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VAN DE REDACTIE
Het is weer voorjaar, de tijd dat de dagen lengen, de zon zich voorzichtig laat
zien en de natuur zich vernieuwt. In deze editie veel aandacht voor vernieuwing
binnen de GKIN: nieuwe ouderlingen, nieuwe scriba, nieuwe vaste predikant,
zoektocht naar nieuwe locatie en nieuwe inzichten door onze stagiair.
De Paasoverdenking is verzorgd door Ds Tjahjadi die de kracht van Opstanding
belicht. U kunt ingekomen stukken lezen uit diverse regio’s: kennismaking met
br. David Lim (Tilburg), uitdaging en vertrouwen bij het zoeken naar een nieuwe
locatie (Rotterdam/Dordrecht), terugblik op de senioren Kerstviering
(Rijswijk/Den Haag) en een impressie van de nieuwe loot aan de GKIN-stam
(HSK Antwerpen).
Het Dagelijks Bestuur informeert u over de ‘personele’ wisselingen: de nieuwe
scriba, nieuwe ouderlingen en de nieuwe vaste predikant en dankt degenen die
afscheid nemen na vervulling van een of meer ambtsperiodes. Onze voorzitter
gaat in op de keuze die we hebben om Gods weg wel of niet te volgen in relatie
tot het jaarthema van de GKIN “Samen groeien als discipelen van Jezus
Christus”.
Verder vindt u in deze editie een terugblik in dankbaarheid op de bevestiging
van ds. Marla Winckler Huliselan en een kennismaking met stagiair Michael
Patawale.
Er is ook aandacht voor de Komisi Diakonia dan Marturia, een verslag van het
Landelijk Kerkelijk Bureau, het preekrooster en de kerkenraadslijst.
De redactie dankt allen die artikelen hebben geleverd en deze editie mogelijk
hebben gemaakt, wij zien nieuwe kopij met belangstelling tegemoet, u kunt deze
sturen naar gkinnieuws@gkin.org.
Wij wensen u veel leesplezier en een gezegend Paasfeest toe!
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VANUIT HET
DAGELIJKS BESTUUR
Beste GKIN’ers,
Wanneer u dit leest, dan zitten wij al in maand 4 van 2017. Wij vieren nu samen
Pasen en in de Paasgedachte, willen wij met u de volgende Bijbelverzen en korte
overdenking delen:
Handelingen 26:22-23 (NBV)
22 Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn
getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken, en daarbij zeg ik
niets anders dan wat volgens de profeten en Mozes moest gebeuren, 23
namelijk dat de messias zou lijden en sterven en dat hij als eerste van de doden
zou opstaan om aan zijn eigen volk en aan de heidenen het licht te verkondigen.
Jezus Christus is als eerste opgestaan uit de doden, maar Hij zal niet de enige
blijven. Hij kondigde met zijn opstanding het licht aan. De duisternis van zonde
en dood zullen wijken voor het licht van het nieuwe leven dat door het sterven
en de opstanding van Jezus is mogelijk geworden. Door Gods kracht overwon Hij
de zonde en de dood.
Door de Heilige Geest komt Zijn opstandingskracht ook in diegene wie gelooft.
Die opstandingskracht is sterker dan alle zondige begeerten. Wie dat beleeft
hoopt ook op de beloften van Jezus’ wederkomst en de opstanding bij Zijn
komst. -Amen
Wisseling van de wacht
Binnen het Dagelijks Bestuur van de
GKIN heeft er een “wisseling van de
wacht” plaatsgevonden, te weten het
aftreden van br. Peter van Duijn als
Scriba. Hij is opgevolgd door zr.
Monica Natanael-Kusumadjaja. De
officiële
overdracht
heeft
plaatsgevonden op zaterdag 11 januari
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jl. in het nieuwe kerkgebouw van regio Amstelveen te Bouwerij 52, tijdens de
Moderamenvergadering.
Het Dagelijks Bestuur van de GKIN wil van deze gelegenheid gebruik maken om
nogmaals haar dank uit te spreken aan br. Peter van Duijn voor zijn bediening,
inzet, leiding en liefde voor Onze Vader en Zijn GKIN-gemeente. Wij wensen en
bidden br. Peter van Duijn Gods zegen en leiding toe in zijn verdere bediening
en taken die God aan hem toevertrouwt.
Een terugblik op:
GKIN is 2017 gestart met een nieuw jaarthema; “Samen groeien als discipelen
van Jezus Christus”. Prekenseries, toerustingen, bijbelstudies en andere
activiteiten zullen verder op dit thema ingaan.
Wanneer wij kijken naar de afgelopen 3 maanden, dan zijn ons de volgende
zaken gepasseerd:
Ds. Marla Winckler-Huliselan is gestart als vaste predikant van de GKIN, in het
bijzonder voor de regio's Arnhem-Nijmegen en Tilburg.
De kerkenraad heeft in januari afscheid genomen van br. The Kian Gwan als
ouderling en voorzitter van regio AM en heeft br. Ronald Tjoa mogen
verwelkomen als nieuwe regiovoorzitter. Tevens heeft de kerkenraad in regio
RWDH afscheid genomen van br. Hauw Han als ouderling en voorzitter en heeft
zr. Reynitha Panjaitan en br. Frits Lim mogen verwelkomen als nieuwe
ouderlingen, voor in het bijzonder deze regio. Het regiovoorzitterschap wordt
tijdelijk waargenomen door zr. Vanessa Sidharta.
Afgelopen februari jl. heeft de kerkenraad zr. Joli Tanahatoe mogen
verwelkomen als nieuwe ouderling voor in het bijzonder regio AM.
In maart jl. heeft de kerkenraad zr. Mathilda Juniesta (Une) van Vessem-Picauly
mogen verwelkomen als nieuwe ouderling voor in het bijzonder regio ARNM.
Wij vragen u om in uw persoonlijke gebeden Ds. Marla Winckler-Huliselan, br.
The Kian Gwan, br. Ronald Tjoa, br. Hauw Han, zr. Reynitha Panjaitan, br. Frits
Lim, zr. Vanessa Sidharta, zr. Joli Tanahatoe, zr. Mathilda Juniesta (Une) van
Vessem-Picauly en hun verdere bedieningen mee te nemen.
Ook vragen wij u om te blijven bidden voor het vinden van nieuwe ouderlingen
(in alle regio's is al een tekort ontstaan of zal binnen een afzienbare tijd een
tekort gaan ontstaan door aftreden van ouderlingen). Vorig jaar, rond deze
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zelfde periode hebben wij als Dagelijks Bestuur u hetzelfde gevraagd en wij zijn
blij dat onze gebeden zijn verhoord in de vorm van de reeds genoemde nieuwe
ouderlingen en functiedragers.
Het ouderlingschap is een discipelschap, een levensstijl, een grote zegen en het
is een voorrecht om in dit ambt dienstbaar te zijn voor God. God doet zijn
discipelen grote mooie beloften. Bent u niet benieuwd naar Gods belofte voor u
als zijn discipel? Bent u bereid uzelf dienstbaar te stellen voor uw gemeente en
Gods Koninkrijk en Gods beloften voor u te innen? Wanneer u deze roep van
God beantwoordt, baseert u uw antwoord alstublieft op geestelijk redeneren en
niet op het menselijke. Weet wel dat wat uw antwoord ook is, u geeft uw
antwoord aan God en niet aan ons als GKIN-gemeente.
In de afgelopen 40 dagen voor Pasen, hebben wij gedurende de lijdenstijd,
samen verschillende Bijbelteksten mogen overdenken en onszelf mogen
voorbereiden op Pasen.
HSK Antwerpen bestaat nu bijna 3,5 jaar. Het aantal bezoekers groeit en er is
een groot verlangen van deze gemeente naar het Woord. Graag ook uw
voorbeden voor HSK Antwerpen en haar leden.
De landelijke toerustingsdag voor alle GKIN ouderlingen en activisten is reeds
geweest. Tijdens deze dag hebben wij ons verder mogen verdiepen in hoe wij
kunnen groeien als discipelen van Jezus Christus en ook hoe dit past in de
Nederlandse en Indonesische context. Nu is dit onze taak om in onze
samenleving toe te passen.
Tevens wil het Dagelijks Bestuur van deze gelegenheid gebruikmaken om de
gemeente te bedanken voor hun bijdragen voor het werk van de kerk. Uw
bijdragen zijn hard nodig. Hierbij het overzicht van 2015 t/m 2017:
MKO vs. Personeelskosten
2017

