegenomen naar hun militaire 
post ongeveer 1 km van ons huis vandaan. 
Om die militaire post te bereiken moesten 
wij over een vernielde brug lopen. Geluk-
kig was het donker waardoor wij het ravijn 
onder de brug niet konden zien. Dat was 
ongeveer 15 meter diep, waar de rivier de 
Bangau stroomde. Toen wij bij de militaire 
post aangekomen waren konden wij rusten 
en zaten we allemaal op een mat op de 
grond. Omdat het vertrek van ons huis, toen 
we door de Mobrig werden gehaald, zo 
plotseling was konden wij niets meenemen. 
Ondertussen kwamen alle Chinese families, 
onze buren, bij elkaar bij de militaire post. 
Daarna gaf de Mobrig de mannen/vaders de 
gelegenheid om weer naar hun huizen te-
rug te gaan om belangrijke benodigdheden 
(kleren etc.) op te halen, onder de begelei-
ding van een paar mensen van de Mobrig. 
Ook mijn vader ging met hen terug naar 
ons huis om kleren voor ons op te halen. 
Omdat het hem te zwaar was, nam hij mijn 

Een Getuigenis
Een waargebeurd verhaal over een 14-jarig jongetje 
in evacuatie tijdens de eerste Politionele actie in 1947
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Plattegrond I :  Van Malang (A) lopend naar Gondanglegi (B) 
verder naar Kepanjen (C)  en vervolgens naar Ngajum (D).

schuwingsschoten om zich over te geven 
en naar de militaire post te komen. Met hun 
handen omhoog liepen de drie heren naar 
de militaire post. Het bleek dat zij ontvoerd 
werden en later vermoord zouden worden. 
Toen de ontvoerders de waarschuwings-
schoten hoorden, liepen ze weg. Aan de 
hand van dat bericht had de Mobrig be-
sloten om alle Chinese families in ons dorp 
te beschermen door hen op te halen en te 
laten evacueren naar het nabijgelegen dorp 
Gondanglegi dat er waarschijnlijk ongeveer 
10 km vandaan lag.

Om terug te komen op het onderzoek van 
onze spullen die wij meenamen had één 
van mijn buurvrouwen mij gevraagd om 
mee te gaan naar achter het dorpshuis. Zij 
had toevallig een stapel Nederlandse bank-
biljetten meegenomen. Omdat ze bang 
was om moeilijkheden te krijgen omdat ze 
Nederlandse bankbiljetten had meegeno-

fiets mee om de spullen mee te vervoeren. 
Met veel moeite lukte het mijn vader met 
fiets en al de vernielde brug over te steken. 
Als iedereen weer terug was moesten wij 
vertrekken en lopen naar een ander onbe-
kend dorp onder de begeleiding van de 
Mobrig. Sommige mensen van de Mobrig 
spraken vloeiend Nederlands. Gelukkig 
was het avond zodat wij geen last hadden 
van de warme zon. In de verte zagen wij 
de rood gekleurde lucht ten gevolge van 
de brand in de stad en af en toe het licht 
van mortierschoten. Het leek op oudejaars-
avond met vuurwerk in Nederland. Tegen 
de ochtend kwamen wij in 
een klein dorpje genaamd 
Gondanglegi. We werden 
opgevangen in de hal van 
het dorpshuis. Daar kregen 
wij wat te eten en te drin-
ken. Op dezelfde ochtend 
werd al onze bagage die wij 
hadden meegenomen on-
derzocht en overhoop ge-
haald door de plaatselijke 
militairen (de reden voor dit 
onderzoek is onbekend!). 

Die avond toen we lopend 
naar Gondanglegi gingen 
had een paar van de heren 
van onze groep met de men-
sen van de Mobrig gesproken 
en gevraagd waarom wij 
allemaal moesten evacueren. En ze zeiden 
dat ze gehoord hadden dat alle Chinese 
families vermoord zouden worden en hun 
huizen in brand zouden worden gestoken. 
Dit bericht hadden ze gehoord van die drie 
heren die ontvoerd werden en tijdens het 
oversteken van de vernielde brug gezien 
werden door de Mobrig. Ze kregen waar-
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men moest ik haar helpen die bankbiljetten 
te vernietigen door ze in stukken te scheu-
ren en in het dorpstoilet weg te gooien. 
Deze gebeurtenis kan ik tot nu toe nog heel 
duidelijk voor mijn ogen zien, hoewel ik op 
dat moment niet kon begrijpen waarom 
ze dat deed. En op diezelfde avond had-
den de mensen van de Mobrig, die ons 
begeleidden, gehoord dat de plaatselijke 
bevolking de volgende avond ons van onze 

spullen wilde beroven (immers ze hadden 
onze bagage gezien toen de plaatselijke 
militairen onze bagage doorzochten). Dus 
we kregen vroeg in de ochtend de opdracht 
van de Mobrig om te vertrekken. Ze hadden 
speciaal een huifkar gereserveerd, getrok-
ken door 2 koeien, om onze bagage, de 
oude mensen en de dames te vervoeren. 

Alweer moesten we in de hitte van de zon 
lopen naar een grotere stad  genaamd 
Kepanjen (Afstand: ongeveer 10-15 km). In 
Kepanjen werden we overgedragen aan de 
plaatselijke Chinese organisatie, de Chung 
Hoa Chung Hui (CHCH) van Kepanjen. In het 
CHCH gebouw kregen we eten en drinken. 
Wij hadden nauwelijks uitgerust of plotse-
ling gingen de Chinezen van de hele stad 
Kepanjen vluchten met al hun bagage. Wij 

werden aan ons 
lot overgelaten 
en niemand 
zorgde meer voor 
ons. Er was dus 
geen andere weg 
dan samen met 
de hele Chi-
nese bevolking 
te vluchten naar 
weer een onbe-
kende bestem-
ming. Het begon 
toen al donker te 
worden. Wij lie-
pen op een onge-
asfalteerde weg. 
Het bleek dat de 
Chinese bevol-
king in Kepanjen 
hetzelfde bericht 
had gehoord dat 
ze vermoord zou-
den worden en 

hun huizen in brand zouden worden gesto-
ken. Uit angst gingen ze allemaal vluchten. 

De weg was donker zonder enige verlich-
ting. Onderweg was ik zo vermoeid en erg 
angstig. Ik stopte even en ging aan de kant 
van de weg knielen en huilend bidden om 
Gods sterkte en leiding te vragen. 

Plattegrond II :  Van Ngajum (A) via Sumberpucung (B) gingen we per trein 
naar Blitar (C) en van Blitar verder naar Jombang (D) met de trein.
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Daarna liepen we verder totdat wij in een 
klein dorpje aankwamen (het dorpje Nga-
jum dicht bij de bedevaartplaats Gunung 
Kawi). Wij verzamelden ons op een lege 
plaats, waar gewoonlijk rijstkorrels of cas-
save werden gedroogd. Op dat moment 
had ik honger en was erg moe. Plotseling 
vonden wij naast ons een pan met ge-
stoomde cassave. Van wie die pan vol met 
gestoomde cassave was wisten wij niet. 
Maar door de honger en de vermoeidheid 
aten we samen de gestoomde cassave op. 
Tegen de ochtend had het dorpshoofd van 
Ngajum mijn grootvader herkend en hij 
vroeg of wij allemaal, met ons hele gezin, in 
zijn huis wilden logeren. We gingen vervol-
gens naar het huis van het dorpshoofd. Daar 
konden we zelfs wat koken en eenvoudig 
eten; elke dag naar de rivier in de buurt om 
onze kleren te wassen en te baden. Na een 
paar weken werden alle vluchtelingen, op 
initiatief van de CHCH van de grote stad 
Blitar, vervoerd naar Blitar met de trein. 
Maar het dorpshoofd had ons gevraagd 
om in zijn huis te blijven. Dus we bleven in 
Ngajum in het huis van het dorpshoofd.

