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Doelgroep GKIN Nieuws
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 herschrijven van ingekomen artikelen”.

Van de redactie
Beste lezers,
Ons leven wordt gekenmerkt door de voortdurende veranderingen.
De Heer Jezus is aan het kruis gestorven om
ons van onze zonden te verlossen en Hij is
op de derde dag verrezen. Zijn overwinning
over de macht van de dood brengt veranderingen bij ons. We vieren de overwinning
om vervolgens Zijn kinderen te worden
die verlost zijn van de macht van de zonde.
De door ds. Johannes Linandi geschreven
overweging zal ons opnieuw herinneren
aan de veranderingen tijdens het Pasengebeuren.
Ook in deze editie van GKIN Nieuws vindt
er verandering plaats.
GKIN Nieuws heeft een nieuwe opmaak,
maar blijft het doel om als een communicatiemiddel tussen de regio’s van de GKIN te
zijn vasthouden.
Trouwe lezers van het GKIN Nieuws zullen
de rubriek “GKIN Actief!” in deze editie niet
aantreffen. De redactie vestigt de hoop op
gemeenteleden die zich geroepen voelen
en die de intentie hebben om hun bijdrage
te leveren, zowel in de vorm van het schrijven van artikelen als inzenden van foto’s
over de activiteiten in hun eigen regio.

Met een zwaar hart moet de redactie afscheid nemen van broeder
Erik Pogalin en broeder Peter van
Duijn die al zolang met hart en ziel
betrokken zijn bij de opmaak van het GKIN
Nieuws. De redactie spreekt haar dank uit
aan de beide broeders, en moge God al
hun bedieningen zowel in het verleden als
toekomstige blijven zegenen.
Met open armen en vol blijdschap begroet
de redactie het nieuwe opmaakteam. Onze
reis is nog maar net begonnen en we hebben Gods hulp nodig om ons als één team,
een toegewijd hart te geven bij de bedieningen door dit middel.
Een bijzondere dankbetuiging gaat ook uit
naar iedereen die heeft bijgedragen bij het
tot stand komen van deze editie van GKIN
Nieuws.
Er mogen zich veel veranderingen voordoen, maar we hoeven ons geen zorgen te
maken, noch angstig, maar wees dapper:
Onze Heer is opgestaan! We hebben reden
om te geloven en hebben ook een motivatie om te leven!
Zalig Paasfeest!
Redactie GKIN Nieuws

Er vindt ook wissel van de wacht plaats bij
het opmaak-team van GKIN Nieuws.
Broeder Erik Pogalin en broeder Peter van
Duijn hebben hun estafettestokje overgedragen aan broeder Philip Tjahjadi, zuster
Reynitha Panjaitan en zuster Elvina Budisantosa.
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Overdenking

“JEZUS LEEFT! / YESUS HIDUP!”
Lucas 24:1-12

I. Wij hebben een opgestane Heer

O

p een avond liep een man
langs de straat. . Hij zag de
buurjongen op zijn knieën
onder de straatlantaarn. Die jongen
zocht iets. De man vroeg: “Wat is er
aan de hand, Jantje? Heb je iets verloren?“ “Mmf, ja”, jammerde Jantje.
“Mama gaf mij 1 euro voor ijs. Maar
ik liet het vallen.“ De man voelde
medelijden. Hij bukte en zocht. Meer
dan 15 minuten. Maar helaas vond
hij niks. Toen vroeg de man: “Zeg,
Jantje. Ik heb overal gezocht. Maar ik
zie nergens jouw euro. Weet je zeker
dat je het hier verloren hebt?” “Nee”,
zegt Jantje. “Dat heb ik niet gezegd.
Ik liet het vallen aan de andere kant
van de weg. Daar!” “Wat?“ zegt de
man. “Maar, waarom zoek je hier?”
Jantje kijkt hem aan en wijst. “Daar is
het donker! Hier onder de lantaarnpaal kan ik het beter zien.” Arme
Jantje. Hij zal de munt nooit vinden
hoe lang en hoe hard hij ook zoekt.
Omdat hij zoekt op de verkeerde
plaats.
Het is precies hetzelfde als de vrouwen op de eerste Paasochtend. Ze
zouden Jezus nooit vinden als zij
4

I. Kita mempunyai Tuhan yang
bangkit

P

ada suatu malam seorang bapak sedang berjalan di jalanan
dekat rumahnya. Ia melihat
anak tetangganya sedang berlutut
di tepi jalan di bawah lampu penerang jalan. Anak itu sedang mencari sesuatu. Bapak itu bertanya:
“Ada apa Jantje? Kamu kehilangan
sesuatu?” ”Hmm, iya”, jawab Jantje
dengan sedih. “Mama memberi saya
1 euro untuk membeli es, tetapi
uang itu terjatuh“. Bapak itu merasa kasihan. Ia membungkuk dan
membantu mencari. Lebih dari 15
menit. Tapi sayang ia tidak berhasil
menemukan uang itu. Bapak itu bertanya: “he, Jantje. Bapak sudah cari
di mana-mana tetapi tidak ketemu
juga. Kamu yakin uangnya jatuh di
sini?” “Tidak pak”, kata Jantje. “Saya
tidak bilang begitu. Uangnya jatuh
di seberang jalan sana! Tuh di sana!”
”Apa?” seru bapak itu. “Tapi kenapa
kamu carinya di sini?” Jantje memandang bapak itu dan berkata: “Di
seberang jalan itu gelap! Di sini saya
bisa lihat. Di bawah lampu penerang
jalan”. Kasihan si Jantje. Ia tidak akan
menemukan uang itu berapa lama
atau berapa susahnyapun ia menca-
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Jezus bleven zoeken op de verkeerde plaats. Hoe hard zij ook zochten.
Hoe oprecht zij ook waren. Zij zochten hun Heer in een graf, en de
engelen moesten hen de nieuwe
richting geven. De vrouwen en alle
volgelingen van Jezus moeten begrijpen dat zij volkomen verkeerd
bezig zijn als zij denken hun
Redder te kunnen vinden liggend in
het graf.

ri. Karena ia mencarinya di tempat
yang salah.

Ini sama seperti yang dialami para
perempuan di minggu pagi Paskah
pertama. Mereka tidak akan menemukan Yesus kalau mereka terus
mencari Yesus di tempat yang salah.
Seberapa susahnyapun mereka
mencari. Seberapa tulusnyapun mereka mencari. Mereka mencari Tuhan
mereka di kubur dan malaikat harus
In al hun rouw, pijn, verdriet en moe- menunjukkan mereka arah yang lain
ite doordat hun geliefde Meester
ke mana mereka harus mencari. Para
gekruisigd en gestorven was, hadperempuan dan pengikut Yesus lainden de vrouwen vergeten wat Jezus nya harus mengerti bahwa mereka
ooit zei over zijn sterven. Hun hoop
salah jika mereka berpikir bahwa
was reeds begraven samen met
mereka akan menemukan Juruselahun Meester. O, wat hadden ze een
mat mereka terbaring di kubur.
zware last. Een last die zwaarder
was dan het gewicht van de geurige Di dalam kedukaan, kesakitan, penolie of specerijen die ze droegen.
deritaan, dan kesusahan mereka
Temidden van de hopeloosheid en
karena Guru mereka tercinta mati
uitzichtloosheid herinnerden de
disalib, para perempuan itu lupa apa
twee engelen hen: ‘Waarom zoekt u
yang Yesus pernah katakan tentang
de levende onder de doden? Hij is hier kematianNya. Harapan mereka telah
niet, Hij is uit de dood opgewekt’.
ikut terkubur bersama dengan Guru
Halleluja! Jezus leeft!
mereka. O, betapa mereka mempunyai beban yang berat. Beban yang
Zijn deze woorden van de engelen
jauh lebih berat daripada berat
ook gericht aan u, jou, mij? Wij noerempah-rempah yang mereka bawa
men onszelf christen, volgeling van
ke kubur Yesus. Di tengah-tengah
de levende Jezus. Maar het kan zijn
keputusasaan dan kehilangan
dat we leven alsof Jezus nog dood is. perspektif malaikat mengingatkan
- Misschien dragen we nog steeds de mereka: “Mengapa kamu mencari Dia
zware last van het verleden.
yang hidup, di antara orang mati?
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Dat kan zijn in allerlei vormen: negatieve herinnering, pijn, verdriet,
bitterheid, wonden, wraak. Die last
maakt dat wij niet vrij kunnen leven.
Weet dat Christus leeft. Geef die last
over aan Hem. Hij wil die last voor u/
jou dragen.
- Het kan zijn dat we op dit moment worstelen met bepaalde
moeilijkheden (vanwege ziekte, in
ons gezin, werk, of studie, waar dan
ook). We maken ons zorgen over die
zaken. Wij zijn bang voor het ergste.
Wij denken dat we het zelf moeten
oplossen. We betrekken de Here
Jezus hierin niet. Dat is eigenlijk
hetzelfde als: wij leven alsof Hij nog
in Zijn graf is. Weet dat Hij daar niet
meer is. Daarom kan Hij en wil Hij
ons helpen in alle omstandigheden.
Vertrouw op Hem!
- Wij kunnen ook leven alsof Jezus
nog dood is als we in dit leven ons
richten op onszelf. Wij horen soms:
“Ik leef maar één keer. Ik moet alles
hebben: geld, eer, macht, erkenning.
Wat er met andere mensen gebeurt
is niet mijn zaak. Als mensen hulp
nodig hebben, moeten ze zich maar
redden. Dit is egocentrisme, zelfgerichtheid (ik, ik, ik). Lieve gemeente, richt uw leven alleen op Christus
en Zijn Koninkrijk. Heeft Hij ons niet
vrijgekocht van de zonden, zodat wij
mogen leven voor Hem en tot zegen
voor onze naaste?
6

Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit”.
Haleluya! Yesus hidup!
Apakah perkataan malaikat ini juga
ditujukan kepada saudara dan saya?
Kita menyebut diri orang Kristen,
pengikut dari Yesus yang hidup.
Tetapi dapat saja kita hidup seakanakan Yesus masih mati.
- Mungkin kita masih memikul beban berat dari masa lalu. Bisa dalam
berbagai bentuk: ingatan negatif,
penderitaan, kesedihan, kepahitan,
luka batin, kebencian. Beban itu
membuat kita tidak hidup dengan
bebas. Ketahuilah bahwa Kristus
hidup. Serahkanlah beban itu kepadaNya. Ia mau memikulnya bagi
saudara.
- Dapat saja pada saat ini kita bergumul dengan berbagai kesulitan
(karena sakit, di rumah tangga,
pekerjaan, studi, atau di mana pun).
Kita kuatir akan hal itu. Kita takut
apa yang akan terjadi. Kita berpikir
bahwa kita sendiri yang harus mencari jalan keluar. Kita tidak melibatkan Tuhan Yesus dalam hal ini. Ini
sebenarnya sama dengan: Kita hidup
seakan-akan Yesus masih ada di
kuburNya. Ketahuilah bahwa Ia tidak
ada di sana. Oleh karena itu Ia dapat
dan Ia mau menolong kita dalam
semua keadaan kita. Percayalah
kepadaNya!
- Kita juga dapat hidup seakan-akan

GKIN Nieuws Jaargang 30 • Nummer 2 • April 2014

- In onze dagelijkse strijd tegen de
zonde, moeten we niet snel opgeven of de moed laten zakken. Leef
niet alsof we losers zijn tegenover
het kwade. Dat wij geen kracht
hebben om tegen het kwade te
strijden. Heeft Christus het kwaad,
de zonde, de dood, de duivel niet
overwonnen? Wij volgen Christus,
de Overwinnaar. In die verbondenheid met Hem zijn wij meer dan
overwinnaars (vgl. Rom 8:37).

Yesus masih mati, kalau kita mengarahkan hidup pada diri sendiri.
Kadang kita mendengar: ‘Aku kan
hidup cuma satu kali. Aku harus
mendapatkan segala sesuatu: uang,
kehormatan, kekuasaan, pengakuan
orang. Apa yang terjadi dengan
orang lain itu bukan urusanku. Kalau
ada orang yang butuh pertolongan,
mereka harus bisa sendiri. Ini adalah
egocentrisme, hidup yang terarah
pada diri sendiri (aku, aku, aku!).
Jemaat yang terkasih, arahkanlah
hidup saudara hanya kepada Kristus dan KerajaanNya. Bukankah Ia
telah menebus kita dari segala dosa,
supaya kita hidup untuk Dia dan
menjadi berkat bagi sesama kita?
- Dalam perjuangan kita melawan
dosa tiap hari, kita tidak boleh cepat
putus asa dan menyerah. Jangan
hidup seakan-akan kita adalah
pecundang (orang yang kalah) terhadap kejahatan. Seakan-akan kita
tidak mempunyai kekuatan untuk
bertempur melawan yang jahat.
Bukankah Kristus telah mengalahkan kejahatan, dosa, kematian, dan
si iblis? Kita mengikut Kristus, Sang
pemenang. Di dalam persekutuan
dengan Dia kita lebih dari seorang
pemenang (Roma 8:37).
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Jezus is niet meer dood. Zijn graf
is leeg. Hij leeft! Laten we daarom
leven niet alsof Jezus nog dood is.
Wij hebben een opgestane, levende
Heer!

Yesus tidak lagi mati. KuburNya telah
kosong. Ia hidup! Karena itu janganlah hidup seakan-akan Yesus masih
mati. Kita mempunyai Tuhan yang
bangkit, Tuhan yang hidup!

II. Wij hebben een reden om te
geloven

II. Kita mempunyai alasan untuk
percaya

Heeft u de film “The Passion of the
Christ” gezien? Het is een film van
Mel Gibson over de laatste twaalf
uren in het leven van Jezus. Na de
verschijning van die film waren er
heftige reacties. Mel Gibson werd
ervan beschuldigd dat de film antiSemitisch was. Daarom waren er
veel discussies rondom de vraag wie
Jezus gedood heeft. Gibson zelf zei
dat het zijn eigen hand was die Jezus
spijkerde. Omdat Jezus leed en stierf
voor onze zonden, zijn wij allemaal
verantwoordelijk voor Zijn dood.
Tijdens een discussie zei evangelist
Franklin Graham, de zoon van Billy
Graham: “Hei - wat doet het er toe?
Waarom maken we zoveel ophef
over wie Jezus heeft gedood? Hij is
niet dood!” Zo klinken ook hier de
woorden van de engelen: “Waarom
zoekt u de levende onder de doden?”

Apakah saudara sudah menonton
film “The Passion of the Christ”? Ini
adalah film dari Mel Gibson tentang
12 jam terakhir dari hidup Yesus. Setelah film itu muncul ada banyak
reaksi keras. Mel Gibson dituduh
bahwa filmnya bersifat anti-Semit
(anti Yahudi). Karena itu ada banyak diskusi di seputar pertanyaan
siapakah yang membunuh Yesus.
Gibson sendiri menyataan bahwa
tangannya sendirilah yang memakukan Yesus. Karena Yesus menderita dan mati untuk dosa kita, maka
kita semua bertanggung jawab atas
kematianNya. Di suatu diskusi penginjil Franklin Graham, anak dari Billy
Graham berkata: “Hei, untuk apa kita
bicara soal ini? Kenapa kita membuat
heboh tentang siapa yang membunuh Yesus? Ia tidak mati!” Demikian
kita mendengar perkataan malaikat:
“Mengapa kamu mencari Dia yang
De engelen herinnerden de vrouwen hidup, di antara orang mati?“
aan de woorden van Jezus:”Herinner
u wat Hij u gezegd heeft toen Hij nog
Malaikat mengingatkan para peremin Galilea was: de Mensenzoon
puan akan perkataan Yesus: “Ingatlah
8
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moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en
op de derde dag opstaan”.
(Lucas 24:6-7).
Het bleek dat de twaalf discipelen
en andere volgelingen van Jezus
hieraan geen aandacht schonken.
Ze wilden helemaal niet horen dat
Jezus zou sterven. Dat paste niet
bij hun verwachting over de Messias. Daarom hoorden ze ook niet de
opvolgende belofte dat Jezus zou
opstaan. Nu werden zij eraan herinnerd dat zij een reden hebben om te
geloven.

kamu, ketika Ia masih di Galilea, yaitu
bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa
dan disalibkan, tetapi akan bangkit
pada hari yang ketiga”. (Lukas 24:6-7)

Rupanya keduabelas murid Yesus
dan pengikut Yesus lainnya tidak
menaruh perhatian akan perkataan
Yesus ini. Mereka sama sekali tidak
mau mendengar bahwa Yesus akan
mati. Itu tidak sesuai dengan harapan mereka tentang Mesias. Karena
itu mereka juga tidak mendengar
janji yang menyertainya bahwa Yesus akan bangkit. Sekarang mereka
diingatkan bahwa mereka mempunWanneer Christus een belofte maakt, yai alasan untuk percaya.
maakt Hij het waar. Kijk, Hij is opgestaan zoals Hij beloofd heeft! De
Ketika Kristus berjanji, maka Ia akan
opstanding van Jezus is tegelijk een menggenapinya. Lihatlah, Ia bangkit
waarborg voor de opstanding van
sesuai yang Ia janjikan! Kebangkitan
ieder die in Hem gelooft. Dat het
Yesus sekaligus merupakan jamileven niet eindigt in de dood. Het
nan bagi kebangkitan semua orang
wordt vervolgd! Wij zullen opgewekt yang percaya kepadaNya. Hidup ini
worden en leven in eeuwigheid met tidak berakhir dengan kematian.
Christus. Hij heeft toch zelf gezegd:
Bersambung di episode berikut!
‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie Kita akan dibangkitkan dan hidup
in mij gelooft zal leven, ook wanneer
di dalam kekekalan bersama Kristus.
hij sterft’. Wij hebben dus reden om
Bukankah Ia sendiri mengatakan:
te geloven, want Christus houdt zich “Akulah kebangkitan dan hidup; baaan Zijn beloften.
rangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan
hidup walaupun ia sudah mati”. Kita
mempunyai alasan untuk percaya,
karena Kristus memegang janjiNya
GKIN Nieuws Jaargang 30 • Nummer 2 • April 2014
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III. Wij hebben een reden om te
leven

III. Kita mempunyai alasan untuk
hidup

Weet u dat wij ons niet hoeven te
schamen als wij zwak zijn. Dat geldt
zelfs voor iemand die zo in de put
zit en zegt: “Ik heb geen reden om
te leven. Ik heb geen kracht en geen
zin meer”. Zelfs sterke mensen kunnen zwak zijn. Sterke personen kennen hun eigen zwakke momenten.
Ik moet hieraan denken aan profeet
Elia in de Bijbel. Ongeveer 900 jaar
voor Christus bevond profeet Elia
zich in een ontzettend moeilijke
situatie. Hij werd ontmoedigd in
zijn werk en vreesde voor zijn leven.
Koningin Izebel wilde hem doden.
Hij vluchtte naar de woestijn, verborg zich in een grot, en wachtte om
te sterven. De Here God vond hem
daar en vroeg hem: ‘Elia, wat doe je
hier?’ (I Koningen 19:9). Deze vraag
bevat een herinnering voor Elia. Het
is net alsof God zei: Hei Elia. Weet
dat je een profeet van de levende
God bent. Je hebt werk te doen. Wat
doe je hier? Wacht je op je dood? Ga
terug, Ik heb een taak voor jou! Er
is werk aan de winkel. Je bent nooit
alleen. Ik ga met je mee.