2016

2015

MKO

(begroting)
€ 131,500.00

(voorlopige cijfers)
€ 151,017.91

(werkelijke cijfers)
€ 143,573.84

Personeelskosten

€ 194,219.00

€ 190,462.59

€ 164,446.20

Resultaat

-€ 62,719.00

-€ 39,444.68

-€ 20,872.36
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Een blik vooruit:
Vooruitblikkend op de komende periode, dan zien wij uit naar het volgende:
De komende weken zal de kerkenraad zichzelf voorbereiden op de komende
Moderamen vergadering en Landelijke Kerkenraad Vergadering (LKV). Gaarne
uw voorbeden voor beide bijeenkomsten.
Daarnaast zullen verschillende regio’s zich voorbereiden voor de te houden
jaarlijkse bazaars. Graag uw voorbeden voor alle regionale activiteiten en dat
deze vrucht mogen dragen en ten goede mogen komen aan de GKIN.
Warme groet, Gods Zegen & Gezegend Paasfeest,
Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kerkenraad GKIN
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OVERDENKING
“Zijn opstanding herstelt ons leven.”/Kebangkitan-nya memulihkan
kehidupan kita.” (FILIPPENZEN 3:10-11)
Sdr-sdr yang dikasihi Tuhan Yesus,
Pada masa Paskah di Belanda, biasanya
orang menghidangkan Paas-brunch,
yang terdiri atas hidangan enak-enak
yang bernuansa Paskah. Tapi keluarga
Yahudi justru menghidangkan hidangan
yang menurut kita.

Geliefde broeders en zusters van de Here
Jezus,
Tijdens Pasen in Nederland serveren
mensen elkaar een Paasbrunch, die
bestaat uit lekkere gerechten met een
verwijzing naar Pasen. Maar de Joden
serveren elkaar tijdens hun Paasvieringen
juist gerechten die naar onze smaak “niet
Dalam hidangan ini kita melihat ada zo lekker” zijn. Waarom eigenlijk?
beberapa macam makanan.
1. Tulang domba yang mengingatkan In dit gerecht zien we verschillende
mereka akan anak domba yang soorten gerechten:
1. Schapenbotten die hen eraan
dikorbankan
dan
darahnya
dioleskan di pintu agar anak sulung
moeten herinneren dat er een lam
geofferd
is,
met
het
bloed
mereka selamat.
2. Telur bakar yang melambangkan
besprenkeld op de deur zodat de
eerstgeborenen veilig blijven.
kelanjutan siklus kehidupan.
3. Pasta kacang dan buah yang
2. Gegrild ei dat de voortgaande
levenscyclus symboliseert.
melambangkan
mortir
yang
digunakan
untuk
membangun
3. Puree van bonen en fruit om de
mortel te symboliseren die gebruikt
piramida Firaun dalam perbudakan
werd om de piramides mee te
di Mesir.
bouwen tijdens de slavernij in
4. Sayuran pahit yang melambangkan
Egypte.
kepahitan di masa perbudakan.
4. Bittere groenten die de bitterheid
5. Air garam yang melambangkan air
van de slavernij symboliseren.
mata mereka sewaktu menjadi
5. Zout water dat hun tranen
budak di mesir.
symboliseert van toen ze slaven
waren in Egypte.
Roti tidak beragi yang melambangkan
6. Ongezuurde broden die de haastige
persiapan yang terburu-buru sewaktu
voorbereidingen symboliseren toen
keluar dari Mesir sehingga tidak ada
ze vertrokken uit Egypte, toen er
waktu lagi untuk menunggu ragi
geen tijd was om te wachten tot de
mengembang pada roti.
broden gerezen waren.
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Makan malam ini disebut sebagai
Passover Seder Dinner. Sambil makan
mereka menceritakan kembali sulitnya
masa-masa
perbudakan
di
Mesir
sekaligus mengingat kembali bagaimana
Tuhan membebaskan mereka dan
membawa mereka keluar dari Mesir.
Jadi dalam Perayaan Paskah orang
Yahudi tidak hanya sekedar makan
bersama melainkan mengingat kembali
anugrah Allah dalam sejarah bangsa
mereka dan sekaligus mengajak mereka
yang merayakannya untuk mengalami
sendiri dan mengambil bagian dalam
kisah pembebasan itu.
Setelah kehidupan, kematian dan
kebangkitan Tuhan Yesus, perayaan
Paskah terus dilakukan oleh orang-orang
Kristen namun bukan lagi memperingati
pembebasan Israel dari Mesir melainkan
kebangkitan
Tuhan
Yesus
yang
membebaskan
dan
memulihkan
kehidupan orang percaya.
Melalui perayaan Paskah kita diajak
untuk mengingat kembali dan sekaligus
juga mengenal Kuasa Kebangkitan-Nya.
Beraneka makanan dan dengan figure
ayam, telur, atau kelinci adalah
lambang-lambang
,
sebagaimana
passover dinner orang Yahudi, yang
menolong kita untuk merasakan kuasa
Kebangkitan-Nya.

Deze avondmaaltijd wordt in het Engels
Passover Seder Dinner genoemd. Terwijl
er gegeten wordt, haalt men verhalen op
over de moeilijkheden tijdens de slavernij
in Egypte en herinneringen aan hoe de
Heer hen bevrijdde en hen uit Egypte
heeft weggeleid.
Dus tijdens het Paasfeest zitten de Joden
niet zomaar bij elkaar om te eten, maar
denken ze terug aan de genade van God
in de geschiedenis van hun volk en
nodigen ze hen die meevieren uit om hun
eigen deel van dit bevrijdingsverhaal mee
te maken.
Na het leven, de dood en de opstanding
van de Here Jezus wordt er tijdens het
Paasfeest zoals dat door de Christenen
wordt gevierd, geen aandacht meer
gegeven aan de bevrijding van het volk
Israël uit Egypte, maar aan de opstanding
van de Heer Jezus die de mensen die in
Hem geloven bevrijdt en hen het leven
teruggeeft.
Door
het
Paasfeest
worden
wij
uitgenodigd om ons de kracht van Zijn
Opstanding te herinneren en te ervaren.
Verschillende gerechten, kippen, eieren
en paashazen zijn allemaal symbolen, net
zoals bij het Joodse Passover Dinner, die
ons helpen om de kracht van Zijn
opstanding te voelen.