Op een dag kwam een Chinese generaal 
van de TNI (Generaal Kwee Tik Tjiong) die 
toevallig nog familie van ons was. En hij 
beloofde ons terug te brengen naar Malang. 
Wij waren natuurlijk heel blij. Maar helaas 
kwam hij na een paar dagen terug met de 
mededeling dat het te gevaarlijk voor ons 
was om terug te gaan naar Malang. Dus we 
gingen daarna weg vanuit Ngajum richting 
Blitar met de trein (zie plattegrond II).
In Blitar aangekomen werden we opgevan-
gen door de CHCH van Blitar. We kregen 
daar een woonruimte in een bergruimte 
van één van de rijke Chinese families. Wij 
hadden toen helemaal geen inkomen en 

kregen hulp vanuit de CHCH van Blitar. 
Maar gelukkig konden we van de donatie 
een kleine “warung es pasrah”, net als de ijs 
campur-stand op de bazaar van de GKIN re-
gio Rijswijk/Den Haag, openen aan de kant 
van de weg. Elke middag na het verkopen 
van ijs campur, ging mijn vader naar het 
CHCH gebouw om te kijken wanneer wij 
terug konden gaan naar Malang. Mijn zus 
en ik konden zelfs naar de Chinese basis-
school gaan.

Na een paar maanden in Blitar te hebben 
verbleven moesten wij op advies van de 
CHCH van Blitar naar Jombang verhuizen, 
want van daar konden we sneller naar Ma-
lang teruggaan. We gingen dus weer op reis 
met de trein naar Jombang (zie plattegrond 
II). 
In Jombang werden we weer opgevangen 
door de CHCH van Jombang en we kregen 
een accommodatie achter een drukkerij 
(Drukkerij Tan T.T. op de hoofdweg van Jom-
bang). Om bij te kunnen verdienen kreeg 
ik de gelegenheid van de drukkerij om 
kalenders van 1948 te verkopen. Ik ging huis 
aan huis en kampung in, kampung uit (dorp 
in, dorp uit) die kalenders verkopen. Ook 
handelde ik in kleingeld dat op dat moment 
moeilijk te verkrijgen was. Voor 90 rupiah 
kleingeld kreeg ik een 100 rupiah bank-
biljet, dus een winst van 10 rupiah. Van de 
opbrengst konden wij elke dag eenvoudig 
rijst eten met sambal trassi en wat groen-
ten. Eens kregen we van de mensen van de 
drukkerij zwijnenvlees. Het was natuurlijk 
een bijzondere maaltijd voor ons. 
Gedurende onze evacuatie was onze hygi-
ene niet zo best waardoor wij allemaal een 
huidziekte kregen met jeuk door luizen in 
onze kleren (klerenluizen).
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Natuurlijk ging mijn vader iedere middag 
naar het CHCH kantoor om naar de lijst 
te kijken van mensen die aan de beurt wa-
ren om terug te gaan naar Mojokerto/
Surabaya (Nederlandse bezetting). Na on-
geveer 6 maanden in Jombang te hebben 
gewoond stonden eindelijk onze namen 
op de lijst. Toen het moment aanbrak om 
te vertrekken verzamelden wij ons allemaal 
heel vroeg bij het gebouw van de CHCH 
Jombang. We werden toen naar het trein-
station in Jombang gebracht en reisden met 
de trein naar Sumobito (een klein plaatsje 
dichtbij Jombang). Vanuit station Sumobito 
moesten we lopen onder de begeleiding 
van het Indonesische Rode Kruis richting 
Mojokerto (afstand tot Mojokerto was voor 
mij niet duidelijk). In elk geval moesten we 
lopen van ‘s ochtends vroeg tot ongeveer 3 
uur ‘s middags.

Op dat moment moest ik mijn eigen spul-
len/kleren zelf meenemen in een rugzak. 
Deze ervaring kwam mij goed van pas. Toen 
ik in de plaats Blitar was, gleed ik op een 
dag uit en brak mijn linker sleutelbeen. En 
omdat wij geen geld hadden om naar de 
dokter te gaan liet ik de breuk maar on-
behandeld, met als gevolg dat mijn linker 
sleutelbeen een beetje scheef begon vast 
te groeien. Maar omdat ik die ochtend 
mijn rugzak moest dragen, wat een beetje 
pijn deed door mijn gebroken sleutelbeen, 
werd mijn sleutelbeen dat begon vast te 
groeien naar achter getrokken waardoor het 
uiteindelijk weer recht en goed vastgroeide. 
De behandeling voor een sleutelbeenbreuk 
wordt gewoonlijk ook met een dergelijk 
ranselverband behandeld. Door het ransel-
verband wordt het sleutelbeen naar achter 
getrokken net alsof je een rugzak draagt. 
Onderweg werden we vanuit de lucht 

geobserveerd door een vliegtuig van het 
Nederlandse leger.

Aangekomen in “niemandsland” werden 
we overgedragen aan het Internationale 
Rode Kruis. Van ongeveer een paar honderd 
meter afstand zagen wij de glimmende 
vrachtwagens van de Nederlanders die ons 
kwamen afhalen. Omdat er zoveel vracht-
wagens waren konden we met ons gezin, 
bestaande uit 7 personen, in één vracht-
wagen naar Mojokerto vervoerd worden. 
In Mojokerto werden we opgevangen door 
de CHCH in Mojokerto in samenwerking 
met het Rode Kruis. We kregen daar direct 
eten, warme rijst met gezouten eendenei en 
corned beef + sambal. Hm, het smaakte heel 
goed omdat wij gedurende de evacuatie 
nooit zo goed hadden gegeten. Daarnaast 
kreeg ik nog een korte donkerblauwe broek, 
een wit overhemd en een paar sportschoe-
nen. Na het eten mochten wij kiezen waar 
wij naar toe wilden gaan. Wij werden met 
een vrachtwagen naar Surabaya vervoerd 
en bij de familie van mijn moeder gedropt. 
Na een paar dagen in Surabaya gingen we 
met de trein verder naar Malang en werden 
we opgevangen door de familie van mijn 
vader. We waren erg blij
toen we weer in Malang aankwamen (zie 
plattegrond III). Vanaf ons vertrek totdat 
wij weer terug kwamen van de evacuatie 
duurde het meer dan één jaar.

Zo beëindig ik mijn waargebeurde verhaal. 
In dit verhaal is mij duidelijk geworden dat 
Gods leiding en Gods hulp merkbaar zijn 
geweest. Wie waren die mensen van de Mo-
brig die ons in veiligheid hadden gebracht? 
Wie was die Pak Lurah van Ngajum die mijn 
grootvader herkende en ons in zijn woning 
opnam? En die TNI Generaal die in Jakarta 
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woonde en ons ontmoette in een klein 
dorpje in Ngajum? En alle vrijwilligers van 
de CHCH in Kepanjen, Blitar en Jombang die 
ons huisvesting aanboden?
Ze waren allemaal onbekenden voor ons. Ze 
werden allemaal door God gebruikt om ons 
te helpen in die moeilijke perioden. Mense-
lijkerwijs zegt men dat het hun taak is om 

ons te helpen. 

Beste lezers, probeer 
eens de zegeningen 
te tellen die wij op 
ieder moment van de 
dag van God, die wij 
meestal onbewust 
ervaren, hebben 
ontvangen in goede 
en slechte tijden. 
Door Gods zegenin-
gen en hulp kwa-
men we gezond en 
vreugdevol van onze 
evacuatie weer thuis. 
En met Gods zegen 
en leiding kunnen 
we met ons leven 
verder tot op de dag 
van vandaag. AMEN!

-0-
Han Tiong Bo

Plattegrond III :  Van Jombang (A) werden wij met de trein vervoerd tot 
Sumobito (B) en Sumobito moesten we lopend naar de stad Mojokerto 
(C). Daarna verder van Mojokerto (C) naar Surabaya (D) met de truck 
van het Nederlandse leger. Van Surabaya (D) terug naar Malang (E) 
met de trein.