Ketahuilah bahwa kita tidak perlu
malu kalau kita lemah. Bahkan ini
berlaku bagi orang yang terjatuh
begitu dalam dan berkata: “Saya tidak punya alasan untuk hidup. Saya
tidak punya kekuatan dan tidak mau
hidup lagi”. Bahkan orang-orang
yang kuat bisa lemah. Orang-orang
yang kuat mengalami masa-masa lemah mereka. Ini mengingatkan saya
kepada nabi Elia. 900 tahun sebelum
Kristus, nabi Elia berada pada situasi
yang sangat sulit. Ia putus harapan
dengan pekerjaannya. Ia takut mati.
Ratu Izebel ingin membunuh dia.
Ia lari ke padang gurun, bersembunyi di goa, dan menunggu kematiannya. Tuhan Allah mendapati
dia dan bertanya: “Apakah kerjamu
di sini, hai Elia?” ( I Raja-Raja 19:9).
Pertanyaan ini mengingatkan Elia.
Seakan-akan Tuhan berkata: Hei, Elia.
Ketahuilah kamu ini nabi Allah yang
hidup. Kamu punya pekerjaan yang
harus dilakukan. Sedang apa kau di
sini? Menunggu kematian? Pergilah
kembali, Aku mempunyai tugas untukmu! Pekerjaan menunggu. Kamu
tidak pernah sendiri. Aku pergi menyertaimu!

De vraag van de engelen aan de
vrouwen bevat eenzelfde soort
herinnering. Wat doen jullie hier?
“Waarom zoekt u de levende onder de
10

Pertanyaan malaikat kepada para
perempuan itu berisikan peringatan

GKIN Nieuws Jaargang 30 • Nummer 2 • April 2014

doden?” Uw Heer is toch een levende
Heer? U hebt een belangrijke taak te
doen.
Wetende dat Jezus opgestaan is,
gebeurde er iets in het binnenste
van de vrouwen. Ze kwamen naar
het graf met droefheid en wanhoop.
Maar, het bericht over het lege graf
veranderde hen volledig. Jezus leeft!
Ja, daarom hebben zij nu reden om
te leven.
De vrouwen wisten dat dit geweldige bericht van Pasen niet bewaard
mocht blijven voor henzelf. Lucas
vertelt ons dat de vrouwen het graf
verlieten, terug naar de stad gingen,
en alles vertelden aan de elf discipelen. Dat is wat zij deden met het

yang sama. Apa yang kamu lakukan
di sini? “Mengapa kamu mencari Dia
yang hidup, di antara orang mati?“
Bukankah Tuhanmu adalah Tuhan
yang hidup? Engkau punya tugas
penting yang harus dikerjakan.
Setelah mengetahui bahwa Yesus
telah bangkit, terjadilah sesuatu
dalam diri para perempuan itu. Mereka datang ke kubur dengan kesedihan dan keputus-asaan. Tetapi, berita tentang kubur kosong mengubah
mereka secara total. Yesus hidup! Ya,
karena itu mereka sekarang mempunyai alasan untuk hidup.
Para perempuan itu tahu bahwa
berita Paskah yang luar biasa ini
tidak boleh disimpan untuk mereka
sendiri. Lukas memberitahukan kita
bahwa para perempuan itu meninggalkan kubur, kembali ke kota mereka, dan memberitahukan segala
sesuatu kepada kesebelas murid.
Inilah yang mereka lakukan terhadap kabar baik: bersaksi! Maria dari
Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu
Yakobus, dan beberapa prempuan
lain, mereka adalah saksi pertama
dari Paskah. Inilah alasan mereka
sekarang untuk hidup.
Apa arti Paskah bagi saudara? Ketahuilah bahwa dengan kebangkitanNya, Kristus ingin mengubah,
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goede nieuws: getuigen. Maria uit
Magdala, Johanna, Maria de moeder
van Jakobus, en nog enkele andere
vrouwen, zij waren de eerste getuigen van Pasen. Dat was nu hun
reden om te leven.
Wat betekent Pasen voor u? Weet
dat door de opstanding van Christus,
Hij ons wil veranderen, vernieuwen.
Laat het verschil zien in uw dagelijks
leven dat u een levende Heer hebt!
Wij hebben een reden om te leven:
leven voor Christus die gestorven
en opgestaan is voor ons. Houdt dit
goede nieuws niet alleen voor uzelf
Volg het voorbeeld van de vrouwen.
Wees getuigen van Christus.
Wij bevinden ons nu in een niet
gemakkelijke tijd. Door de economische crisis moet ons land flink bezuinigen. Veel banen zijn geschrapt
in allerlei sectoren. Recentelijk
verschenen er gelukkig voorzichtige
tekenen van economisch herstel.
Desondanks maken we een moeilijke tijd mee. Er zijn mensen die
wanhopig worden. Voor een aantal
van hen heerst hopeloosheid en
uitzichtloosheid. Naast de crisis in de
economie, zijn er ook andere crisissen: crisis in gezinsrelaties, vertrouwenscrisis tussen mensen onderling,
politieke crisis, en nog veel meer
crisissen in de wereld om ons heen.
12

memperbarui kita. Tunjukkanlah
dalam hidup saudara sehari-hari
bahwa saudara mempunyai Tuhan
yang hidup! Kita mempunyai alasan
untuk hidup: hidup bagi Kristus yang
sudah mati dan bangkit bagi kita.
Jangan menyimpan kabar baik ini
untuk diri sendiri. Ikutilah teladan
para perempuan itu. Jadilah saksi
Kristus.
Saat ini kita berada pada situasi yang
tidak mudah. Dengan krisis ekonomi
maka negeri kita harus melakukan
banyak penghematan. Banyak orang
kehilangan pekerjaan di banyak
sektor. Syukurlah baru-baru ini kita
melihat ada tanda-tanda pemulihan
ekonomi. Walaupun demikian kita
ada dalam situasi yang sulit. Ada
orang-orang yang putus asa. Di
antara mereka ada yang dipenuhi
perasaan tidak ada jalan keluar dan
kehilangan perspektif. Di samping
krisis dalam bidang ekonomi, ada
juga krisis-krisis lainnya: krisis di
dalam hubungan keluarga, krisis kepercayaan satu sama lain di tengah
masyarakat, krisis politik, dan masih banyak krisis-krisis lain di dunia
sekitar kita.
2000 tahun yang lalu para perempuan itu berjalan di pagi hari
menuju kubur tanpa harapan dan
perspektif. Kubur itu adalah ‘akhir’
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2000 jaar geleden liepen de vrouwen in die ochtend hopeloos en uitzichtloos naar het graf, ‘het einde’
van alles. Maar het ochtendgloren
begon de duisternis te verdrijven.
Het licht is gekomen. Dat geldt ook
voor ons vandaag. Juist in donkere
situaties, in crisis, mogen we getuigen dat er licht is. Er is hoop, want
er is een levende Redder die de
dood heeft overwonnen. Het einde
heeft Hij omgezet naar een nieuw
begin. Op de derde zondag van april
dit jaar vieren wij Pasen met grote
daankbaarheid. Wij weten nu: wij
hebben een opgestane Heer, wij
hebben een reden om te geloven,
wij hebben een reden om te leven.
Omdat Jezus Christus leeft! Gezegend Pasen!
Amen.

dari segala sesuatu. Tetapi di pagi
itu matahari mulai bersinar melenyapkan kegelapan. Terang sudah
datang. Ini berlaku juga bagi kita
sekarang. Justru di tengah situasi
yang gelap, di krisis, kita boleh bersaksi bahwa ada terang. Ada harapan karena ada Juruselamat yang
hidup, yang telah mengalahkan
kematian. Kata ‘akhir’ diubahNya
menjadi permulaan baru. Di minggu
ketiga bulan April ini kita merayakan
Paskah dengan penuh syukur. Kita
mengetahui sekarang: kita mempunyai Tuhan yang bangkit, kita mempunyai alasan untuk percaya, dan
kita mempunyai alasan untuk hidup.
Sebab Yesus Kristus hidup! Selamat
Paskah!
Amin.
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Bouwstenen van de GKIN
Betty Nie - Santoso
Kunt u zich allereerst voorstellen?
Mijn naam is Betty Nie-Santoso. Ik woon in
Dordrecht en ben actief betrokken in deze
GKIN-regio. Ik ben in 1994 naar Nederland
gekomen door mijn huwelijk met Siang Nie.
Al mijn directe familie
woont in Indonesië
Hoe bent u in aanraking gekomen met de
GKIN?
Oorspronkelijk kom
ik uit een Pinkstergemeente, maar door
ons wonen in Dordrecht ben ik door
wijlen Bert en Tine
Waworuntu in contact gekomen met de
GKIN, waar wij ons
thuis voelen.
Wat doet u in het
dagelijks leven en wat
zijn uw hobby’s?
In het dagelijks leven
ben ik huisvrouw. In
mijn vrije tijd verdiep
ik mij graag in de
Bijbel en lees dagelijks een overdenking
uit het boekje Overdenkingen, waarop ik
geabonneerd ben.
Ik zing ook graag en luister graag naar
Indonesische geestelijke liederen. In onze
regio hebben wij een officieel koor, waarvan ik de coördinator ben en wij zingen
met veel plezier zeker nu we de laatste
14