Makanan dan hiasan hanyalah lambang, Eten en versieringen zijn slechts
alat pembantu dan Kuasa Kebangkitan- symbolen en hulpmiddelen, maar de
Nyalah
yang
merupakan
pesan kracht van Zijn Opstanding vormt de
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utamanya. Sayangnya, pesan utamanya
yang seringkali terabaikan. Banyak
orang
merayakan
Paskah,
menghidangkan
Paas-brunch
dan
menghias rumahnya hanya sekedar
tradisi namun tidak mengenal dan
merasakan Kuasa Kebangkitan-Nya.

centrale boodschap. Helaas wordt de
centrale boodschap vaak verwaarloosd.
Veel mensen vieren wel Pasen, serveren
een Paasbrunch en versieren hun huis,
maar alleen uit traditie. De kracht van
Zijn Opstanding kennen of voelen ze niet.
Daarom ook het verlangen van de apostel
Paulus in Filippenzen 3:10-11 om “hem te
kennen en de kracht te ondervinden van
Zijn Opstanding.” Wat wordt er bedoeld
met Hem te kennen en de kracht van Zijn
Opstanding? Wat Paulus bedoelt met het
kennen van Christus is dat je een hechte
band hebt met Christus. Dus “kennen”
betekent hier niet op intellectueel niveau,
maar het hebben van een intieme relatie
of in gemeenschap staan met Christus.

Oleh karena itu kerinduan Rasul Paulus
di dalam Filipi 3:10-11 adalah “mengenal
Dia dan Kuasa Kebangkitan-Nya. Apa
yang dimaksud dengan mengenal Dia
dan kuasa kebangkitan-Nya? Yang
dimaksud Paulus dengan mengenal
Kristus artinya mempunyai hubungan
yang
erat
dengan
Kristus.
Jadi
“mengenal” di sini bukan secara
intelektual tetapi dalam arti mempunyai
relasi yang intim dengan atau berada
dalam persekutuan dengan Kristus.
Wat bedoeld wordt met de kracht van
Zijn Opstanding is de kracht die Christus
Sedangkan, yang dimaksud dengan toonde in Zijn Opstanding uit de doden.
kuasa kebangkitan-Nya adalah kuasa Dekracht die Christus heeft in het leiden
yang
Kristus
nyatakan
dalam en veranderen van het leven van de
kebangkitan-Nya dari antara orang- mens. Dus een hechte relatie hebben of
orang mati. Kuasa yang Kristus pakai in een bondgenootschap staan met
untuk memerintah dan mengubah hidup Christus, betekent de kracht van
manusia. Jadi, mempunyai hubungan vergeving van zonden ervaren, de kracht
yang
erat
atau
berada
dalam van een nieuw leven in Christus.
persekutuan dengan Kristus, berarti
mengalami kuasa pengampunan dosa Die kracht werd ook ervaren door de
dan kuasa untuk hidup baru di dalam apostel
Paulus.
Door
die
kracht
Kristus.
veranderde zijn leven, van een “oud”
leven naar een “nieuw” leven. Maar een
Kuasa ini yang telah dialami oleh sendiri hechte relatie hebben of in gemeenschap
oleh rasul Paulus. Oleh kuasa itu, staan met Christus, betekent niet alleen
hidupya berubah, dari kehidupan yang dat vergeving van zonden en een nieuw
lama menjadi kehidupan yang baru. leven u ten deel vallen, maar ook deel
Tetapi mempunyai hubungan yang erat worden van het lijden van Christus, daar
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atau hidup dalam persekutuan dengan
Kristus,
tidak
saja
membawa
pengampunan dosa dan hidup yang baru
tetapi juga ikut serta atau mengambil
bagian di dalam penderitaan Kristus.
Sebab persekutuan dengan Kristus
dalam penderitaan dan kematian-Nya,
Paulus menerima juga harapan akan
kebangkitan dari antara orang mati.
Sdr-sdr yang Tuhan Yesus kasihi,
Hari jumat agung yang lalu, kita sudah
melihat bahwa kematian Tuhan Yesus,
bukan kematian yang biasa. Setidaknya
ada tiga peristiwa keajaiban pada hari
kematian Yesus. Dan pada hari Paskah
ini, kita merayakan kebangkitan-Nya dari
kematian.
Pertanyaannya,
apakah
Kebangkitan Kristus itu suatu kebenaran
atau sekedar tradisi? Jawaban yang
tepat adalah kedua-duanya. Kita perlu
melihat keduanya secara bersama-sama.

ook uw deel van op u nemen. Door zijn
gemeenschap met Christus in Zijn lijden
en dood, ontving Paulus ook de hoop op
opstanding uit de doden.
Broeders en zusters die de Here Jezus
liefheeft, Op de vorige Goede Vrijdag
zagen we dat de dood van de Heer Jezus
geen gewone dood was. Er waren
minstens
drie
wonderbaarlijke
gebeurtenissenop de dag dat Jezus stierf.
En vandaag op Pasen vieren wij Zijn
Opstanding uit de dood. Even een vraag:
is de Opstanding van Christus waarheid of
eerder een traditie? Het meest passende
antwoord zou zijn: allebei. We moeten
het allebei op dezelfde manier bekijken.