Overzicht van mijn hele 
evacuatie route van A (=H) 
naar (H) (meer dan 1 jaar)
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Nationale Synode geloofsgesprekken
Persbericht

Plaatselijke interkerkelijke 
geloofsgesprekken ter bevorde-
ring eenheid
De Nationale Synode gaat door! 
De volgende editie vindt plaats 
op 25 en 26 oktober, opnieuw in 
de Grote Kerk in Dordrecht. De 
Nationale Synode is een initiatief 
dat de eenheid van christenen in 
Nederland wil bevorderen. We ont-
dekken in onze tijd gelukkig dat er 
veel meer is dat ons bindt dan wat 
ons als christenen scheidt. Echter, 
vaak staan kerkmuren onderlinge 
eenheid in de weg. Ze zijn veel te 
hoog geworden om er overheen te 
stappen en elkaar te ontmoeten. 

Nieuwe generaties
We realiseren ons dat het chris-
telijk geluid in Nederland minder 

wordt. Kerken sluiten, het aantal gelovigen 
neemt af. We kunnen niet stil blijven zitten: 
wat ons betreft is het van wezenlijk belang 
dat ook de komende generaties weten dat 
Jezus Christus de Weg, de Waarheid en het 
Leven is. Om die boodschap te kunnen 
blijven verkondigen hebben we elkaar als 
christenen hard nodig.  Geloofsgesprekken 
tussen ‘gewone mensen’ onderling vormen 
de opmaat naar eenheid die nu nog onbe-
reikbaar lijkt.

De huiskamer als vertrekpunt
Belangrijk onderdeel van de vorige Natio-
nale Synode, in 2010, waren de geloofsge-
sprekken. In die gesprekken vertelden gelo-
vigen uit tientallen verschillende kerken en 
achtergronden elkaar over hun geloof. Voor 
velen bleek het een verademing en een 

feest van herkenning! In de aanloop naar 
de volgende editie willen we die geloofsge-
sprekken graag voortzetten.

Op de bestaande website 
www.nationalesynode.nl is een nieuw deel 
toegevoegd over de geloofsgesprekken: 
www.nationalesynode.nl/geloofsgesprekken. 
De insteek is dat mensen uit allerlei christe-
lijke kerken zich aan kunnen melden voor 
een geloofsgesprek.  De gespreksmethode 
is nieuw en werd in Nederland voor het 
eerst toegepast op de Nationale Synode 
2010 te Dordrecht.

Nu is er dus de gelegenheid zelf een inter-
kerkelijk geloofsgesprek te organiseren: 
gewoon in de huiskamers van Nederland. 
Mensen kunnen zelf tijd en plaats aangeven 
en wijk-, dorps-, of stadsgenoten kunnen 
zich vervolgens daarop inschrijven. Mensen 
die mee willen doen  kunnen eenvoudig-
weg klikken op de knop ‘Aanmelden’ van 
genoemde website  en de rest wijst zich 
vanzelf.

De stuurgroep van de Nationale Synode 
hoopt  dat door  deze interkerkelijke ge-
loofsgesprekken de eenheid onder christe-
nen in ons land groeit en daarmee bij kan 
worden gedragen aan de voortgang van het 
Evangelie in ons land.

Nadere informatie pers
Ds. G. (Gerrit) de Fijter, voorzitter Nationale 
Synode, ( 06-50288380
Dr. J.M. (Sjaak) van ’t Kruis secretaris  Nationale 
Synode, ( 06-21419609
Voor achtergrondinformatie t.a.v. het organi-
seren van de geloofsgesprekken kunt u ook 
contact opnemen met dhr.  W. (Wim) Nusselder  
( 06-24184801 
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Kinderrubriek: Onderbouw
Knutselen

• Maak 2 stokjes aan elkaar zoals het voorbeeld, met touw
• Maak aan ieder stokje touwtjes en ook in het midden
• Kleur de duiven en het kaartje mooi in, en knip dit uit
• Maak er gaatjes in op de rondjes en zet alles in elkaar zodat je een mobiel hebt
• Oh ja, bij de duiven die geen spreuk hebben mag je zelf spreuken verzinnen
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Landelijk Kerkelijk Bureau
Heuvelstraat 141
5038 AD  TILBURG
  LKB@gkin.org

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

ING 
rekeningnummer: 
26.18.290 te Den Haag

Rabobank 
rekeningnummer: 
30.23.01.305 te Den Haag

Aanvangstijd diensten 13.30 uur,  behalve 
Amstelveen (AM), Nijmegen (NM), Rijswijk (RW) om 

14:00 uur,  of Tilburg (TB) om 10:00 uur of 
anders vermeld.  

N+(I) Preek Nederlands / samenvatting/beamer Indonesisch
N+I  Preek in zowel Nederlands als Indonesisch
I+(N)  Preek Indonesisch / samenvatting/beamer Nederlands

7 APRIL

AM ds. J. Linandi N+I  tevens om 10:00 uur 
kerkdienst in verzorgingshuis Patria te Bussum

RW ds. D.K. Listijabudi I+(N)

DD Adham K. Satria M.A. N+I

AR ds. P.W. Susilaradeya N+I

TB ds. S. Tjahjadi I+(N)

14 APRIL 
AM Adham K. Satria M.A. N+I

DH ds. P.W. Susilaradeya N+I

SD ds. S. Tjahjadi I+(N)

NM ds. J. Linandi,  tevens om10:00 uur kerkdienst 
in  Rumah Kita, Wageningen N+I

TB ds. A. Verburg N+I

21 APRIL 
AM ds. P.W. Susilaradeya N+I

RW ds. S. Tjahjadi I+(N)

DD ds. J. Linandi N+I

AR ds. A. Verburg N+I

TB Adham K. Satria M.A. N+I

28 APRIL 
AM ds. S. Tjahjadi I+(N)

DH ds. J. Linandi N+I

SD ds. P.W. Susilaradeya N+I

NM Adham K. Satria M.A. N+I

TB ds. P.W. Susilaradeya N+I

5 MEI
AM Adham K. Satria M.A. N+I

RW ds. A. Verburg N+I

DD ds. Daniel K. Listijabudi I+(N)

AR ds. Yolanda Pantou I+(N)

TB ds. J. Linandi N+I

9 MEI Hemelvaart
AM ds. J. Linandi N+I

DH ds. Daniel K. Listijabudi I+(N)

DD ds. S. Tjahjadi 13:30 uur I+(N)

AR Adham K. Satria M.A., Gezamenlijke kerkdienst 
platform migranten kerken N+I

TB ds. S. Tjahjadi I+(N)

12 MEI 
AM ds. S. Tjahjadi I+(N)

DH ds. Yolanda Pantou I+(N)

SD ds. Daniel K. Listijabudi I+(N)

NM ds. N.N. Hoyer-Fanggidae  I+(N)

TB Adham K. Satria M.A., gezamenlijke kerkdienst 
met PKN Tilburg en omgeving. N+I

19 MEI
AM ds. Yolanda Pantou I+(N)

RW ds. Daniel K. Listijabudi I+(N)

DD
10:00 uur ds. S. Tjahjadi en ds. E. van den Berg, 
gezamenlijke kerkdienst met de VEG, Heilig 
Avondmaal N+I

AR ds. J. Linandi N+I

TB Adham K. Satria M.A. N+I

Preekrooster april t/m juni 2013



Amstelveen [AM] – Pauluskerk
Wolfert van Borsselenweg 116, 1181 PJ, 
( (020) 641 34 71.
(Van Amsterdam CS, bus 170 richting Uithoorn, bus
174 richting Amstelveen, halte Dijkgravenlaan)
Secretariaat AM: Pond Sterlinglaan 34, 1060 RS 
Amsterdam, (  020-6194850.