Dapatkah anda memperkenalkan diri?
Nama saya adalah Betty Nie Santoso. Saya
tinggal di Dordrecht dan aktif di GKIN
regio ini. Pernikahan saya dengan Siang
Nie membawa saya ke Belanda pada tahun
1994. Semua keluarga
dekat saya tinggal di
Indonesia.
Bagaimana anda
dapat bergabung
bersama GKIN?
Denominasi gereja asal
saya adalah Pentakosta.
Namun sejak kami tinggal di Dordrecht, kami
berjumpa dengan Bert
dan Tine Wowuruntu,
yang mengajak kami
untuk bergereja di
GKIN, dan di sinilah
kami merasa nyaman.
Apakah kegiatan anda
sehari-hari dan juga
hobby anda?
anda?
Dalam kehidupan
sehari-hari saya
adalah seorang ibu
rumah tangga. Waktu
senggang saya, saya pergunakan untuk
mendalami Alkitab, dan setiap hari saya
membaca satu renungan dari buku Saat
Teduh dimana saya berlangganan.
Saya suka bernyanyi dan juga senang
mendengarkan lagu-lagu rohani
Indonesia.
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Regio kami memiliki paduan suara jemaat,
dan saya adalah koordinatornya. Kami bernyanyi dengan penuh sukacita, terutama
setelah berberapa tahun terakhir dilatih
oleh saudari Mathilda Kuontul. Dengan
setia anggota paduan suara kami berlatih
setiap 2 (dua) minggu sekali dan kami
dapat mensyukuri setiap berkat yang kami
terima. Paduan Suara kami terus berkembang, dan jika kami bernyanyi di gereja, ada
kesan bahwa hampir setengah dari jemaat
Op dit moment zoeken wij een mooie toepasselijke naam en hopen dat we ook dit jaar kami ikut berdiri dan ikut bernyanyi dalam
paduan suara. Betapa bahagianya melihat
onze bijdrage aan de kerk mogen geven.
Paduan Suara ini tetap bertahan dan juga
Wat zijn uw favoriete liederen en Bijbelver- berkembang secara kwalitatif.
zen?
Pada saat ini kami sedang mencari nama
Mijn lievelingslied is, “Indah rencanaMu Tuyang tepat untuk paduan suara kami ini dan
han.” Als Bijbelvers vind ik Jeremia 29:9-11
berharap bahwa di tahun ini kami dapat
erg mooi.
memberikan kontribusi kami dalam tahun
pelayanan gerejawi.
jaren een leiding hebben met Mathilda
Kountul. Iedereen komt trouw elke twee
weken oefenen en wij mogen dankbaar zijn
voor de zegeningen die wij mogen ontvangen. Het koor groeit nog steeds. Het lijkt
erop dat als het koor in de kerk gaat zingen
dat de gemeente voor bijna voor de helft
opstaat en naar voren komt. Mooi om te zien
dat het leeft. Ook kwalitatief groeit het koor.

GKIN Nieuws Jaargang 30 • Nummer 2 • April 2014

15

Wat betekent Pasen voor u persoonlijk?
Wij leven nu in de tijd voor Pasen en dat
beleef ik als een tijd van bezinning over het
lijden en sterven, maar ook uitmondend in
de opstanding van mijn persoonlijke Verlosser, de Heer Jezus.

Apakah lagu rohani dan ayat Alkitab kesukaan anda?
Lagu kesukaan saya adalah “Indah rencanaMu Tuhan.”
Yeremia 29 : 9-11 adalah bagian Alkitab
yang menurut saya sangat indah.

U bent een actief lid. Wat hoopt u te bereiken met GKIN?
Door actief te zijn in de regio door het koor,
maar ook met bazaar eten te maken en te
verkopen en deel te nemen aan onze regionale activiteiten hoop ik dat er een positieve
energie uitgaat naar onze omgeving en
dat er nog mensen geroepen worden tot
de Heer Jezus. Ik ben maar een bescheiden
mens, maar doe met de talenten die ik heb
ontvangen. Meer hoef ik niet te doen. God
doet de rest.

Apakah arti Paskah bagi anda pribadi?
Saat ini kita sedang menjalani masa-masa
sebelum Paskah yang saya lihat sebagai saat
untuk merenungkan kembali, bukan hanya
penderitaan dan kematianNya tetapi juga
kebangkitan dari Tuhan Yesus, Juru Selamat
pribadi saya.

Is er nog iets wat u kwijt wil aan de gemeente van de GKIN?
Ik vind het fijn om de eenheid in de gemeente te mogen beleven en hoop dat dit
mag uitstralen naar de wereld om ons heen.
Ook hoop ik dat men elkaar mag waarderen ieder met zijn eigenheid. Ik ervaar
dat wij bijvoorbeeld in het koor door open
met elkaar te spreken meer opgebouwd
worden en gezegend worden. Niets in het
leven is perfect, maar wij kunnen elkaar wel
proberen op te bouwen door open te zijn
en te leren van elkaar. Samenwerken ook
al zijn we van verschillende afkomst, zowel
Indonesiërs als Nederlanders vind ik ook
belangrijk tot opbouw van Gods koninkrijk.
Nu, ik heb al teveel gezegd. Tot slot een
gezegende Pasen toegewenst.

16

Anda adalah anggota jemaat yang aktif.
Apakah yang ingin anda capai bersama
GKIN?
Melalui peran aktif saya di paduan suara,
kegiatan bazaar gereja -membuat dan menjual makanan- dan juga berbagai aktivitas
gereja lainya, saya berharap bahwa saya
dapat memancarkan cahaya kasih Kristus
kepada orang di sekitar saya dan banyak
orang menjadi percaya karenanya. Saya hanyalah seorang manusia biasa yang mencoba
untuk melayaniNya melalui talenta yang
saya terima. Selebihnya, Tuhan akan bekerja
untuk menyempurnakan pelayanan saya.
Sebagai penutup, adakah hal yang ingin
anda sampaikan kepada pembaca GKIN
Nieuws?
Saya sangat senang dapat melihat kesatuan
dalam jemaat dan berharap bahwa hal ini
dapat memancar ke sekeliling kami.
Saya juga berharap bahwa setiap orang
dapat saling menghargai. Pengalaman
saya, sebagai contoh dalam paduan suara,
keterbukaan di antara kami membuat kami
semakin bertumbuh dan semakin diberkati.
Tidak ada yang sempurna di dalam dunia
ini, tetapi kita dapat mencoba untuk saling
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Wat ze jullie in mijn naam profeteren
zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden –
spreekt de HEER. Dit zegt de HEER: Als er
in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik
naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte
gestand doen door jullie naar Jeruzalem te
laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat
vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk
voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een
hoopvolle toekomst geven.
--Jeremia 29:9-11--

membangun dengan cara saling terbuka dan
belajar untuk saling mengenal. Menurut saya,
kerjasama juga merupakan hal yang penting
dalam perluasan kerajaan Allah walaupun
kita berasa dari tempat yang berbeda, baik
orang Indonesia maupun orang Belanda.
Singkat kata, saya ingin mengucapkan
Selamat Paskah!
Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu
demi nama-Ku. Aku tidak mengutus mereka,
demikianlah firman TUHAN. Sebab beginilah
firman TUHAN: Apabila telah genap tujuh
puluh tahun bagi Babel, barulah Aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janji-Ku
itu kepadamu dengan mengembalikan kamu
ke tempat ini. Sebab Aku ini mengetahui
rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku
mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan
rancangan kecelakaan, untuk memberikan
kepadamu hari depan yang penuh harapan.
--Yeremia 29:9-11--
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Een Paasoverdenking van de
Voorzitter DB
Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt
(Lucas 24: 6a)

D

e Heer is waarlijk opgestaan (Een Paaslied: uit
Liedboek der Kerken ed.
1973 lied no. 208 vers 1, Kidung
Jemaat lied 211 vers 1 ).
Hoewel het Kerstfeest in de beleving van
veel mensen het grootste kerkelijke feest is,
is juist het Paasfeest, dat wij dit jaar op 20
april vieren, voor ons gelovigen vanouds
het belangrijkste feest . Wij vieren immers
de opstanding uit de doden van de Heer
Jezus. Vanaf het begin van het Christendom
is juist deze Opstanding het fundament van
ons geloof.
Wat betekent dit voor ons Christenen in de
huidige tijd ?
Veel mensen leven van dag tot dag, zonder
zich er echt bewust van te zijn wat er om
hen heen gebeurt. Dit ondanks dat er in
Nederland 300 mensen per dag worden
ontslagen, hypotheken niet afbetaald
kunnen worden, er mensen zijn die moeten
aankloppen bij de schuldhulpverlening
en voedselbank. Sommigen van ons zijn
ziek geworden of hebben hun dierbaren
verloren. Anderen kampen met depressie of
hebben andere psychische problemen.
In de wereld rondom ons is het nog veel
erger.
18

Natuurrampen zoals de orkaan Hayan in de
Filippijnen, de overstromingen in Engeland,
Manado, Jakarta en Semarang, de vulkaanuitbarsting van de Gunung Sinabung en
daarna de Gunung Kelud hebben ons de
laatste tijd geteisterd. De oorlogen in Syrië
en de Centraal Afrikaanse Republiek woeden voort .
Waar staan wij als christenen, als leden van
de GKIN? Wat is onze houding? Wat kunnen
wij doen met ons geloof ?
Als wij een huis bouwen dan is het belangrijk dat het fundament ervan goed
is. Alleen dan kan het bouwwerk stormen
trotseren.
In 1 Korinthiërs 3: 10 -11 zegt de apostel
Paulus :
Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig
bouwmeester het fundament gelegd, en
anderen bouwen daarop voort. Laat ieder
erop letten hoe hij bouwt, want niemand
kan een ander fundament leggen dan er al
ligt – Jezus Christus
Verder staat in
1 Korinthiërs 15 : 14:
“en als Christus niet is opgewekt, is onze
verkondiging zonder inhoud en uw geloof
zinloos.”
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\Wat betekent dat voor ons ?
Niet alleen dat wij op zondag naar de kerk
gaan, regelmatig bidden, op Bijbelstudie
gaan om God te loven en te prijzen en het
Woord te bestuderen en tot je nemen, maar
ook dat je het Woord uitdraagt en omziet
naar de ander.