Pasen of de opstanding van Jezus is de
waarheid die tot traditie is geworden en
een traditie die getuigt van de waarheid.
Als wij Pasen enkel maar als traditie
vieren kan het een negatieve betekenis
Paskah atau kebangkitan Yesus adalah krijgen, dat wil zeggen dat Pasen zijn
kebenaran yang ditradisikan dan tradisi betekenis of de belangrijkste boodschap
yang menyaksikan kebenaran. Kalau ervan kan verliezen.
Paskah kita rayakan hanya sekedar
tradisi maka dapat bermakna negative, Kan Pasen op een dergelijke manier in
yakni Paskah hanya sekedar dirayakan een traditie worden gevangen? Dat kan,
dan kehilangan makna atau pesan en het is zeer waarschijnlijk dat dat
utamanya.
gebeurt, dat is zo als wij Pasen vieren
zonder de gevolgen ervan in ons leven te
Apakah Paskah bisa terjebak ke dalam ervaren. Om Pasen werkelijk betekenis of
tradisi semacam itu? Bisa, dan sangat realiteit in ons leven te laten hebben
mungkin terjadi, yaitu ketika kita vieren wij dit niet enkel maar, maar
memperingati Paskah tanpa mengalami ervaren wij ook de kracht van de
dampaknya di dalam kehidupan kita. opstanding van Christus in ons leven.
Agar Paskah itu sungguh-sungguh
berarti atau nyata dalam hidup kita Wat is dan eigenlijk de betekenis van
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maka
kita
tidak
hanya
sekedar Pasen? De belangrijkste waarheid van
merayakan tapi juga mengalami kuasa Pasen of de opstanding van Christus is,
kebangkitan Kristus dalam hidup kita.
dat de dood niet het einde is van alles.
Pasen is het overlijden van de dood zelf.
Jika demikian apa itu, arti atau De dood is niet het eindpunt (.) maar een
kebenaran Paskah? Kebenaran yang komma (,) in het leven van de gelovigen.
paling
utama
dari
Paskah
atau Volgens de filosoof Martin Heidegger
kebangkitan Kristus adalah kematian wordt de mens geboren of leeft hij voor
bukan akhir dari segalanya. Paskah de dood. Maar voor Christus is dat niet
adalah peristiwa matinya kematian. Ia zo, voor hem is het niet leven en sterven,
bukan titik akhir (.), melainkan koma (,), maar verder leven.
di dalam kehidupan orang percaya.
Kalau menurut filsuf Martin Heidegger, Wat is dan de impact van deze
manusia lahir atau hidup menuju belangrijke waarheid van Pasen in het
kematian. Tapi bagi Kristus tidak leven van ons gelovigen?
demikian, hidup lalu mati namun hidup
lagi.
Ten eerste, ons verdriet en onze
moeilijkheden
zijn
nooit
vast
of
Lalu apa dampaknya kebenaran Paskah permanent. Inderdaad, het leven is niet
yang utama ini dalam kehidupan kita eenvoudig. Er was bijvoorbeeld een
sebagai orang-orang percaya?
moeder die haar enige zoon verloor bij
een autorace-oefening. Wij kunnen ons
Pertama, Kesedihan atau kesusahan kita voorstellen, hoe verdrietig deze moeder
tidak pernah tetap atau permanen. was en hoe zij in rouw was hierom.
Memang dalam menjalani kehidupan ini Jarenlang was deze moeder doordrongen
tidak mudah. Ada seorang ibu yang van een diep verdriet.
kehilangan anak laki-laki satu-satunya
dalam sebuah latihan balap mobil. Kita Echter, vijf jaar later was de moeder in
bisa bayangkan betapa sedih dan staat te vertellen dat zij niet meer
berdukanya sang ibu. Bertahun-tahun verdrietig was. Zij was al in staat, het
ibu
ini
diliputi
kesedihan
yang vertrek van haar enige zoon op te geven.
mendalam.
Pasen of de opstanding van Christus
betekent dat wij nog altijd wel verdriet of
Namun, lima tahun kemudian, si ibu ini moeilijkheden zullen ervaren, maar dat zij
sanggup berkata bahwa ia sudah tidak niet permanent of voortdurend zullen
sedih lagi. Ia sudah bisa merelakan blijven, omdat de opstanding van Christus
kepergian anak tunggalnya. Paskah atau ons hoop brengt.
kebangkitan Kristus berarti kesedihan
atau kesusahan masih kita alami tetapi Ten tweede, Pasen betekent ook dat onze
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tidak permanen atau terus menerus, teleurstelling nooit permanent zal zijn.
karena Kebangkitan Kristus membawa Ieder van ons heeft vast te maken gehad
harapan bagi kita.
met teleurstelling. Er is een verhaal over
twee jongemannen die vrienden van
Kedua, Paskah juga berarti kekecewaan elkaar waren en die beiden een vriendin
kita tidak pernah permanen. Setiap kita hadden. In dezelfde week beëindigden
pasti pernah mengalami kekecewaan. hun vriendinnen de relatie.
Ada cerita tentang dua pemuda yang
bersahabat
dan
masing-masing De
eerste
jongeman
was
erg
mempunyai kekasih. Dalam minggu yang teleurgesteld omdat zijn vriendin de
sama, pacar dari kedua orang ini, sama- liefdesrelatie had afgebroken. Hij nam
sama memutuskan hubungan mereka.
een taxi naar Brooklyn Bridge en sprong
daar naar beneden en stierf. Terwijl de
Pemuda pertama sangat kecewa karena tweede jongeman, toen zijn liefdesrelatie
diputus cintanya oleh sang pacar. Ia was verbroken, naar huis ging en daar
pergi naik taksi menuju Brooklyn Bridge een lied schreef.
lalu menjatuhkan diri ke bawah dan
mati. Sementara pemuda kedua, ketika De volgende dag ging hij naar een
diputus cintanya, ia pulang ke rumah opnamestudio en bood daar het lied aan
lalu menulis sebuah lagu.
dat hij had gemaakt. Het nummer bleek
te worden aanvaard zodat hij er
Keesokan harinya, ia pergi ke sebuah miljoenen dollars mee verdiende. Dit lied
studio rekaman dan menawarkan lagu met de titel “Goodnight Irene” maakte
ciptaannya. Lagu itu ternyata diterima nog een tweede jeugd door en is zo heel
sehingga ia mendapat jutaan dollar. beroemd geworden.
Lagunya yang berjudul “Goodnight,
Irene”, membuat pemuda kedua ini Broeders en zusters, de teleurstelling van
menjadi sangat terkenal.
Judas zorgde ervoor dat hij Jezus
verkocht, hij veranderde daarna van
Sdr-sdr, kekecewaaan Yudas yang telah gedachten maar hij had geen berouw en
menjual Yesus, membuatnya menyesal keerde niet terug naar Jezus en koos voor
tetapi ia tidak bertobat dan kembali zijn eigen oplossing door zich op te
kepada Yesus tetapi mencari solusi hangen. De teleurstelling van Petrus
sendiri dengan menggantung diri. daarentegen, die Jezus drie keer
Sebaliknya kekecewaan Petrus yang verloochende, zorgde dat hij berouw
menyangkal Yesus 3x, membuatnya kreeg en terugkeerde naar de al verrezen
menyesal tetapi ia bertobat dan kembali Jezus. De teleurstelling die wij ervaren is
kepada Yesus yang telah bangkit. nooit permanent want er is altijd hoop op
Kekecewaan yang kita alami, tidak een oplossing met de kracht van Christus'
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pernah permanen karena selalu ada opstanding. Ten derde, hoe zwaar zonde
harapan dan solusi dengan kuasa ook is, dit is nooit permanent. Er zijn
Kebangkitan Kristus.
mensen die lang blijven worstelen met
zonde of wier zonde hun lang blijft
Ketiga, dosa seberat apa pun tidak achtervolgen. Er zijn ook mensen die
pernah permanen. Ada orang yang erover twijfelen, of hun zonden wel
bergumul dengan dosa lama atau dosa vergeven zullen worden. Pasen brengt
masa lalu. Ada juga orang yang ragu ons de boodschap, dat wij kunnen
apakah dosanya dapat dihapuskan. veranderen. De Here Jezus heeft al alle
Paskah menawarkan berita bahwa kita zonden van de mensheid aan het kruis
bisa berubah. Tuhan Yesus sudah gedragen.
menanggung seluruh dosa manusia di
atas kayu salib.
Ik zal deze paaspreek afsluiten met een
waar gebeurd verhaal over Tokichi Ishii.
Saya akan mengakhiri kotbah Paskah ini, Tokichi Ishii is de nummer 1 misdadiger
dengan menceritakan kembali kisah in Japan. Er is geen andere slechterik die
nyata tentang Tokichi Ishii. Tokichi Ishii zijn record kan evenaren. Hij vermoordde
adalah penjahat nomor 1 di Jepang. ooit een gezin op zeer sadistische wijze.
Tidak ada penjahat lain yang bisa Iedereen van wie hij vond dat hij in zijn
menyamai
rekornya.
Ia
pernah weg stond, vermoordde hij zonder
membunuh satu keluarga dengan cara genade. In dit verhaal bevond hij zich in
yang amat sadis. Semua orang yang de gevangenis om de doodstraf te
dianggap menghalangi jalannya, ia ondergaan.
bantai tanpa belas kasihan. Dalam kisah
ini, ia berada di penjara menanti Later kwamen er twee zendelingen uit
hukuman mati.
Canada hem opzoeken. Zij kwamen
geregeld, maar iedere keer dat zij bij hem
Lalu ada dua misionaris berasal dari kwamen, gromde Tokichi Ishii enkel maar
Canada, yang datang mengunjunginya. als een wild dier. De twee zendelingen
Berulang-ulang, namun setiap kali stonden erom bekend dat ze heel
mereka datang, Tokichi Ishii hanya geduldig waren, maar uiteindelijk verloren
menggeram atau meraung seperti zij hun hoop hier toch ook in. Zij besloten
binatang buas. Kedua misionaris yang om Tokichi Ishii niet meer te zullen
terkenal sabar ini, akhirnya putus asa bezoeken en gaven een Bijbel aan hem.
juga. Mereka memutuskan untuk tidak
datang lagi mengunjungi Tokichi dan Vervolgens begon Tokichi de Bijbel te
mereka memberikan sebuah Alkitab lezen die de zendelingen hem hadden
kepada Tokichi.
geschonken. En werkelijk, hoe meer hij
las, hoe minder het hem lukte te stoppen
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Tokichi, kemudian mulai membaca
Alkitab pemberian misionaris tersebut.
Dan ternyata, sekali ia membaca, ia
tidak dapat berhenti. Ia terus membaca
Alkitab. Sampai pada kisah tentang
penyaliban Yesus. Ia membaca kata-kata
Yesus, “Ya Bapa ampunilah mereka,
sebab mereka tidak tahu apa yang akan
mereka perbuat”. Lalu apa yang terjadi
dengan Tokichi si penjahat nomor satu
ini? Ternyata ia menangis tersedu-sedu
seperti bayi yang tidak berdaya.