Rotterdam [SD] - Immanuelkerk
Berlagestraat 96, 3067 CC,  
( 010 - 4207658.  (Van Station Rotterdam Blaak, 
Metro A, halte Prinsenlaan of Oosterflank)

Dordrecht [DD] - Opstandingskerk
Groen v. Prinstererweg 66, 3317 SP, 
( (078) 617 67 66.
(Van Dordrecht CS, bus 3 richting Crabbehof, halte
Henri Polakstraat; 
van Station Dordrecht Zuid, 8 minuten lopen)
Secretariaat SD/DD: Odinholm 72, 3124 SC Schiedam, 
( 010-4715849.

Rijswijk [RW] – Nieuwe kerk
Steenvoordelaan 364, 2284 EH, ( (070) 394 31 18.
(Van Station Rijswijk ZH, 5 minuten lopen.
Bus 23, halte Prinses Beatrixlaan.)

Den Haag [DH] - Marcuskerk
Jan Luykenlaan 90, 2533 JT,
( 070-3886874.
(Tram 9, halte Moerweg of Zuiderpark, en 
tram 16, halte Moerweg. Bus 130 halte Moerweg).
Secretariaat RW/DH: ( 070-7443637,
Sir Winston Churchilllaan 370  - F205, 
2285 SJ Rijswijk ZH.

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

Nijmegen [NM] - Remonstrantsdoopgezindekerk
Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ, ( (024) 322 04 51.
(Van Nijmegen CS, bus 11, halte Professorenwijk)
Secretariaat AR/NM:  De Zicht 18, 6681 ER  Bemmel
( 0481-848528

Tilburg [TB] - Pauluskerk
Heuvelstraat 141, 5038 AD,
( 06-83170770.
(7 minuten lopen van Centraal Station Tilburg)
Secretariaat TB: Ien Dalesstraat 1, 5122 BX Rijen, 
( 06-2950 3122
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26 MEI 
AM ds. Daniel K. Listijabudi I+(N)

DH ds. S. Tjahjadi I+(N)

SD ds. J. Linandi N+I

NM Adham K. Satria M.A. N+I

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

2 JUNI
AM ds. J. de Klerk N+(I)

RW Adham K. Satria M.A. N+I

DD ds. J. Linandi N+I

AR ds. Yolanda Pantou I+(N)

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

9 JUNI
AM ds. M. Tahitu N+I

DH ds. J. Linandi N+I

SD ds. S. Tjahjadi I+(N)

NM ds. N.N. Hoyer-Fanggidae I+(N)

TB Mevr. Betty Tjiptasari M.K. MSc. I+(N)

16 JUNI
AM ds. Rachmiati Tanudjaja I+(N)

RW ds. Yolanda Pantou I+(N)

DD Adham K. Satria M.A.. N+I

AR ds. S. Tjahjadi I+(N)

TB ds. J. Linandi N+I

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

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

SD ds. Yolanda Pantou I+(N)

NM Adham K. Satria M.A. N+I

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

30 JUNI
AM ds. S. Tjahjadi I+(N)

DH Ds. M. Tahitu N+I

DD ds. Yolanda Pantau I+(N)

AR ds. J. Linandi, Kinderdoop en 
Heilig Avondmaal N+I

TB Adham K. Satria M.A. N+I
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Kinderrubriek: Bovenbouw
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Een tweeling, nog vóór de geboorte in moeders schoot.
Vraagt de eerste: “Geloof jij in het leven na de geboorte?”
“Natuurlijk”, zegt de tweede, “er moet iets zijn. Misschien is ons bestaan hier alleen een 
voorbereiding op het leven na de geboorte.”
“Flauwekul! Er is geen leven na de geboorte. Hoe moet dat er dan uitzien?”
“Ik weet het niet precies, maar ik stel mij veel licht voor en wij zullen lopen met onze 
eigen voeten en eten met onze eigen mond.”
“Lariekoek: zelf lopen en zelf eten... Voor het lopen is hier geen plek en voor het eten 
hebben wij toch de navelstreng? Er is géén leven na de geboorte!”
“De navelstreng is wel heel kort, dat kan toch niet alles zijn? Ik ben ervan overtuigd dat 
er na de geboorte iets heel nieuws begint, iets, wat wij gewoon nog niet kennen.”
“Maar, er is nog niemand teruggekeerd na de geboorte! Hier, in deze nauwe, donkere omge-
ving, eindigt het leven.” “Nou, ik weet niet helemaal hoe het leven na de geboorte zal zijn, 
maar in elk geval zullen wij er onze moeder ontmoeten en die zal voor ons zorgen.”
“Moeder? Jij gelooft in een móeder? En waar is - volgens jou - deze moeder dan?”
“Overal om ons heen natuurlijk. Zonder haar zouden wij er niet zijn.”
“Ik geloof er niets van. Ik heb nog nooit een moeder gezien, dus bestaat ze niet!”
“Misschien is ze nu niet te zien, maar af en toe, als we heel stil zijn, kan ik haar horen 
zingen en voel ik haar hand over onze wereld strelen.
Weet je, volgens mij begint het léven toch pas na de geboorte!”

Uit een overweging van de Sloveense aartsbisschop Mgr. Alojz Uran 
(Ljubljana, augustus 2005)
SD/DD

Een tweeling
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In memoriam dhr. Tan Gie Djien
Van de vruchten herkent men de boom

Dhr. Tan Gie Djien was geboren op 7 
februari 1918 in Salatiga, Indonesië, 
als oudste van een gezin met 7 kin-

deren. Zijn ouders waren christenen en de 
kinderen kregen een christelijke opvoeding. 
Na zijn middelbare school studeerde Tan 
Gie Djien tandheelkunde in Surabaya.  In de 
vakanties ging hij terug naar Salatiga waar 
hij zijn ouders hielp in hun winkel. In 1940 
studeerde hij af als tandarts en vestigde zijn 
praktijk in Magelang. Hij trouwde met Kho 
Lan Hoa een meisje uit Sokaradja die vroed-
vrouw van beroep was.

Na de capitulatie van Japan kwamen de Ne-
derlanders terug naar Indonesië en wilden 

Nederlands Indië weer op  poten krijgen, 
maar dat werd verhinderd door Indone-
sische jongeren (pemuda’s) die een leider 
vonden in Soekarno en Hatta.  Er woedde 
een hevige strijd en de situatie in Magelang 
was zeer onaangenaam. Dit was de reden 
waarom het jonge gezin Tan Gie Djien naar 
Surabaya ging, een tocht vol ontberingen 
die maanden duurde. Deze situatie bracht 
de familie Tan Gie Djien juist dichter bij God 
door gebed en de Bijbel.

In Surabaya waren ze opgevangen door een 
familie en de zoektocht begon om eigen 
huisvesting en werk te vinden. Een eigen 
tandartspraktijk lukte op dat moment nog 
niet, want op dat moment was er nog geen 
geld om een dental unit te kopen. Dhr.Tan 
Gie Djien werkte toen bij de Angkatan Laut 
(marine) als tandarts. 

Na een aantal jaren toen alles weer op z’n 
plekje kwam begon familie Tan de zoek-
tocht naar een kerkgemeenschap. Zij von-
den een Chinees-Nederlandse kerk n.l. de 
Tionghoa Kie Tok Kauw Hui wat het meest 
op hun “roots” lijkt, de Protestantse kerk. 
Tan Gie Djien was actief in die kerk en werd 
ouderling. Tan Gie Djien speelde een rol bij 
de fusie tussen deze kerk en de landelijke 
protestantse kerk dat uiteindelijk de Gereja 
Kristen Indonesia (GKI) werd. Ook in de GKI 
Surabaya was hij actief in diverse commis-
sies. 

Alles wat sociaal en christelijk is trok zijn 
aandacht, en zo belandde hij in het bestuur 
van het ziekenhuis Mardi Santosa, een 
ziekenhuis voor arme vrouwen die moes-
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ten bevallen en geen geld hebben om een 
regulier ziekenhuis te nemen. Dit ziekenhuis 
ontving subsidie van de Protestantse kerken 
in Nederland.