Daarna kan je je houding of gedrag
eventueel aanpassen. Het is fijn te constateren dat de GKIN een inzameling heeft
gehouden voor de slachtoffers van de
orkaan Hayan, de kerstcollecte naar de
hulpbehoevenden ( daklozen en vluchtelingen) in Nederland is gegaan, weeshuizen en scholen in Bali zijn geholpen en er
een actie op gang is gezet voor de slachtoffers van de overstroming in Manado.

Dit betekent niet alleen dat je elkaar helpt
als je het moeilijk hebt, dat doen wij binnen
de GKIN gelukkig heel goed, maar ook dat je Lieve gemeenteleden, lieve broeders en
elkaar met liefde en respect behandeld.
zusters , laten wij als goede voornemens
voor Pasen:
Liefdevol betekent, dat je niet afgunstig
bent en naar elkaar ook geduldig en ver- In alles wat wij doen ons er bewust van
draagzaam bent (1 Korinthiers: 13: 1- 4 )
zijn dat wij het doen voor onze Heer,
Respect betekent dat je ook luistert wat
de ander te zeggen heeft. Acht zijn of haar
mening belangrijker dan die van jezelf .
Toegeven (ngalah ) betekent niet verliezen
(kalah).
In Filippenzen 2:3-4 staat :
“Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid
de ander belangrijker dan uzelf.” Heb niet
alleen uw eigen belangen voor ogen, maar
ook die van de ander.

- Dat wij omzien naar elkaar, niet alleen
naar onze vrienden, maar ook naar de
ander, de vreemdeling.
- Liefde en respect betonen aan elkaar
en proberen geduldig en verdraagzaam
te zijn. Dit zodat de GKIN kan groeien en
bloeien in geloof en omvang.
Paul The Gwan Tjaij

Want een goede communicatie en relatie is
heel belangrijk voor de sfeer binnen de kerk
en opbouw van onze gemeente . Trouwens, als je bewust bent dat jouw handelen
wordt ingegeven door de wil van God, zoals
dat in de Bijbel staat, dan gaat alles wat je
doet veel gemakkelijker.
Je kan je ook afvragen; ‘wat zou de Heer Jezus in jouw geval doen?’ (What would Jesus
do – WWJD, dit zie je vaak op armbandjes).
GKIN Nieuws Jaargang 30 • Nummer 2 • April 2014

19

Preekrooster april t/m juni 2014
6 APRIL
NM

ds. S. Tjahjadi I+(N)

TB

ds. J. Linandi N+I

AM

ds. S. Tjahjadi I+(N)

DH

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

DD

ds. J. Linandi N+I

4 MEI

AR

ds. A. Verburg N+I

AM

ds. A. Verburg N+I

ds. L.P.J. van Bruggen N+I

DH

ds. J. Linandi N+I

DD

ds. A. de Jong N+I

AR

ds. A. Brouwer N+I

TB

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

TB

13 APRIL
AM

ds. A. de Jong N+I

DH

mw. ds. D. Janssens-Sahertian I+(N)

SD

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

NM

ds. J. Slob N+I

AM

ds. H.A. van Dop N+I

TB

ds. J. Linandi N+I

DH

mw. ds. M. Kollenstaart-Muis N+I

SD

ds. A. Verburg N+I

NM

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

TB

ds. J. Linandi N+I

18 APRIL Goede Vrijdag + Heilig Avondmaal
AM

ds. J. Linandi, 19:30 uur Wijksteunpunt
Pluspunt, Smeenklaan 1, Amstelveen N+I

DH

ds. S. Tjahjadi I+(N)

SD

ds. S. Tjahjadi, 19:30 uur I+(N)

AR

ds. T.M. Ebenheser Lalenoh 19:00 uur I+(N)

TB

vic. Adham K. Satria M.A. en mw. ds. S.M.
Winckler-Huliselan 20:00 uur N+I

18 MEI
AM

ds. J. Slob N+I

DH

Dr. J.M. de Klerk N+I

DD

vic. Adhm K. Satria M.A. N+I

AR

ds. S. Tjahjadi I+(N)

ds. J. Linandi N+I

TB

Dr. B.J. Pakpahan. I+(N)

25 MEI

20 APRIL Pasen
AM

11 MEI

DH

Dr. B. Plaisier N+I

DD

ds. S. Tjahjadi I+(N)

AM

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

AR

Adham K. Satria M.A. N+I

DH

ds. S. Tjahjadi I+(N)

TB

mw. B. Tjipta Sari M.K. MSc. I+N

27 APRIL
AM

vic. A.K. Satria M.A. N+I

DH

Dr. J.M. van ’t Kruis N+I

SD

ds. J. Linandi N+I

Landelijk Kerkelijk Bureau ING
Heuvelstraat 141
rekeningnummer:
5038 AD TILBURG
26.18.290 te Den Haag
 LKB@gkin.org
Rabobank
Scriba
rekeningnummer:
( (06) 218 97 717
30.23.01.305 te Den Haag
 scriba@gkin.org
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SD

ds. J. Linandi N+I

NM

Dr. B.J. Pakpahan N+I

TB

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

N+(I) Preek Nederlands / samenvatting/beamer Indonesisch
N+I Preek in zowel Nederlands als Indonesisch
I+(N) Preek Indonesisch / samenvatting/beamer Nederlands
Aanvangstijd diensten 13.30 uur, behalve
Amstelveen (AM) en Nijmegen (NM) om 14:00 uur,
of Tilburg (TB) om 10:00 uur of
anders vermeld.
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29 MEI
AM

ds. J. Linandi N+I

DH

ds. T.M. Ebenheser Lalenoh I+(N)

DD

ds. S. Tjahjadi 10:00 uur I+(N)

AR

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

TB

mw. ds. N.K. Atmadja N+I

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)

1 JUNI
AM

ds. S. Tjahjadi I+(N)

DH

ds. J. Linandi N+I

DD

mw. ds. D. Janssens-Sahertian I+(N)

AR

ds. A.H. Leatomu N+I

TB

ds. M. Tahitu N+I

8 JUNI Pinksteren
AM

ds. J. Linandi N+I

DH

mw. Dr. N.K. Atmadja N+I

SD

ds. S. Tjahjadi I+(N)

NM

ds. T.M. Ebenheser Lalenoh I+(N)

TB

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

15 JUNI
AM

ds. A.H. Leatomu N+I

DH

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

DD

ds. J. Linandi N+I

AR

mw. Dr. N.K. Atmadja N+I

TB

ds. S. Tjahjadi I+(N)

22 JUNI
AM

Dr. A.J. Plaisier N+I

DH

ds. S. Tjahjadi I+(N)

SD

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

NM

ds. J. Linandi N+I

TB

ds. A.H. Leatomu N+I

29 JUNI 5de zondag
AM

mw. Dr. Rachmiati Tanudjaja I+(N)

DH

ds. S. Tjahjadi I+(N)

DD

ds. A.H. Leatomu N+I

AR

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

TB

ds. J. Linandi N+I

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.
Den Haag [DH] - Marcuskerk
Jan Luykenlaan 90, 2533 JT,
( 070-3886874.
(Tram 9, halte 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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		De dag door uwe gunst ontvangen
The day thou gavest, Lord, is ended

De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt!
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die ’t licht en ’t duister maakt.
Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensen monden
gezongen en gesproken wordt.
Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd’en majesteit.