met lezen. Hij bleef de Bijbel maar lezen
tot het verhaal over de kruisiging van
Jezus. Hij las de woorden van Jezus:
“Vader, vergeef het hun, want zij weten
niet wat zij doen”. Wat gebeurde er toen
met
Tokichi,
deze
nummer
een
misdadiger? Het bleek, dat hij ging huilen
als een hulpeloze baby.
In zijn boek legt Tokichi een getuigenis
af, “Ik voel mij, alsof ik recht in mijn hart
gestoken ben, en alsof lange naalden
mijn lichaam doorboren. Is dat wat de
liefde van Christus genoemd wordt? Of
preciezer, de ontferming en genade van
Christus? Ik weet niet hoe het heet. Wat
ik weet is, dat ik geloof en dat dit
verharde hart van mij verandert”

Dalam
bukunya
Tokichi
memberi
kesaksian, “Aku merasa ditikam persis
ke jantungku, seakan-akan ada paku
panjang menusuk tubuhku. Apakah itu
yang dinamakan kasih Kristus? Atau
lebih tepat rasa iba dan belas kasihan
Kristus? Aku tidak tahu apa namanya. Geliefde broeders en zusters in de Here
Yang aku tahu adalah aku percaya, dan Jezus, De kracht van de opstanding van
hatiku yang keras itu kini berubah”
Christus heeft zijn werk gedaan! De
kracht van het leven van Jezus is
Sdr-sdr yang Tuhan Yesus kasihi,
Kuasa Kebangkitan Kristus telah bekerja! werkelijkheid geworden! Niet alleen fraai
Kuasa kehidupan Yesus telah menjadi gegraveerd op een grafsteen, maar er is
nyata! Tidak cuma berupa pahatan indah kracht. Kracht die ons doet opstaan!
di batu nisan, tetapi ada kuasa. Kuasa Kracht die tot leven wekt! Omdat hij
yang membangkitkan! Kuasa yang opstond uit de dood kunnen wij de
menghidupkan! Karena Ia bangkit maka morgen tegemoet zien. Omdat hij
kita dapat menghadapi hari esok. Karena
opstond binden wij niet in. De opstanding
Ia bangkit maka kita tidak gentar.
Kebangkitan
Kristus
sungguh van Christus vernieuwt ons leven
memulihkan kehidupan kita. Selamat werkelijk. Vrolijk Pasen. De Here zegene
ons. AMEN.
Paskah. Tuhan memberkati kita. AMIN.
Ds. Tjahjadi