Toen Indonesië de banden met Nederland 
verbrak viel de subsidie voor Mardi Santosa 
ook weg. Dr. Kruyt, de directrice, moest 
terug naar Nederland en droeg haar taken 
over aan een commissie waar ook Tan Gie 
Djien zitting nam. Het binnenkrijgen van 
geld voor dit ziekenhuis was erg moeilijk, 
maar dankzij gebeden bleef dit ziekenhuis 
steeds open. Indonesië kreeg toen ruzie met 
China en alles wat affiniteit had met China 
moest weg; Chinezen moesten terug naar 
China en Chinese scholen werden geslo-
ten. De leerlingen werden op Indonesische 
scholen niet aangenomen. Ze konden 
nergens terecht voor onderwijs.

Deze situatie ligt Tan Gie Djien aan het hart 
en hij kreeg een inspiratie om de gestrande 
Chinese scholieren op te vangen in een 
christelijke school. Maar ze hebben nog 
geen schoolgebouw en geen leerkrachten. 
Tan Gie Djien kreeg 6 andere vrienden 
mee die zijn ambitie delen om christelijke 
scholen op te richten. De 7 mannen had-
den bij hun eerste vergadering besloten om 
eerst een SMP en SMA (middelbare scholen) 
te starten. Ook een jajasan (stichting) zal 
gesticht worden met de naam PPPK Petra 
(Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran 
Kristen Petra). Het ontbreken van een eigen 
schoolgebouw werd ondervangen door 
een schoolgebouw te huren en de lessen 
werden in de middag gegeven. Zodoende 
kregen ze medewerking van leraren die in 
de middag graag extra gaan werken. Doch 
het geld was er nog niet. De 7 mannen 
brachten dit probleem in gebed. Uiteindelijk 

was er wel voldoende geld. Hierna kwamen 
lagere scholen en universiteit/faculteiten.

In 1967 emigreerde de familie Tan naar 
Nederland en vestigde zich in Harderwijk. 
Hij werkte als schooltandarts naast zijn 
eigen privé praktijk. Dit bleef hij doen tot 
zijn pensioen en ging daarna verhuizen naar 
Amstelveen.

Zijn zoektocht naar een Nederlandse kerk 
waar hij zich happy voelde is niet gelukt. 
Hij belandde in een gezelschap waar ze 
diensten organiseren in huiselijke sfeer. Dit 
bracht Tan Gie Djien op een idee om een 
kerk te stichten die de Indonesische sfeer 
kan etaleren. Met een aantal andere perso-
nen werd een kerk opgericht met de naam 
Gereja Kristen Indonesia di Nederland. Na 
protesten van de Indonesische GKI werd 
de naam veranderd naar GKIN. Dhr.Tan Gie 
Djien werd de eerste voorzitter van de Ker-
kenraad. Dankzij zijn contacten met predi-
kanten toen hij nog in Indonesië was kon hij 
ds. R. Budiman overhalen om in Nederland 
als predikant van GKIN te dienen. Ook GKIN 
werd opgericht zonder enig geld in kas.

Tan Gie Djien zegt altijd dat als je proble-
men hebt je die problemen in gebed aan 
God moet voorleggen, dan zal je zien dat 
God die problemen zal oplossen. Het stich-
ten van PPPK Petra in Indonesië en de GKIN 
waren een geloofsdaad. Dit laat de kracht 
van het gebed zien. Zowel de PPPK Petra 
als de GKIN zijn gezegende organisaties als 
vruchten van de geloofsdaad. 

Het wordt gezegd dat van de vruchten men 
de boom herkent. Amen.  
 
The Kian Gwan
Amstelveen
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GKIN Actief! Schiedam / Dordrecht
Ingebruikneming Immanuel kerk te Rotterdam

Zondag 13 januari 
j.l. is het begin van 
een nieuw tijd-

perk. Vanaf deze datum 
tijd gaat regio Schiedam/
Dordrecht kerken in Rot-
terdam i.p.v. Schiedam. 

Ja, echt waar, in Rot-
terdam. Zondag was het 
echt winterweer. Buiten 
vroor het en dat was 
goed te voelen. De ril-
lingen gingen door onze 
lijven heen, maar bij bin-
nenkomst in de nieuwe 
kerk werd gelijk alle kou 
uit het lichaam verdreven 
door de warmte van Het huis van God. 

Het voelde hemels 
aan en dit gevoel 
werd alsmaar 
sterker naarmate de 
eredienst vorderde. 
Er waren namelijk 
een heleboel stoelen 
klaargezet en dit 
bleek niet voldoende 
te zijn. De opkomst 
was namelijk bijzon-
der hoog: “Prijs De 
Heer!”.

Als dit een voorteken 
is van een goede 
ontwikkeling van 
deze regio mogen 
wij weten dat God de 
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gedane inspanningen 
wil zegenen. Het is als 
een geboorte. Je ziet 
er naar uit. Je verlangt 
naar gezinsuitbreiding. 
Doch het gaat niet 
zonder geboortepijn. 
Echter als dan het kind 
ter wereld is gekomen 
dan zijn woorden van 
waardering te horen 
die in dank aanvaard 
worden. Echter zal de 
gemeente bewust zijn 
dat er ook groeipijn zal 
zijn en mag  weten dat 
er ook groei zal zijn door 
het verkondigen van Zijn 

Evangelie. Zonder geestelijk voedsel, geen groei. Als leden van het Lichaam van Christus 
hebben alle ledematen daarin een verantwoordelijkheid. 

“De velden zijn wit om te oogsten”, ook in Rotterdam. Als kerk zijn en moeten wij ons be-
wust zijn van onze missionaire taak in deze wereld. Wij kunnen terug denken aan de eerste 
preek van ds. Tjahjadi op 13 januari jl ter opening van de Immanuel kerk, daarin werd 
aangehaald de kleine gemeente te Philadelfia.

Wel, willen wij weten wat 
de sleutel tot het 
succes is van deze 
gemeente te Phila-
delphia? Laten we 
dan eens kijken naar 
hetgeen geschreven 
staat in Openbaring 
3 vers 8b, “….. want 
gij hebt kleine kracht 
en gij hebt Mijn 
woord bewaard en 
hebt Mijn naam niet 
verloochend”. 
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Wij zijn een kleine regio, 
maar als wij Gods wil navol-
gen zal Hij ons zegenen.

Wij zijn de kerkrentmees-
ters en de kerkenraad 
van de “Immanuel” kerk 
dankbaar dat zij ons 
terwille zijn om hun kerk 
te verhuren. God dank. 
Wij spreken de verwach-
ting uit dat wij elkaar 
zullen leren kennen als 
medearbeiders in Gods 
Koninkrijk en dat wij als 
verschillende kerken el-
kaars positieve kenmer-
ken mogen gebruiken 
om elkaar op te bouwen.

Karel Witterick



Bevestiging ouderling regio AR/NM
Ande Waardenburg-Pattiwael
16 december 2012
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GKIN Actief! Tilburg
Ibadah nuansa Batak, 24 februari 2013



GKIN Nieuws Jaargang 29 • Nummer 2 • April 2013 35

GKIN Actief! Rijswijk / Den Haag
Regionale kerstviering - Dare to believe, dare to change

Tanggal 23 december 2012 yang 
lalu, regio Rijswijk / Den Haag 
merayakan natal regio dengan 
thema “Dare to believe, dare to 
change”. Thema ini dipilih oleh 
panitia natal yang kali ini berang-
gotakan werkgroep pasutri dan 
KND.