J

NH 281, LvK 393, UAM 205
Naar J. Ellerton (1826-1893)
Vertaling: J.E. van der Waals (1868-1922)

ohn Ellerton was een 19e-eeuwse Engelse predikant, die allerminst wereldvreemd was. Hij was sterk geïnteresseerd in archeologie en wist heel veel
van vlinders. Op het gebied van de hymnologie, de gezangenkunde, kon
men hem zelfs een expert noemen. ook zelf schreef hij veel liederen, bijna
honderd. In alle gezangboeken komt men ze tegen, want een ieder mocht ze
vrij overnemen. Geen gezeur over auteursrechten. Ellerton zei: “Ik ben niet meer
dan het kanaal, waardoor God ze aan anderen geeft. Men moet dankbaar zijn en
ootmoedig, als ze waardig bevonden worden ertoe bij de dragen, dat Christus
verheerlijkt worde”. Van veel liederen van anderen heeft hij als kenner van het
geestelijk lied het verhaal verteld. Om dit lied weeft zich echter een waas van
meerduidigheid. Het lijkt een avondlied te zijn, maar in feite schreef Ellerton het
ten gebruike op zendingsbijeenkomsten.
De Engelse koningin Victoria, die in 1876 tot keizerin van Brits Oost-Indië – het
huidige Pakistan, India en Bangladesh – verklaard werd, koos dit lied als een van
de liederen voor haar diamanten regeringsjubileum in 1897.
22
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Het lied bezingt de situatie, dat als men hier een avondlied zingt, elders ter
wereld al weer een morgenlied gezongen wordt. Zo wordt het zich steeds
maar uitbreidende Engelse wereldrijk, waar de zon in feite nooit ondergaat,
het symbool van het meer en meer gestalte krijgende wereldwijde Rijk van
God. Tegenover het weten, dat trotse aardse koninkrijken voorbijgaan, staat
het belijden dat de troon van God voor eeuwig vaststaat. De lof van God en de
dank aan God worden nooit onderbroken, ook al zwijgen onze monden na ons
laatste avondlied. Zo kan het lied christenen het gevoel geven van de door hen
beleden ‘gemeenschap der heiligen’, de verbondenheid met christenen over de
gehele wereld.
Vanwege het feit, dat men ‘ginds’ in het tweede vers ten onrechte opvat als ‘in
de hemel’, ziet men de tekst van het lied ook wel geplaatst boven
rouwadvertenties.
Bron: Bekende liederen en hun verhaal
Drs. H. van ‘t Veld

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
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IN THE MIDST OF SUFFERING, HOPE
“God left Tacloban City. God is not there”.

his was the comment of a
shocked official of a neighboring island after viewing
the massive destruction and
corpses scattered around the city
caused by supertyphoon Haiyan
(local name Yolanda), which hit
the central Philippines region
last 8 November. Typhoon Haiyan
is known to be the world’s worst
disaster in 2013.

affirmed God’s love which is a basis to have
hope in a new world for those who suffer. A
portion of Dr. Paul The’s letter to FPNL which
said “ Our condolence and solidarity to you
and the victims and their families. May the
good Lord bless and comfort you all in these
difficult times” was read. It was announced
that the GKIN was the first to respond to the
call of the FPNL for compassion and solidarity and that the Old Catholic Church is
conducting fundraising activities.

In his homily Rev. C.T. Taguba said that the
victims and their families will find comfort
by the outpouring of sympathy and solidariAs 16 December, 6,069 bodies were buried
ty of their compatriots and peoples abroad.
in mass graves, 1,779 are missing, 26,665
He said “our mass today and hundreds of
injured and 4 million displaced due to
solidarity activities the world over convey
destroyed or damaged houses. Estimated
the powerful message to those suffering
losses and damages is 571billion pesos.
that 1). You are not alone 2). You are loved
Severely affected are millions of poor peaand 3). We have a living and loving God”. He
sants, farmers, fisherfolks and urban poor
concluded his homily saying “ God turns the
dwellers.
negative to positive. Where people suffer,
we find solidarity; where there is destrucUpon knowing the extend of destruction
tion, new communities will rise; where
and suffering, the Filipino Parish Netherthere is greed and plunder of the creation,
lands (FPNL) decided to make its monthly
mass last 17 November an occasion to offer there is a global movement to safeguard
the environment. Disasters and suffering is
prayers for the dead and the survivors and
connecting peoples of various nationalities,
to collect funds for the victims. Invited to
race, beliefs and religion in an act of mercy,
the activity were the Filipino community,
compassion and solidarity”. Earlier in his homember churches of SKIN (Samen Kerken
mily, he criticized the claim of some church
Nederland) and the public. SKIN chairperofficials that the destruction and death is
son Rev. Rhoinde Doth and SKIN Director
the will of God and is caused by sinfulness
Anmar Hayani attended. Musical renditisuch as the passing of the Reproductive
ons were provided by the Diruta Consort.
Health Law (which some erroneously claims
Candles were lighted and collection made.
Inspirational messages from Bishop Dirk Jan allows abortion), he said “ Our God is a God
of life, not death, citing John 3:16 “For God
Schoon, Bishop of Haarlem, Old Catholic
so loved the world, that He gave His only
Church and Anmar Hayali were read. They
24
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Son that whosoever believes in Him shall not
perish but have everlasting life.” This was
also stated by Bishop DJ Schoon, who in his
message said “ I am convinced that natural
disasters as this typhoon are not the will of
God who is love itself.”
Several Filipino organizations in the Netherlands, Europe and other global regions
where there are migrants, organized fundraising activities, collected relief goods and
provided comfort to those whose family
members suffered. Migrante International,
the biggest alliance organization, mobilized its global network for financial donation and organized Relief Teams to directly
deliver assistance. In the Netherlands, the
First Session of the Open Source Tribunal
on the Philippines Against Those Responsible for the Unnatural Disaster Typhoon
Haiyan was held last 23 November at the
Nicolaichurch, Utrecht. Filipino political
analyst Prof. Jose Maria Sison was invited to
deliver a paper on “ The Political Context of
A Natural Disaster (Supertyphoon Haiyan) at
the Hanze University of Applied Sciences,
Groningen last 16 December.
The churches in the Philippines are actively
involved in providing relief and rehabilitation to the victims. The National Council of
Churches in the Philippines (NCCP) mobilized its network in the country and abroad
to provide immediate help, regardless of
religious affiliation and priority to the most
needy. (see www.facebook.com/NccpOperationPaglingap. Prayer meetings were held
and a month of mourning declared. Bibles
were freely distributed. Church facilities in
neighboring provinces were opened to
accommodate the evacuees. Thousands
of volunteers were mobilized to collect

funds, pack relief goods and deliver and
distribute water, food, clothes, medicine
and materials for temporary shelter. The
NCCP which through the years established a
track record of transparency and efficiency
in its relief and rehabilitation projects will
be the recipient of the donation from GKIN,
SKIN member churches and all those who
respond to the FPNL appeal.
At the same time, the churches, civil society,
media and Filipinos abroad criticized the
criminal neglect of the government to
evacuate the communities and when the
typhoon struck, to provide immediate
assistance. The relief was hampered by
partisan politics. There was diversion of
the relief goods and funds. Some foreign
assistance were militarized as evidenced
by the deployment of warships and military
personnel from US, Japan, UK, etc. Obviously, relief was made an instrument of
foreign policy. In the case of the US, it was
used to justify the deployment of more US
troops and equipment to served its socalled “Pacific-Asia Pivot” strategy to contain
China.
The relief aspect may have to continue in
the coming months. Corpses are still being
located. It is feared that the final count of
the dead will reach 10,000. Hunger, disease,
epidemic and malnutrition are haunting
the survivors. There was a sad news of an
orphaned teenager girl who sold herself to
earn money to feed her 2 younger brothers.
There are valid fears that billions of pesos
for rehabilitation is being politicized, that it
will favor the big foreign and local business
corporations and will be a source of massive corruption. The fisherfolks and people
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living in the shore land area are afraid they
will be forcibly relocated to give way for the
building of tourist facilities and for black
sand mining.
Thus, the churches and the people are recognizing the justice aspect of natural disasters, relief and rehabilitation and rebuilding
lives and communities. Increasingly, the
issue of poverty and wealth, transparency
and good governance, self-reliance and
environmental justice is in the national
agenda. Churches and lay organizations are
engaging in Biblical/theological reflection
on theme of stewardship of creation, social
transformation and a vision of a just society.
On the occasion of the commemoration of
the Universal Declaration of Human Rights
last week, human rights organizations
honored the martyrs of the struggle against
destructive logging, mining and energy
corporations.
Meanwhile, the people are rebuilding their
own lives. The relief goods will help them go
though the critical stage of their lives. They
look forward to rebuild their communities
and the make the land productive once
again. There are several stories about how
they help each other. Foreign observers are
impressed with the resiliency of the victims.
They observed that the people still smile
and say “thank you” with dignity.

due to global warming .
The people and the churches in this region
have much to learn from each other in preparing for natural disasters, sharing resources and experiences in disaster-response.
They can have positive impact on the
global debate of climate justice.
Last December 10, Peter van Duijn, GKIN
scriba wrote FPNL “ we are thankful that this
3,507,03 euro offering can be a blessing for
the victims in the Philippines. We will pray
for Filipinos people and for the victims.”
This and many other similar concrete action
makes “loving ones neighbor” real.
Death and destruction made Tacloban City
a hell. The people of Tacloban and all other
communities devastated by the typhoon,
will surely rebuild their communities which
will be a living testimony of their resiliency,
hope and faith in a living and loving God.
The friendship and solidarity of peoples the
world over will make this rebuilding process
come true.
-------------Rev. C.T. Taguba
Filipino Parish Netherlands (FPNL)
December 2013

The Philippines and other southeast Asian
countries ( Indonesia, Malaysia, Sabah, Brunei, Thailand, Vietnam and China) are known
to be in the killer typhoon and earthquake
(“Pacific rim of fire”) belt. Scientist predict
that southern Philippines will be hit by a
magnitude 8 earthquake in 2014 and will
affect Indonesia, Sabah and Brunei. They say
that there will be more deadly typhoons
26
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De Nationale Synode in Dordrecht,
25 en 26 oktober 2013
Om gehoor te geven aan het gebed
van de Here Jezus Christus in Johannes
17:21 “Laat hen allen één zijn… Opdat
de wereld gelooft…” vond er op 25 en 26
oktober 2013 in Dordrecht de Nationale
Synode plaats. De Nationale Synode
stimuleert het gesprek van christenen
onderling vanuit de overtuiging dat de
zoektocht naar verbinding en eenheid
een dankbare opdracht is en dat verdeeldheid de blijde boodschap van het
Evangelie in dit land tekort doet.
Tijdens de middagbijeenkomst “De Prijs
van Eenheid” van 25 oktober in de Grote
Kerk van Dordrecht nam ds. J. Linandi
deel aan het Twitterdebat.
Zie voor verdere informatie:
www.nationalesynode.nl
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Paaskaarsje
(door Hans Cieremans)