Ds. Tjahjadi
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Dagboek van de
voorzitter
Dien alleen de HEER. 15 Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt
dienen: …………………. In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.’ [Jozua
24: 14b-15]
Vandaag is het Paasfeest, Jezus is opgestaan. Wij worden vandaag eraan
herinnerd dat de Here Jezus zichzelf heeft opgeofferd om ons van onze zonde te
bevrijden. Dit laat zien hoeveel God van ons houdt…, en hoe waardevol wij zijn
in Zijn ogen. Henry Nouwen heeft treffend gezegd dat wij de geliefde zoon en
dochter van God zijn ondanks onze gebreken en tekortkomingen.
In de afgelopen periode ervoer ik heel sterk Zijn leiding en nabijheid in mijn
dagelijks leven. Niet alleen in de kerkelijke activiteiten, maar ook op mijn werk
en in het gezinsleven. De bereidheid van zr. Monica Natanael om de vacature
van Scriba te vervullen is een van de vele tekenen. Misschien weet u het niet,
maar de kerkenraad van GKIN is zeker al 2 jaar bezig met het zoeken naar een
nieuwe Scriba. De ambtstermijn van een Scriba is volgens de Kerkorde maximaal
4 jaar. Het moderamen heeft meerdere keren aan de regio gevraagd om een
kandidaat hiervoor aan te dragen. Er zijn wel een aantal namen genoemd, maar
helaas was er niemand die deze functie wilde vervullen. Gelukkig was br. Peter
van Duijn bereid om de functie van Scriba te blijven vervullen zolang er nog
geen opvolger was gevonden. We zijn hem daar heel dankbaar voor. En toen….
op 26 december 2016, tegen het einde van de Landelijke Kerstdienst, kwam
Monica naar zr. Ratna Pattiasina en mij met de vraag over de functie van Scriba.
Het was duidelijk dat ze zich geroepen voelde voor deze taak. Maar wat vooral
indruk bij me maakte, was haar keuze om aan deze roeping gehoor te geven.
Keuzes maken, dat is precies het thema dat ik in het afgelopen kwartaal ervaren
heb. Het gaat niet alleen om wel of geen gehoor geven aan de roeping van de
Heer, maar ook keuzes maken om wel of niet Gods weg te volgen. Soms is het
niet een kwestie van wel of niet willen, maar we worden –bij het maken van de
keuzes- gehinderd door ons eigen plan, ego en trots.
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We weten allemaal dat God Almachtig is en dat Hij alles kan doen wat Hij wil.
Maar Hij heeft gekozen om ons een ‘vrije wil’ te geven. De Heer heeft een plan
voor ons en Hij wil graag dat we Zijn plan volgen. Maar Hij wil het niet bij ons
afdwingen, Hij wil dat we er zelf voor kiezen. Met dit in het achterhoofd, kunnen
we dus begrijpen waarom er oorlogen zijn. Het is niet dat God er niet is, maar
het is omdat de mensen er zelf voor hebben gekozen. En in dit perspectief
kunnen we ook beter begrijpen hoe de situatie in regio Amstelveen heeft kunnen
ontstaan.
Maar gelukkig zien we goede ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal. In de
moderamenvergadering van 11 februari j.l. heeft br. Ronald Tjoa verslag gedaan
over o.a. de gemeentevergadering van regio Amstelveen van 14 januari. Daar
hadden de kerkenraad, de gemeenteleden en het bestuur van de SRGA gekozen
om een begin te maken met eenheidsvorming. Ze kozen ervoor om alle perikelen
van 2016 af te sluiten en gezamenlijk verder te gaan om de gebedsruimte af te
ronden. En weet u wat voor effect dit bericht heeft gehad bij de
moderamenleden? Enthousiasme, positieve energie en een opbouwende sfeer.
De discussies die werden gevoerd waren opbouwend en er werden ideeën ter
tafel gebracht met het doel om oplossingen te vinden voor de financiële tekorten
voor het voltooien van de gebedsruimte. Dit heeft o.a. geleid tot positieve
reacties van de commissie Diakonia en Marturia (KDM) om regio Amstelveen
financieel te helpen.
Ik leerde te ontdekken dat wij de ‘vrije wil’ hebben gekregen, omdat God van
ons houdt. Hij zal ons niet zomaar loslaten. Hij geeft ons nieuwe keuzes wanneer
wij ‘verkeerde’ keuze hebben gemaakt. Er zou nooit een doodlopende weg zijn
voor God. En op deze manier kunnen we groeien tot personen die in staat zullen
zijn om ‘wijze keuzes’ te maken. Het jaarthema van 2017 “Samen groeien als
discipelen van Jezus Christus” en de toerustingdag van 16 april j.l., sluiten hier
heel goed op aan. Mogen wij samen kunnen groeien tot eer van de Heer.
Een gezegend Paasfeest toegewenst,
Iskandar Gandasasmita
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BEVESTIGING DS. S.M.
WINCKLER-HULISELAN
Wij zijn God dankbaar dat ds. Marla Winckler-Huliselan is
bevestigd als de derde vaste predikant van GKIN, in het
bijzonder voor de regio’s Arnhem-Nijmegen en Tilburg.
De bevestigingsdienst werd gehouden op zaterdag 21 januari
2017 in de Opstandingskerk te Arnhem.
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Bouwstenen:
David Lim
Ik ben geboren in Indramayu, een klein plaatsje bij Ceribon. In deze plaats stond
een protestantse kerk Tjonghoa Kie Tok Kauw Hwee die bezocht werd door mijn
oma (mw. Gan Kiauw Siong), wat later de GKI werd. Bij het 100 jarig bestaan in
1960 mocht mijn moeder heel officieel in deze kerk een lintje doorknippen.
In 1946 werden de bezittingen verkocht en verhuisden we naar Batavia, we
woonden in Tanah Nyoya 7, later veranderde deze straatnaam in Gunung Sahari
en Batavia werd Jakarta. Mijn oma had samen met de Nederlandse predikant Ds.
De Groot een kerk opgericht en zij ontfermde zich hier over de Chinese
verslaafden.
Ik kom uit een gezin van 9 kinderen echter zijn we nu met één broer en één zus
over, de overige 6 zijn ons ontvallen. Aan de Gunung Sahari zat ik op een
Christelijke school die op loopafstand was. Later ging ik naar de SMP Diponogoro
SMAK-Gunsa, wat inhoudt Sekolah Menengenah Atas Kristen.
En daarna ging ik geneeskunde studeren en deed ik hiervoor het lokaal- en niet
het staatsexamen. Echter door de revolutie was hier geen erkenning voor. Door
de kudeta onder het bewind van President Sukarno was er geen college.
In 1969 verhuisde ik van Indonesië naar Leuven in België waar ik mijn studie
oppakte maar heb het helaas niet gehaald; ik woonde tot 1994 in dit buurland
en ik heb daar de Perki opgericht, gesteund door Perki NL Ds. Hofman en wijlen
Ds. Budiman.
In augustus 1979 ben ik genaturaliseerd tot Nederlander.
Mijn vrouw heb ik ook in België leren kennen waar zij actief was bij de PPI in
Brussel wat inhoudt Perkumpulan Pelajar Indonesia-België. We trouwden in mei
1978 in Amstelveen voor de Burgerlijke stand en in september 1979 voor de kerk
in België.
Ondertussen vond ik een baan bij Justitie in Utrecht op de afdeling
kinderbescherming. Door mijn baan in Nederland hadden we een
weekendhuwelijk.
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Mijn vrouw verbleef met onze twee jongens in België waar ze waren geboren,
echter toen de kinderen 12 en 14 jaar oud waren, verhuisden we naar
Eindhoven.
Voor het woon/werk verkeer reisde ik dagelijks met het openbaar vervoer van
Eindhoven naar Utrecht.
Echter, een jaar nadat we naar Eindhoven verhuisden werd mijn vrouw ziek.
Ondertussen vroeg ik een FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden) aan om op mijn
60ste uit te kunnen treden en de zorg van mijn vrouw op me te kunnen nemen,
maar mijn vrouw overleed in augustus 2002 op 55-jarige leeftijd. De
goedkeuring van de FPU kwam een maand later in september en ik kon deze
aanvraag niet meer terugdraaien. Dus was ik op mijn 60ste thuis, weduwnaar en
vulde ik mijn tijd met allerlei klusjes. Ik was vader en moeder tegelijk en noem
dit het wonder van God dat de beide kinderen zijn afgestudeerd. Inmiddels zijn
de kinderen getrouwd en heb ik een kleindochter genaamd Niscia van 3 jaar oud
en ben ik nu dus opa en oma tegelijk.
David is een wereldreiziger, behalve de
Europese landen en Indonesië bezocht hij
onlangs ook Canada, Amerika, Cuba en Israël.
Voorheen bezocht David de Gereformeerde
kerk in Eindhoven maar door tussenkomst van
Willy Halim, die David nog uit Indonesië kende,
maakte David kennis met de GKIN regio Tilburg
en heeft hij hier een goed gevoel bij, hier
wordt hij gehoord. Zo nu en dan neemt David
wat kennissen mee uit Eindhoven naar de GKIN
in Tilburg. Dit noemt David dan ook zijn CV
voor de GKIN en zegt dat zijn grootste liefde
nog steeds de Liefde van God is….
aldus David Lim.