Buku yang digunakan oleh pani-
tia pasutri untuk kegiatan pasutri 
selama tahun 2012 jugalah yang 
mendasari pemilihan thema ini, 
judul dari buku ini adalah Love 

Dare. Di dalam buku ini dibahas bagaimana 
kita dalam waktu 40 hari dapat menggu-
nakan hal-hal kecil dan sehari-hari untuk 

membuat kehidupan 
rumah tangga kita semakin 
hari semakin mesra dan 
juga bisa tumbuh bersama 
di dalamNYA.
Begitu halnya dengan 
kehidupan kekristenan 
kita. Adalah sangat penting 
bila kita dengan anggota 
keluarga bisa juga tumbuh 
bersama,  untuk itu kami 
dari
panitia melihat bahwa 
dalam kehidupan keke-
luargaan dimana kita di 
hadapkan dengan perso-
alan – persoalan individu 
masing –masing, namun 
kadang kita lupa.
Kita hidup tidak sendiri di 
keluarga. Ada orang tua, 
anak, oma/ opa. Apabila

Op 23 december 2012 vierde de regio 
Rijswijk / Den Haag haar regionale Kerst 
met als thema: “Dare to believe, dare to 
change”. De kerstcommissie, bestaande uit 
de werkgroep 
pasutri en de 
kinderneven-
dienst (KND), 
koos voor dit 
thema.

Het boek dat ze 
als basis voor 
deze thema-
keuze gebruik-
ten heet Love 
Dare. Dit boek 
omschrijft hoe 
je in 40 dagen 
tijd kleine en 
dagelijkse 
dingen kunt 
gebruiken om 
het gezinsle-
ven dag aan 



 GKIN Nieuws Jaargang 29 • Nummer 2 • April 201336

kita tidak saling menjaga maka akan timbul 
konflik.
Kebaktian dibuka dengan drama singkat di-
mana dalam drama ini di pertunjukkan ba-
gaimana kehidupan seorang anak di masa 
sekarang dengan orang tuanya dan juga 
bagaimana sang oma melihat kembali pada 
saat beliau masih muda dimana menurut 
pandangannya semua relatif lebih simple 
dibandingkan dengan masa sekarang ini.
Hari demi hari berlangsung, timbullah 
perbedaan-perbedaan. Digambarkan 
menjelang natal mendekat,  sang ibu hanya 
memikirkan mengenai dekorasi
natal, sang ayah dengan urusannya sendiri, 
sang anak dengan gadgetnya. Kemudian 
datanglah sang tetangga dimana ia mem-
berikan sebuah buku yang berjudul Dare to 
Believe, dare to change. Maksud dari buku 
ini adalah, mari kita bersama dalam kesem-

dag inniger te maken en ook dichter in Hem 
samen te groeien.

Zo ook met ons christelijk leven. Het is 
belangrijk dat wij als gezinsleden samen 
kunnen groeien. Hierbij ziet de kerstcom-
missie dat we door problemen binnen een 
individueel gezin soms vergeten dat wij als 
gezin niet alleen leven.
Er zijn ouders, kinderen, oma en opa. On-
voorzichtigheid leidt tot conflicten.

De dienst begint met een kort drama, met 
een kind van deze tijd met zijn ouders, 
waarin de oma terugblikt op haar jonge 
jaren waar alles relatief eenvoudiger was 
dan tegenwoordig. Dag aan dag worden 
de verschillen duidelijker. Kerst nadert, 
moeder denkt alleen aan kerstdecoraties, 
vader is bezig met eigen zaken, het kind 
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met zijn gadget. Dan komt de buurman met 
een boek getiteld:  “Dare to Believe, Dare to 
Change”. 
Het boek nodigt ons uit om samen met 
Kerst, waarbij wij geloven dat Zijn geboorte 
een zegen voor ons allen is, acties te durven 
ondernemen voor verandering en de ver-
kondiging van de Liefde aan de buitenwe-
reld. Dus niet alleen voor eigen kring.
Dit kerstdrama en de kerstpreek van Ds. 
Stanley nodigen ons uit om op te staan van 
onze zitplaatsen om te handelen. In deze 
dienst spelen de kinderen van de KND mee 
vanaf het begin van de dienst. De dominee 
komt binnen in een processie, voorgegaan 
door een tamboerijnendans door 2 KND 
kinderen. Bij het aansteken van de kaars is 
er een engelendans die neerdaalt uit de he-
mel met kaarslicht dat doorgegeven wordt 
aan de gemeente, opdat de gemeente het 
doorgeeft aan de buitenwereld.

Laat de vrede en het licht van Kerst over ons 
allemaal schijnen en laten wij het meene-
men in ons dagelijks leven opdat wij blijven 
schijnen in Hem.

patan natal ini adalah moment yang tepat 
dimana jika kita percaya bahwa kelahiranN-
YA adalah berkat untuk kita semua, marilah 
kita juga berani mengambil aksi untuk 
mengambil aksi untuk beruban dan dapat 
mewartakan berita kasih kepada dunia luar. 
Bukan hanya disimpan untuk kalangan 
sendiri saja.
Demikianlah melalui drama natal ini dan 
juga melalui kothbah yang disampaikan 
oleh pdt. Stanley kita semua diajak untuk 
bangkit dari kursi kita dan beraksi.
Didalam kebaktian ini juga anak-anak dari 
KND dilibatkan  mulai dari awal
kebaktian. Prosesi masuknya pendeta 
diawali dengan tarian tambourine yang di 
bawakan oleh 2 anak KND, lalu pada waktu 
penyalahaan lilin juga dibuka dengan tarian 
malaikat yang dilukiskan turun dari surga 
membawa nyala  terang lilin dan kemudian 
di sebarkan kepada jemaat dengan maksud 
agar jemaat juga terus menyebarkannya ke 
lingkungan luar.
Biarlah damai dan terang Natal dapat men-
yinari kita sekalian dan semoga kita juga 
dapat membawanya dalam kehidupan kita 
sehari-hari sehingga kita terus bercahaya 
dalamNYA.
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Liefdevol kerstfeest
Kerstviering regio Amstelveen

Op 25 december j.l. heeft 
GKIN regio Amstelveen 
kerstfeest gevierd met als 

thema “Wat betekent kerst voor 
jou?” 
Ik denk dat kerst voor iedereen anders 
is. Voor mij betekent het 
“liefdevol met elkaar om-
gaan” (Joh. 13:34) en als een 
eenheid te zijn in onze Heer 
Jezus Christus”. God de Vader 
had zijn eniggeboren zoon 
Jezus Christus naar de wereld 
gezonden uit liefde voor 
ons (Joh. 3:16) en Hij zal ons 
bevrijden van onze zonden 
(Math. 1: 21). Zo heb ik het 
afgelopen kerstfeest ervaren 
als een liefdevol feest en dat 
de Heer ook met ons is.

Refererend aan de toespraak 
van het hoofd van kerstcom-
missie dat “klein en groot” dit 
kerstfeest gestalte hadden 
gegeven vond ik het zelf ook 
heel bijzonder. Kinderen die 
het kerstverhaal uitbeeld-
den zoals engelen, herders, 
Maria en Jozef. Kerstliederen 
werden gezongen en soms 
begeleid met angklung 
muziek. Voor mij was dit alles 
toch wel een verrassing.

Zelf was ik ook blij dat ik als 
een klein radertje in dit ge-
heel mocht meewerken. Met 

blijdschap had ik de stal gemaakt en zag dit 
ook als een Zegen van de Heer. Het moet 
mooi zijn want voor God moet het altijd het 
allerbeste zijn. De kribbe had voor mij een 
speciale betekenis en dit wil ik met jullie 
samen delen.
Ik had langs de weg een bijzettafeltje ge-
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vonden dat door iemand was weggegooid. 
Thuis aangekomen had ik het ergens in mijn 
serre neergelegd. Ik wist niet waarom ik 
het had meegenomen maar enkele dagen 
hierna vroegen zij mij of ik een kribbe wilde 
maken. Ik keek naar het tafeltje en dacht 
toen: dit moest de kribbe worden. Ik had 
geen enkel idee hoe ik het zou maken en 
hoe het eruit moest zien. Plotseling hoorde 
ik een stem in mij die zei: “zo moet je het 

maken en zo wil Ik liggen”. Toen de kribbe 
klaar was stond ik er met verwondering naar 
te kijken. Zelf zou ik het zeker niet zo heb-
ben gemaakt, zo apart eenvoudig en toch 
mooi. Ik geloof stellig dat de Heer zelf de 
constructie van Zijn kribbe aan mij doorgaf. 
Ik beschouw dit als een wonderbaarlijke 
ervaring en het geeft mij een vredig en 
blij gevoel van binnen. Prijst de Heer. Een 
kribbe zonder stro is niet compleet en stro 

is niet gemakkelijk te 
vinden. Ik ging hiervoor 
naar een paardenmane-
ge en moest me toen bij 
de directeur melden. Hij 
vroeg aan mij waarvoor 
ik het nodig had en ik 
zei voor ons Kindeke 
Jezus. Hij keek mij door-
dringend aan en zei: “ga 
maar naar de stallen en 
neemt zoveel stro als je 
nodig hebt”. 