Vlak naast het graf staat een kaarsje te branden,
een lichtje in windstille nacht.
Een steendecoratie van biddende handen,
waaronder de tekst: “Rust maar zacht.”
Een heldere lucht, volle maan en veel sterren,
de lichte vorst maakt het kil.
Een zoemend geluid van verkeer komt van verre,
maar bovenal is het er stil.
Het kaarsje wil zeggen: “Je bent niet vergeten,
je leeft ergens voort in mijn hart.”
Wie het ontstak? Ik zou het niet weten,
maar ‘t maakt de nacht wel minder zwart.
En dan ineens is geritsel te horen,
een vogeltje hipt door het zand.
De nacht is voorbij, de morgen gaat gloren.
Het kaarsje is nu opgebrand.
Maar ‘t kaarsje dat wij in ons hart voelen branden
en diepe betekenis heeft.
Heeft dood overwonnen, we vouwen de handen:
“Hij is niet dood, Jezus leeft”.
Dat kaarsje in ‘t hart zal nimmer meer doven.
God zelf nam ons bij de hand
en gaf ons nieuw leven, waarbij we geloven
dat ‘t kaarsje in ons eeuwig brandt.
Vlak naast het graf staat een kaarsje te branden,
een lichtje in windstille nacht.
Een steendecoratie met biddende handen,
waaronder de tekst: “Rust maar zacht.”
Maar ‘t kaarsje van pasen heeft wanhoop verdreven.
De dood die is hier niet meer.
De dood is morsdood, er is eeuwig leven
een leven in ‘t licht van de Heer.
28
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Kinderverhaal

De Christusdoorn
Er staat een prikplant op de vensterbank. Aan de stelen zitten
rondom stekels.
Niet aankomen, Miep, zegt David. Dat doet au! Er zitten ook kleine rode bloempjes aan.
Fanka kijkt met haar vergrootglas naar de prikplant.
Maar David vraagt: Mamma hoe heet die plant?
Een Christusdoorn zegt moeder.
Toen de Heer Jezus aan het kruis hing droeg hij een doornenkroon. Daarom heet die plant zo.
De bloempjes lijken net druppels bloed. Zie je wel?
Fanka en David kijken vol verbazing naar de Christusdoorn. Ook
kleine Miep staat verwonderd te kijken.
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Kinderrubriek: Onderbouw
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Kinderrubriek: Bovenbouw
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Toerusting Ouderlingen GKIN
19 april 2014
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GKIN Landelijk Kerkelijk Bureau (LKB)

Verslag over 1e kwartaal: januari t/m maart 2014
Opgesteld door: Coördinator LKB 02-03-2014.
1. Pastorale zorg:
- Regio Amstelveen 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: 1 maal per maand op 4de donderdag om 11.00 uur in de Heilige
Geest kerk 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.
- 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.
- Antwerpen: Tweede zondag van de maand, aanvang 15:00 uur.
3. Catechisatie
- In Amstelveen, Rijswijk/Den Haag, Schiedam/Dordrecht, Arnhem/Nijmegen en Tilburg
volgens afspraak.
4. Bijbelstudie
- Amstelveen, 2de vrijdag van de maand Heilige Geest Kerk in het Indonesisch en Nederlands, o.l.v. ds. J. Linandi, Zr. Linda Kwee, Zr. Theya Tjoe Fat- Njoo.
- Amstelveen, Bijbelstudie/ sharing Jongeren Embrace, elke 1e en 3e vrijdag van de
maand om 20:00 uur.
- Wognum: 4de vrijdag van de maand o.l.v. ds. J. Linandi.
- Rijswijk/Den Haag: Marcuskerk, in het Indonesisch elke 2e en 4de dinsdagavond om
19:30 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
- Rijswijk/Den Haag: Marcuskerk, 1ste vrijdag van de maand om 12:00 uur, o.l.v. ds. S.
Tjahjadi.
- Rijswijk/Den Haag: Gespreksgroep voor senioren, 3de vrijdag van de maand, bij gemeentelid thuis.
- 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.
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5. Groeigroep
- Tilburg: 2 maal per maand dinsdagavond, o.l.v. Br. Iskandar Gandasasmita.
- Rijswijk/Den Haag: Pasutri, iedere eerste vrijdag van de maand om 18:30 uur.
6. Diakonia
7. Beëindiging ambtsperiode
- 02-02-2014: Zr. Yanky Horsting-Ong van regio Rijswijk/Den Haag is afgetreden na vervulling van 2 ambtstermijnen.
8. Bevestiging ouderling
- 12-01-2014: Zr. Fonny van Huissteden-Tololiu bevestigd als ouderling van de GKIN,
onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi, in het bijzonder voor de regio Tilburg.
- 23-03-2014: Zr. Ratna Pattiasina bevestigd als ouderling van de GKIN, onder bediening
van ds. Johannes Linandi, in het bijzonder voor de regio Amstelveen.
9. Landelijke GKIN vergadering(en)/ vertegenwoordiging(en)
10.Geboren
- 03-12-2103: Odi Siahaya, zoon van Odji Siahaya en Ellen Siahaya-Fonk uit regio Tilburg.
- 02-03-2014: Femke van der Sande, dochter van Dennis en Dian van der Sande en zusje
van Kevin uit regio Rijswijk/Den Haag.
11.Doop/ Volwassendoop/ Geloofsbelijdenis
- 23-02-2014: In de Marcuskerk te Den Haag, onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi, de
geloofsbelijdenis afgelegd door Matthew Noteboom.
- 23-02-2014: In de Marcuskerk te Den Haag, onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi, de
geloofsbelijdenis afgelegd door Micha Noteboom.
12.Nieuwe dooplidmaten/ belijdendlid/ sympathisant/ uit de ledenlijst
- 23-02-2014: Matthew Noteboom, belijdend lid
- 23-02-2014: Micha Noteboom, belijdend lid
13.Overleden
- 19-12-2013: Mw. Laura TS Gouw-Lim, op 70 jarige leeftijd overleden te Bandung Indonesië, zus van mw. Mimie Ouw en schoonzus dhr. August Ouw van regio Arnhem/
Nijmegen.
- 22-12-2013: Mw. Gwat Eng Siem-Liauw, op 81 jarige leeftijd overleden te Amstelveen,
weduwe van wijlen broeder Siem Tjong An en moeder van Andy, Debby en Chris Siem.
Zij was gemeentelid van de regio Amstelveen.
- 23-12-2013: Mw. Wisthi de Wit – Dyahsiana, op 50 jarige leeftijd overleden te Salatiga
Indonesië, echtgenote van Br. Sjaak de Wit, lid van GKIN regio Tilburg.
- 05-01-2014: Dhr. Marius Willy van der Kruk, op 89 jarige leeftijd overleden te Amstelveen, man van mw. Louise van der Kruk- Bodeman (Loeke). Dhr. Marius Willy van der
Kruk was een trouwe bezoeker van de Huissamenkomst Senioren GKIN regio Amstelveen.
- 06-01-2014: Mw. Ellen Lichthart, op 75 jarige leeftijd overleden te Amsterdam. Mw. Ellen Lichthart was lid van de regio Amstelveen.
- 10-01-2014: Dhr Max Pinontoan, op 82 jarige leeftijd overleden te Ambon Indonesië,
broer van zr. Ribka Moonen-Pinontoan en zwager van br. Eugene Moonen uit regio
34
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-

Tilburg.
31.01.2014: Mw. Kim Pek Phoa-Kwee (Lisa), op 87 jarige leeftijd overleden te Den Haag,
moeder van zr. Yan Hwie Phoa. Mw. Lisa Phoa was gemeentelid van regio Rijswijk/Den
Haag.
01-02-2014: Mevr. Sientje Donkers-Wouters, op 79 jarige leeftijd overleden te Nijmegen, zus van br. Gerard Wouters en schoonzus van zr. Jeanne Wouter-Possumah uit
regio Arnhem/Nijmegen.
12-02-2014: Mw. H.H. Tio-Kwee (Fien) op 85 jarige leeftijd overleden te Warmond. Mw.
Fien Tio-Kwee was een bezoekster van de Huissamenkomst Senioren GKIN regio
Amstelveen.
24-02-2014: Mevr. Tiona Panjaitan-Gultom, op 95 jarige leeftijd overleden te Jakarta,
oma van Reynitha Situmorang-Panjaitan uit regio Rijswijk/Den Haag.
25-02-2014: Dhr. Paul Stefanus Yap (Stevie), op 46 jarige leeftijd overleden te Nijmegen,
zoon van mw. Tin Yap en dhr. Yap Kie Hien uit regio Arnhem/Nijmegen.
04-03-2014: Dhr. Anselmus Werenfried Isaak Ferdinandus, op 86 jarige leeftijd overleden te Bekasi Indonesië, ex-echtgenoot van zr. Ribka Moonen-Pinontoan, vader van
Jeffrey en Mozes Ferdinandus uit regio Tilburg.
05-03-2014: Mw. Maria Langsa, op 57 jarige leeftijd overleden te Toraja, Sulawesi Indonesië, moeder van Marthina Pasisang en schoonmoeder van Palobo uit regio Rijswijk/
Den Haag.