Vivienne Cooke, februari 2017
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HET VERHAAL VAN DE
GEBARSTEN KRUIK
In een warm land hier ver vandaan, leefde een waterdrager die elke dag met
twee aarden kruiken aan een bamboestok over zijn schouders water ging halen
voor zijn meester. Het waren geen nieuwe kruiken meer – al zo lang hij zich kon
herinneren gebruikte hij dezelfde kruiken. Eén kruik was vanwege de ouderdom
– en heel klein ongelukje – gebarsten. Helemaal onderin zat een vrijwel
onzichtbare kleine barst. En ja, dat had gevolgen: onderweg sijpelde er
druppelsgewijs wat water uit de kruik, zodat hij bij aankomst niet helemaal vol
meer was. In plaats van twee kruiken water, kreeg de meester elke keer maar
ruim anderhalve kruik water.
De gebarsten kruik begon zich steeds meer te schamen voor zijn gebrek en op
een dag zei hij tegen de waterdrager: “Neem mij niet kwalijk, ik doe mijn
uiterste best, maar ik kan nooit al het water binnen in me vasthouden. Ik
schaam mij diep dat ik niet zo goed alle water kan meenemen, als de kruik aan
de andere kant.”
De kruik wilde zich wel onzichtbaar maken omdat hij zich zo schaamde voor zijn
tekortkoming. Hij voelde zich maar een halve kruik en wilde er eigenlijk liever
mee ophouden. Hij kon aan niets anders meer denken. En als hij nou maar iets
wist te verzinnen waardoor hij ook alle water kon behouden… Maar nee, hij kon
het niet anders doen, want die barst was er nou eenmaal – ook al zag niemand
het.
De waterdrager begon te lachen en zei: “Ben je nou helemaal mal? Heb je me
horen klagen? Het geeft immers niks dat er geen twee volle kruiken water in het
huis aankomen. Ik heb aan anderhalve kruik water per dag genoeg. Tob er maar
niet langer over. Het is goed zo.” Een poosje ging het goed, en de waterdrager
hoorde de oude kruik niet meer. Er gingen nog altijd vele druppels water
verloren, maar erger dan het was werd het niet. De waterdrager was het hele
voorval eigenlijk al weer vergeten. De kruik niet. Hij had er nog altijd evenveel
moeite mee. Hij voelde zich minderwaardig aan de goede kruik aan de andere
kant en begon opnieuw te klagen: “ik kan het maar niet van mij afzetten,
waterdrager. Ik kan het gewoon niet. Doe mij maar weg en neem een kruik
zonder gebreken.”
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De waterdrager nam de kruik eens goed op, en zei tegen hem: “Heb jij
onderweg wel eens goed om je heen gekeken? Of kijk je alleen maar naar jezelf
en naar binnen? Doe je ogen eens open, kruik, en zie eens hoe de wereld om je
heen eruit ziet! Kijk eens wat een prachtige bloemen hier bloeien langs het pad
waar je altijd langs komt als we water halen… Geniet eens van de kleuren, en
vraag je dan eens af waar de bloemen vandaan zouden kunnen komen…
De kruik deed wat de waterdrager had gezegd, en tot zijn grote verbazing, zag
hij langs de kant waar hij altijd aan het juk hing, prachtige bloeiende bloemen.
Waarom had hij die nog niet eerder gezien? Hij werd er blij van… Voorzichtig
keek hij naar de andere kant van het pad en nee… daar zag hij geen enkele
bloem, er was enkel droog zand te zien, waarin stenen en schelpen waren. Maar
een bloem of een grassprietje? Nergens te bekennen. De kruik werd er vrolijk
van. “Dankjewel, waterdrager, het is fijn naar deze bloemen te kijken terwijl we
er langs lopen… dat verzoent mij een beetje met mijn lot.”
“Ja, maar denk nou eens verder na”, antwoordde de waterdrager. “Heb je je wel
eens afgevraagd waar die bloemen vandaan komen?” Daar had de kruik nog
geen gedachte aan gewijd. En een tijdlang was het stil… Hoe kan dat toch, dat
hier bloemen groeien en aan de andere kant niet? Hij kon er geen antwoord op
vinden.
“Ik zal je helpen”, zei de waterdrager. “Die bloemen heb ik een tijd geleden hier
gezaaid. En weet je waarom dat juist hier kon? Dankzij die barst van jou, kan ik
die bloemen elke dag al lopend water geven. De andere kruik kan dat niet…!
Daarom heb ik alleen aan jouw kant bloemen gezaaid en niet aan de andere
kant. De wereld is mooier geworden, kruik, en dat alleen omdat jij een barst
hebt waardoor druppels water op de bloemen vallen…”
De kruik wist niet wat hij hoorde… hij was met stomheid geslagen. Hij kón iets –
juist door zijn onvolkomenheid, door zijn tekortkoming – wat de goede kruik die
helemaal gaaf was, niet kon…! De kruik kon het bijna niet bevatten, maar hij
werd er zó blij en warm van… Hij deed niets anders dan om zich heen kijken, en
taalde niet meer naar schaamte over zijn gebrek. Integendeel, hij kweet zich
met grote zorg van wat hij als zijn werk beschouwde: op tijd en zorgvuldig alle
bloemen hun druppels water geven. En hij genoot van zijn leven!
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HSK-ANTWERPEN
FROM MY SIDE
Apa kesan Pendeta Deibby melayani di
HSK. Antwerpen? Ini adalah pertanyaan
yang dilontarkan oleh Pak Iskandar
kepada saya yang harus saya tuangkan
dalam tulisan ini. Pertanyaan ini
membawa saya untuk merenungkan
kembali langkah-langkah awal 4 tahun
lalu keterlibatan saya bersama HSK.
Antwerpen. Saya menikah dengan Yvo
Janssens, seorang Pria Belgia dan
menetap di Belgia pada tahun 2012, dan
langkah awal pelayanan saya di Belgia
dan Belanda dimulai pada tahun 2013,
dan pada tahun yang sama juga, GKIN
memulai pelayanan yang baru di
Antwerpen dengan HSK. Antwerpen.
Bagi saya, Memulai pelayanan yang baru,
merupakan sebuah “berkat” dan juga
“tantangan”. Merupakan Berkat, karena
Tuhan memberikan kepercayaan untuk
melayani Umat dan Gereja-Nya di tempat
yang baru, dan menjadi tantangan,
karena memulai pelayanan yang baru
merupakan
kesempatan
untuk
mengoptimalisasi kemampuan diri untuk
menerima dan menjawab panggilan
Tuhan.
HSK-Antwerpen
merupakan
Berkat Tuhan bagi saya secara pribadi,

Welke indruk heeft Ds. Deibby van
HSK Antwerpen om daar te dienen?
Dit is de vraag van br. Iskandar
waarover ik dit verslag heb gemaakt.
Deze vraag deed me terugdenken
aan mijn eerste stappen 4 jaar
geleden toen ik bij HSK Antwerpen
betrokken werd. Ik ben met Yvo
Janssens,
een
Belgische
man,
getrouwd. Vanaf 2012 woon ik in
België. De eerste stap van mijn
bediening in België en Nederland
begon in 2013, in hetzelfde jaar
startte GKIN een nieuwe bediening in
Antwerpen met HSK Antwerpen.
Voor mij is het een "zegen" en ook
een "uitdaging" om een nieuwe
bediening te beginnen. Het is een
zegen,
omdat
God
mij
Zijn
vertrouwen geeft om Zijn gemeente
en Zijn Kerk te dienen op een nieuwe
plek. Het is een uitdaging, omdat een
nieuwe bediening starten een kans is
om mijzelf te kunnen optimaliseren
om de roep van God te ontvangen en
te beantwoorden. HSK Antwerpen is
Gods zegen voor mij persoonlijk,
want door HSK Antwerpen kreeg ik
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karena dengan adanya HSK-Antwerpen,
saya diberikan kepercayaan, kesempatan
dan ruang oleh GKIN untuk bisa terlibat
aktif dalam melayani di Belgia. Saya
memulai pelayanan di HSK. Antwerpen
ketika dilibatkan melayani oleh Pak
Stanley Pesik yang menjadi motor
penggerak
HSK-Antwerpen,
dan
bersama-sama dengan suami yang
sangat mendukung pelayanan saya, kami
melayani di HSK-Antwerpen.
Pelayanan saya semakin aktif, ketika
diberikan
tanggungjawab
untuk
mengorganisir KND. HSK-Antwerpen oleh
Kordinator KND. GKIN Regio Tilburg Ibu
Desiree. Tanggungjawab pelayanan ini
saya terima dengan senang hati, padahal
saya belum tahu apa-apa tentang KND
GKIN secara umum, tetapi dengan
dukungan Ibu Desiree akhirnya KND.
HSK-Antwerpen berjalan dengan baik.
Melayani
KND
adalah
pelayanan
kategorial pertama saya di HSK. Puji
nama Tuhan, dengan dukungan regioregio lain yang sudah dewasa dalam
pelayanan KND, pelayanan KND di HSKAntwerpen
semakin
hari
semakin
berkembang. Kami berusaha untuk
memberikan
aktifitas
KND
yang
bervariasi. Langkah awal untuk melayani
KND adalah, saya harus mencari pribadipribadi yang mau dengan sukarela
melayani KND sebagai KND Begeleiders.