Voor mij betekent dit 
dat de God van Toen 
Nu en in de Toekomst 
dezelfde is. Dat Hij als 
Koning der Koningen 
heel nederig kon zijn 
“geboren in de stal in 
doeken gewikkeld en 
liggende in de kribbe”, 
zoals wij allen hebben 
ervaren tijdens dit kerst-
feest, wetende dat wij 
dit alles mogen doen uit 
Genade (Efeze 2:8-10). 
Amen.

Wim Pattiasina



Afrekensysteem voor Chinese en Indonesische restaurants. In het indonesisch, chinees, nederlands 
en engels. We passen de kassa aan voor uw restaurant. Computer slechts 1 kg en geruisloos.
Verdere informatie bij Bart Houkes, 06-53984260 

Kasa komputer untuk restoran Indonesia dan Cina di Nederland. Menggunakan bahasa Indonesia, 
Cina, Belanda dan Inggris. Kasa sistem berukuran 1 kg, tidak berisik dan bisa disesuaikan dengan 
kebutuhan restoran Anda. Untuk Informasi lebih lanjut hubungi Bart Houkes, 06-53984260

Indonesisch Restaurant Anak Dèpok
Dolderseweg 85

3734 BD Den Dolder
030-2292915 (na 15.30 uur)

Alle dagen geopend.

Meer informatie? Mail naar info@anakdepok.nl • Richard of Margie Teillers of bel 030-2292915
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1. Pastorale zorg
• Regio Amstelveen / Amsterdam e.o.: ds. J. Linandi.
• De afdeling Noord / Oost Nederland (Steenwijk, Kampen, Paterswolde): ds. J. Linandi.
• Regio Schiedam/Dordrecht e.o.: ds. S. Tjahjadi.
• Regio Rijswijk/Den Haag e.o.: ds. S. Tjahjadi.
• Regio Arnhem/Nijmegen e.o.: vic. Adham K. Satria.
• Regio Tilburg e.o.: vicaris Adham K. Satria.

2. Huissamenkomsten
• Regio Amstelveen / Amsterdam: 1 maal per maand op 4de donderdag om 10.00 uur in de Kruis-

kerk te Amstelveen.
• Regio Amstelveen, afd. Noord / Oost Nederland: 1maal per maand op 4de zaterdag om 14.00 uur 

te Eesveen (bij Steenwijk), of te Kampen, of te Paterswolde.
• 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 Schiedam / Dordrecht: laatste vrijdag van de maand om 19:30 uur, o.l.v ds. S. Tjahjadi.

3. Catechisatie
• In Amstelveen, Rijswijk/ Den Haag, Schiedam/ Dordrecht, Arnhem/Nijmegen en Tilburg volgens 

afspraak.

4. Bijbelstudie
• Amstelveen, 2de vrijdag van de maand Pauluskerk in het Indonesisch en Nederlands, o.l.v. ds. J. 

Linandi, Zr. Linda Kwee, Zr. Margie Teillers, Zr. Theya Tjoe Fat- Njoo.
• Amstelveen, Bijbelstudie/ sharing Jongeren Embrace, elke week: even weken op woensdag, 

oneven weken op vrijdag om 19:45 uur.
• Wognum: 4de vrijdag van de maand o.l.v. ds. J. Linandi.
• Den Haag: Thomaskerk, in het Indonesisch elke 2e en 4de dinsdagavond om 19:30 uur, o.l.v. ds. S. 

Tjahjadi. 
• Den Haag: Thomaskerk, 1ste vrijdag van de maand om 12:00 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
• Den Haag: Gespreksgroep voor senioren, 3de vrijdag van de maand. 
• Schiedam/ Dordrecht: 3de woensdagmiddag van de maand om 13:30, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
• Schiedam/ 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.

5. Groeigroep
• Tilburg: 2 maal per maand dinsdagavond, o.l.v. Br. Iskandar Gandasasmita.

6. Diakonia
• 30-12-2012: 5de zondag, alle regio’s 2de collecte bestemd voor de diaconie.

GKIN Landelijk Kerkelijk Bureau (LKB)
Verslag over 1e kwartaal: januari t/m maart 2013
Opgesteld door: Coördinator LKB (18 februari 2013)
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7. Beëindiging ambtsperiode
• 06-01-2013: Br. Arjan Snoek,in het bijzonder voor de regio Amstelveen, na vervulling van 2 

ambtstermijnen.
• 10-03-2013: Br. Eddy Susanto, in het bijzonder voor de regio Rijswijk- Den Haag, na vervulling van 

2 ambtstermijnen. 
• 17-03-2013: Zr. Margie Teillers-Lusikooy, br. Michael Styns, br. Stanley Tjoa, in het bijzonder voor 

de regio Amstelveen, na vervulling van 2 ambtstermijnen.

8. Bevestiging ouderling
• 24-02-2013: Br. Hans Tromer, in de Immanuëlkerk te Rotterdam, onder bediening van dhr. Adham 

K. Satria vic., bevestigd worden door ds. Stanley Tjahjadi, in het bijzonder voor regio Schiedam/
Dordrecht.

• 24-02-2013: Br. Kian Gwan The, in de Pauluskerk te Amstelveen, onder bediening van ds. Johan-
nes Linandi, bevestigd worden als ouderling van de GKIN, in het bijzonder voor de regio Amstel-
veen.

9. Landelijke GKIN vergadering(en)/ vertegenwoordiging(en)
• 23-02-2013: Vergadering van het moderamen.

10. Geboren
• 30-01-2013: Samuël Jonathan Prasetya, LUMC te Leiden, tweede kind van Peter en Gita van Duijn, 

en broertje van Tamara, uit regio Rijswijk/Den Haag.

11. Doop/ Volwassendoop/ Geloofsbelijdenis
• 17-02-2013: in de Pauluskerk te Tilburg onder bediening van ds. S. Tjahjadi: 
 - Robin Linders, kinderdoop, dochter van Gijs en Kyra Linders.
 - Br. Eng Tjoan Tan, volwassendoop. 
 - Zr. Kyra Linders, afleggen van geloofsbelijdenis. 
• 31-03-2013: in de Heilige Geestkerk te Amstelveen, onder bediening van ds. J. Linandi:
 Richard Arrang Batara en Bryan Talion, ouders: br. P de Heer en zr. I de Heer-Doki.
• 31-03-2013: in de Heilige Geestkerk te Amstelveen onder bediening van ds. J. Linandi:
 Volwassendoop en afleggen van geloofsbelijdenis: Frederik Coenraad Moerkerk
 Afleggen van geloofsbelijdenis: Roland (Roy) Gustaaf Henri de Vogel, Johannes Efraïm Mulier, 

Vania Yacinda Margaret.

12. Nieuwe dooplidmaten/ belijdendlid/ sympathisant/ uit de ledenlijst
• 11-11-2013: Zr. Sus Retno Ambar Juliani (Anny), Zoetermeer, met verhuis-attestasi 
 van GKJ Semarang Barat. belijdendlid Regio Rijswijk/Den Haag.
• 11-11-2013:  Br. Jos van der Putten, Zoetermeer, dooplid Regio Rijswijk/Den Haag.
• 23-11-2013:  Br. Rudy Alfian en zr. Cisca Waworuntu, uit Dordrecht, dooplid.
• 17-01-2013:  Br. René de Feijter, dooplid.
• 17-02-2013:  Robin Linders, Richard Arrang Batara de Heer en Bryan Talion de Heer dooplidmaten.
• 17-02-2013:  Br. Eng Tjoan Tan, dooplid. 
• 17-02-2013:  Zr. Kyra Linders belijdendlid. 