14.Huwelijksinzegening
15.Bouwfonds GKIN
- Bouwfonds GKIN: per 06-03-2014 bedroeg € 398.530,79
16.Overige activiteiten
- Opbrengst extra collecte natuurramp Filipijnen: We zijn verheugd u te melden dat
de extra collecte t.b.v. het hulpprogramma van Filipino Parish Netherlands het mooie
bedrag van € 3.507,03 heeft opgebracht. We zijn dankbaar dat we als GKIN tot steun
kunnen zijn voor onze naasten.
- De collecte tijdens de landelijke kerstviering bestemd voor Komisi Diaconia en Marturia heeft het mooie bedrag van € 2.116,65 opgeleverd en is afgerond tot €. 2.200,00.
In totaal hebben 523 bezoekers de landelijke kerstviering bijgewoond. € 1.100,00 is
bestemd voor de Kessler Stichting te Den Haag zijn, die zich bezighoudt met de opvang van dak- en thuislozen. De andere € 1.100,00 is bestemd voor de Stichting ASKV /
Steunpunt Vluchtelingen te Amsterdam die zich bezighoudt met de vluchtelingenproblematiek.
17.Landelijke activiteiten
18.Regionale activiteiten
-

Amstelveen:
Manado is enige tijd geleden geteisterd door een overstroming. Hierdoor verloren veel
mensen hun onderkomen en kunnen zij zichzelf niet voorzien in hun primaire behoeftes, zoals eten, kleren etc. Vanuit de gemeente Regio Amstelveen zijn activiteiten
geinitieerd om donaties te verzamelen. Dit gebeurde op 3 opeenvolgende zondagen in
februari door middel van verkoop van Menadonese koekjes en gerechten. De opbrengst hiervan was in totaal € 1.275,00. De opbrengst van deze verkoop gaat geheel
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naar de Gereja Sidang Jemaat Allah Kairos te Menado. Onder leiding van ds. Centia
Tumondo zal onze donatie verder worden verspreid naar de slachtoffers van deze overstroming.
16-02-2014: Tieners & Jongeren Embrace, gezamenlijk bowlinguitje
23-03-2014: Jongerendienst, met het thema “Estafette in Gods Koninkrijk - Van generatie op generatie.”
29-03-2014: KND-uitje naar de Ark van Noach te Dordrecht, georganiseerd door de
KND-commissie. Hier hebben de kinderen een indruk gekregen hoe het schip eruit
heeft gezien en hoe Noach en zijn gezin geleefd moeten hebben.

Arnhem/ Nijmegen:
Rijswijk/Den Haag:
- 14-02-2014: Pasutri, Valentijn’s Pot Luck
- 02-03-2014: Gezamenlijke dienst met Marcuskerk
- 23-03-2014: Jongerendienst
Schiedam/Dordrecht:
Tilburg:
- 26-01-2014 Gezamenlijke dient met GIM en Parochie Frater Andreas
- 09-02-2014 Kebaktian Nuansa Cina

36

GKIN Nieuws Jaargang 30 • Nummer 2 • April 2014

Kerkenraad GKIN – 1 april 2014
Dagelijks bestuur
Voorzitter
Vice-voorzitter
Scriba
Voorzitter Commissie van Beheer

Paul The Gwan Tjaij
Theya Tjoe Fat-Njoo
Peter van Duijn
Ray Suling

(zie regio Amstelveen)
(zie regio Amstelveen)
(zie regio Rijswijk/Den Haag)
(zie regio Rijswijk/Den Haag)

voorzitter@gkin.org
vicevoorzitter@gkin.org
scriba@gkin.org
cvb@gkin.org

Regio Amstelveen (AM)
The Kian Gwan
Theya Tjoe Fat-Njoo
Tom Kwee
Paul The Gwan Tjaij
Patricia Hofiyanti
Soekarno
Jan Gie Loa
Ratna Pattiasina

Watercirkel 320
1186 NE Amstelveen
Pond Sterlinglaan 34
1060 RS Amsterdam
Ouddiemerelaan 281,
1111 HA Diemen
Nassaupark 3
1405 HN Bussum
Reina P. Geerligsdreef 7
2135 HR Hoofddorp
Wilhelminalaan 2,
1687 BC Wognum
Punter 188
1186 RK Amstelveen

( 020-6715709
kian.gwan@gkin.org
( 020-6194850
theya.njoo@gkin.org
( 020-6903023
tom.kwee@gkin.org
( 035-6919103
gwan.tjaij@gkin.org
( 023-5624089
patricia.soekarno@gkin.org
( 0229-573505
jan.gieloa@gkin.org
 06-41812647
Ratna.pattiasina@gkin.org

regio voorzitter,
ouderling
regio secretaris,
ouderling
regio penningmeester,
ouderling
ouderling

( 0481-848528
secretaris.ARNM@gkin.org
( 026-3794481
 06-27593516
lita.gunther@gkin.org
( 026-3811027
mariyati.vandenbree@gkin.org
 06-43181825
asido.naingggolan@gkin.org

regio secretaris,
ouderling
regio penningmeester,
ouderling

 06-21707363
voorzitter.SDDD@gkin.org
H: 010-4715849
hans.tromer@gkin.org
( 0187-641799
mira.vannimwegen@gkin.org
( 078-6120799
esther.sybesma@gkin.org

regio voorzitter,
ouderling
regio secretaris,
ouderling
regio penningmeester,
ouderling
ouderling

ouderling
ouderling
ouderling

Regio Arnhem / Nijmegen (AN / NM)
Magdalena Waardenburg De Zicht 18
6681 ER Bemmel
Lita Gunther
Lobeliastraat 9
6832 AV Arnhem
Mariyati van den Bree

Bredasingel 192
6844 AT Arnhem
Asido Patar Nainggolan Ir. Muijlwijkstraat 142
6828 BV Arnhem

ouderling
ouderling

Regio Schiedam / Dordrecht (SD / DD)
Widya de Feijter-Suwarni Spicaring 7
3328 HX Dordrecht
Hans Tromer
Odinholm 72
3124 SC Schiedam
Mira van NimwegenRooseveltstraat 62
Hendradjaja
3255 XK Oude Tonge
Esther Sybesma-Suprapto Jollenseiger 42
3331 MJ Zwijndrecht
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Regio Rijswijk / Den Haag (RW / DH)
Swan Hauw Han

Heikantstraat 22/1
Essen B-2910, België
Vanessa Sidharta
Sir Winston Churcilllaan 370F205
2285 SJ Rijswijk
Eric Noteboom
Wolvenrade 195
2544 VM Den Haag
Peter van Duijn
Pallas 55
2221 JN Katwijk
Oktorijanto Wahjuwibowo Jaarsveldstraat 292
2546 CZ Den Haag
Flora Widjaja
Laan van Wateringseveld 1419
2548 BZ Den Haag
Ray Suling
Bergstraat 42,
3446 DB Woerden

 06-52868964
voorzitter.RWDH@gkin.org
( 070-7443637
secretaris.RWDH@gkin.org
( 070-3292613
eric.noteboom@gkin.org
( 071-4023399
peter.van.duijn@gkin.org
( 070-3599590
okto.wahjuwibowo@gkin.org
( 070-3967887
flora.widjaja@gkin.org
(0348-416372
ray.suling@gkin.org

regio voorzitter,
ouderling
regio secretaris,
ouderling
regio penningmeester,
ouderling
ouderling

( 013-5712146
voorzitter.tb@gkin.org
( 0161-228041
secretaris.TB@gkin.org
( 0183-504879
fonny.vanhuissteden@gkin.org
( 0162-438448
josef.souisa@gkin.org

regio voorzitter,
ouderling
regio secretaris,
ouderling
ouderling

ouderling
ouderling
ouderling

Regio Tilburg (TB)
Iskandar Gandasasmita
Jan van den Driest
Fonny van HuisstedenTololiu
Josef Souisa

Melickstraat 63
5045 KZ Tilburg
Ien Dalesstraat 1
5122 BX Rijen
Eemkerck 11
4251 WB Werkendam
Herendam 9
4908 AM Oosterhout

ouderling

Predikanten
Ds. J. Linandi
Ds. S. Tjahjadi
Adham K. Satria

Colijnlaan 58
1421 CB Uithoorn
Steenvoordelaan 342
2284 EH Rijswijk
Fabriekstraat 4
5038 EN Tilburg

( 0297-527874
johanneslinandi@hotmail.com
( 070-3964940
stanleytjahjadi@hotmail.com
 06-45558575
satria.adhamkhrisna@gmail.com

Kerken
Regio
Amstelveen (AM)
Arnhem (AR)
Den Haag (DH)
Dordrecht (DD)
Nijmegen (NM)
Rotterdam (SD)
Tilburg (TB)
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Naam
Pauluskerk
Kruiskerk
Marcuskerk
Opstandingskerk
Remonstrants-Doopsgezinde kerk
Immanuelkerk
Pauluskerk

Telefoon
020-6413471
026-3212373
070-3886874
078-6176766
024-3220451
010-4207658
06-83170770
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fulltime predikant,
(maandag vrij)
fulltime predikant,
(woensdag vrij)
vicaris,
(maandag vrij)
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Indonesische
delicatessen
Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
14.00 - 20.30
maandag gesloten

Torenlaan 21a, 1251 HE Laren
 (035) 531 8788
 (035) 538 1311