13. Overleden
• 29-11-2012: mw. Jansje (Ans) v.d. Linden-Goudappel op 65 jarige leeftijd, zus van br. Leo Goudap-

pel en schoonzus van zr. Lian Goudappel uit regio SD/DD. Crematieplechtigheid        donderdag 
06-12-2012 te Schiedam.

• 10-12-2012: op 85-jarige leeftijd mw. The Lan Hiang, moeder van br. Sie Djien Kiat en schoon-
moeder van zr. Mei Mei van regio Rijswijk/Den Haag. 
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• 12-12-2012: in Medan op 61-jarige leeftijd: Dhr. M. Sinambela. Dhr. M. Sinambela is de vader van 
Phia Sinambela en de schoonvader van br. Asido Nainggolan ouderling uit 

 regio Arnhem/Nijmegen.
• 13-12-2012: in Makasar overleden dhr. Abraham Batlayeri, de broer van Mw. Debo Nanariain uit 

regio Arnhem-Nijmegen.
• 18-12-2012: op 80-jarige leeftijd te Medan, Indonesië, dhr R. Nainggolan, vader van zr. Meriana 

Nainggolan en schoonvader van br. Jan van den Driest uit regio Tilburg.
• 22-12-2012: Selvi Saerang te Jakarta (Indonesië), zus van Antjie Saerang uit regio Rijswijk/ Den-

Haag.
• 03-01-2013: op 57-jarige leeftijd te Surabaya, Indonesie, Dhr. Poa Hartawan, broer van zr. Soe 

Hwa Njoo en zwager van br. Bobby Njoo uit regio Amstelveen. 
• 04-01-2013: op 86-jarige leeftijd, Mw. Wilhelmina Elsa Bloklander (Wil). Mw. Wil Bloklander was 

GKIN lid in de regio Rijswijk/Den Haag sinds 1995.
• 11-01-2013: op 60 jarige, te Soerabaja, Indonesië, dhr. Harry Gunawan, broer van zr. Linda Kwee-

Harlim en zwager van br. Tom Kwee van de regio Amstelveen. 
• 19-01-2013: op 85 jarige leeftijd overleden br. Hary Worotikan, echtgenoot van mw. Josephine 

Worotikan-Maramis van de regio Schiedam/Dordrecht. 
• 24-01-2013: op 94 jarige leeftijd in Amstelveen overleden, br. Tan Gie Djien. Was lid van GKIN 

Amstelveen en één van de oprichters van de GKIN en de eerste voorzitter van de landelijke 
kerkenraad van de GKIN. Vader van zr. Lanny The en schoonvader van br. Kian Gwan The van GKIN 
Amstelveen. Crematieplechtigheid donderdag 31-01-2013 in Uithoorn.

• 25-01-2013: op 69-jarige leeftijd te Eindhoven dhr. Theo Houkes, vader van br. Bart Houkes en 
schoonvader van zr. Frida Houkes-Noron uit regio Tilburg. Crematie 01-02-2013.

• 28-01-2013: op 81-jarige leeftijd in Rotterdam, br. Foe Kien Siong. Was voorzitter geweest van 
GKIN Schiedam/Dordrecht. Woensdag 06-02-2013 dienst van zang, woord en gebed in de aula 
van begraafplaats Oud-Kralingen, te Rotterdam, gevolgd door de begrafenis.

• 11-02-2013: op 47-jarige leeftijd in Indonesië, dhr Daniel Ichsan Salim, schoonzoon van zr. Levina 
Berbers-Kambey uit regio Tilburg.

 
14. Huwelijksinzegening
• 12-12-2012: br. Boy Soebrata en zr. Maria Paskalina uit regio Rijswijk/Den Haag, Gedung Cawang 

Cempaka, Jakarta Timur – Indonesië.

15. Bouwfonds GKIN
• Bouwfonds GKIN: per 07-02-2013 bedroeg  €  360.725,30

16. Overige activiteiten

 Landelijke activiteiten: 
• De opbrengst van de landelijke Kerstviering op 22-12-2012 te ‘s-Hertogenbosch bedroeg  € 

1.835,62, waarvan €.1.720,62 ten goede komt aan de Komisi Diakonia & Marturia.
• Eerste kwartaal 2013: Aktie Kerk Balans.
• Eerste kwartaal 2013: Preken serie jaarthema 2013, “Bewustwording van GKIN als kerk”.
• 06-01-2013: Eerstelingen Offerande in alle regio’s.
• Februari-maart 2013: Het jaarthema GKIN 2013 “Bewustwording van GKIN als kerk”  prekenserie 

in alle regio’s.
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Regionale activiteiten:

 Amstelveen:
• 15-12-2012: Kerstviering Huissamenkomst Noord-Oost Nederland.
• M.i.v. januari 2013: iedere 1ste zondag van de maand, Gemeente Bidstond na de kerkdienst.

 Arnhem/ Nijmegen:
• Maandelijkse Vergadering Platform Migrantenkerken.
• Maandelijkse Samenkomst voor Jonge gezinnen groeigroep.
• Vier keer per jaar: eten voor daklozen.
• 14-04-2013: Kerkdienst in Verpleeg- en Verzorgingshuis Rumah Kita te Wageningen bediend door 

ds. J. Linandi. 

 Rijswijk/ Den Haag:
• 15-12-2012: Kerstlunch voor 70 plussers in Thomaskerk, Den Haag.
• M.i.v. 1 januari 2013 worden de erediensten van Den Haag van de 2e, de 4e en eventueel 5de  

zondag van de maand gehouden in de Marcuskerk, Jan Luykenlaan 90, 2533 JT Den Haag. De 
aanvangstijd is 13:30 uur.

• 27-01-2013: Gemeentevergadering, na de dienst in de Marcuskerk, Den Haag.
• 08-02-2013: Pasutri programma, huis van fam. A. Kusuma, Den Haag.
• 25-02-2013: “Lady’s Day” georganiseerd door Dames Commissieten, huis van Vanessa Sidharta, 

Rijswijk.

 Schiedam/ Dordrecht:
• 23-12-2012: De laatste dienst in de Grote kerk te Schiedam.
• M.i.v. 1 januari 2013 worden de erediensten van Schiedam van de 2e en de 4e zondag van de 

maand gehouden in de Immanuelkerk, Berlagestraat 96, 3067 CC  Rotterdam. De aanvangstijd 
blijft 13:30 uur.

• 07-01-2013: Vrouwenmiddag ten huize van zr. Swan Soema, Rotterdam, o.l.v. mw Santi Tjahjadi.
• 11-02-2013: Vrouwenmiddag om 13:30 uur bij zr. Lian Suwito, Capelle a/d IJssel o.l.v. mw Santi 

Tjahjadi.
• 24-02-2013: Liefdemaal viering na de dienst in de Immanuelkerk te  Rotterdam.
• 12-03-2013: Vrouwengroep zingen in de Protestante Zorggroep Crabbehoff, Dordrecht.
 
 Tilburg:
• 20-01-2013 Gezamenlijke dienst met GIM en Parochie Frater Andreas
· 03-02-2013 Gemeentevergadering
· 17-02-2013 Doop- en Belijdenisdienst
· 24-02-2013 Eredienst Kebaktian bernuansa Batak
· 24-02-2013 Commissievergadering
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I ndon e s i s ch e
d e l i c a t e s s e n

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag

14.00 - 20.30
 

maandag gesloten  

 (035) 531 8788
 (035) 538 1311

Torenlaan 21a, 1251 HE Laren