van GKIN het vertrouwen, de kans
en ruimte om actief betrokken te zijn
om te dienen in België. Ik begon bij
HSK Antwerpen toen br. Stanley
Pesik, degene die de drijvende kracht
is van HSK Antwerpen, mij vroeg om
te dienen. Samen met mijn man, die
mij steunt en zich positief uit, dienen
wij in HSK Antwerpen.
Ik werd steeds actiever met het
bedienen
toen
zr.
Desiree
Gandasasmita,
Coördinator
KND
GKIN
regio
Tilburg,
mij
de
verantwoordelijkheid gaf om de KND
HSK Antwerpen in te richten. Deze
verantwoordelijkheid nam ik met
plezier, ook zonder dat ik de KND
GKIN in het algemeen kende. Toch
loopt, met de steun van Desiree,
KND HSK Antwerpen goed. Dienen
voor de KND is mijn eerste
categorische dienst in HSK. Dankzij
God, met de steun van andere
volwassen regio's, wordt KND HSK
Antwerpen steeds groter. Wij streven
ernaar om bij de KND gevarieerde
activiteiten aan te bieden. De eerste
stap om bij de KND te dienen is
mensen te vinden die bereid zijn om
vrijwillig
te
dienen
als
KND
begeleiders. Ik realiseer me dat niet
alle mensen die naar de HSK
Antwerpen eredienst komen, als
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Saya menyadari bahwa, tidak semua
orang yang datang beribadah di HSK,
mau melayani sebagai guru sekolah
minggu. Saya tidak mencari orang yang
memiliki
kemampuan
hebat
untuk
menjadi guru sekolah minggu, atau orang
yang sudah berpengalaman sebagai guru
sekolah minggu, karena bagi saya,
kesediaan dan kemauan untuk menjadi
guru sekolah minggu adalah dasar dalam
pelayanan sekolah minggu, sedangkan
kemampuan untuk melayani bisa dibekali
dengan pembinaan dan pelatihan.
Dengan pertolongan Tuhan, akhirnya
sampai saat ini KND. HSK-Antwerpen
sudah memiliki 5 orang guru sekolah
minggu yang sangat aktif dan setia
melayani yaitu Ibu Meygi, Ibu Rosdiana,
Ibu Stenny, Ibu Nelda dan saya sendiri.
Untuk peningkatan kualitas pelayanan
KND maka kamipun mengikuti program
pelatihan yang dilakukan oleh Kordinator
KND. Landelijk GKIN, Ibu Santi Tjahjadi.
Pelatihan pertama yang kami ikuti yaitu
pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Ibu
Santi
dan
Ibu
Desiree,
kami
diperkenalkan dengan Timotius, bahan
yang dipakai oleh KND.GKIN landelijk,
kemudian
dilanjutkan
denganKerst
Workshop pada tahun 2016 dan pelatihan
awal tahun 2017 yang baru saja
dilakukan pada bulan februari yang baru
lalu.

zondagsschoolbegeleider
zouden
willen dienen. Ik ben niet op zoek
naar iemand met veel potentie als
zondagsschoolbegeleider, of naar
een persoon die ervaring heeft als
zondagsschoolbegeleider, want voor
mij is bereidheid en gewilligheid om
een zondagsschool te begeleiden de
basis om de KND te dienen, terwijl
het vermogen om te dienen geleerd
kan worden door coaching en
training.
Met Gods hulp heeft KND HSK
Antwerpen tot vandaag 5 begeleiders
die zeer actief en trouw dienen. Ze
zijn zrs. Meygi, Rosdiana, Stenny,
Nelda en ikzelf. Om de kwaliteit van
de dienstverlening van KND te
verhogen,
hebben
we
een
trainingsprogramma
onder
begeleiding van zr. Santi Tjahjadi,
coördinator KND Landelijk, gevolgd.
Bij de eerste training die we volgden
in 2015 onder leiding van zrs. Santi
en Desiree, zijn we voorgesteld aan
Timotheüs, de methode die gebruikt
wordt bij KND Landelijk GKIN, daarna
hadden we een Kerst Workshop in
2016, en een training die wij in
Februari 2017 gedaan hebben.
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GEREJA KRISTEN INDONESIA NEDERLAND
(Indonesisch - Nederlands Christelijke Kerk)
PREEKROOSTER APRIL – JUNI 2017
Aanvangstijd diensten 13.30 uur, behalve:
Amstelveen (AM), Nijmegen (NM) om 14.00 uur,
Tilburg (TB) om 10:00 uur, of anders vermeld. Preekrooster onder voorbehoud.

2 APRIL
AM mw. ds. N.K. Atmadja
DH ds. T.M.E. Lalenoh
DD ds. J. Linandi
AR ds. S.M. Winckler-Huliselan
TB ds. J. Linandi
9 APRIL Palmzondag
AM ds. T.M.E. Lalenoh
DH mw. B.T. Sari M.K. MSc.
br. M.W. Patawala
RD
o.b.v.ds. S. Tjahjadi
NM ds. J. Linandi
ds. S.M. Winckler-Huliselan,
TB
doopdienst
HSK Antwerpen
ds. D. Janssens-Sahertian
14 APRIL Goede Vrijdag, Heilig
Avondmaal
ds. S. Tjahjadi,
AM
Bouwerij 52, om 19:30 uur
DH ds. J. Linandi, om 13:30 uur
RD ds. J. Linandi, 19:30 uur
AR ds. C. Gunawan, 19:00 uur
ds. S.M. Winckler-Huliselan,
TB
19:30 uur
16 APRIL Paaszondag
AM ds. J. Linandi
DH ds. S. Tjahjadi
DD ds. C. Gunawan
AR ds. S.M. Winckler-Huliselan
TB ds. S. Tjahjadi

N+I
I+N
N+I
N+I
N+I
I+N
N+I
I+N
N+I
N+I
I+N

I+N
N+I
N+I
I+N
N+I

N+I
I+N
I+N
N+I
I+N

23 APRIL
AM ds. S.M. Winckler-Huliselan
ds. S. Tjahjadi
Gezamenlijke dienst met de
DH
gemeente van Marcuskerk
om 11:00 uur
RD Dr. Ch. de Jonge
NM ds. J. Linandi
TB ds. B. Ticoalu
30 APRIL 5de zondag
AM ds. J. Linandi
DH mw. ds. Y. Hsu
DD ds. S. Tjahjadi
AR ds. S.M. Winckler-Huliselan
ds. D. Janssens-Sahertian,
TB
HSK Antwerpen
7 MEI
AM ds.
DH ds.
DD ds.
AR ds.
TB ds.

S.M. Winckler-Huliselan
S. Tjahjadi, doopdienst
S.H. Harefa
J. Linandi
T.M.E. Lalenoh

14 MEI
AM ds. B. Jokiman
DH ds. J. Linandi
RD mw. ds. Y. Hsu
br. M. Patawala o.b.v.
NM
ds. S.M. Winckler-Huliselan
ds. S.H. Harefa,
TB
HSK Antwerpen
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N+I
I+N
N+I
N+I
I+N
N+I
N+I
I+N
N+I
N+I

N+I
N+I
I+N
N+I
I+N
I+N
N+I
N+I
I+N
I+N

21 MEI
AM ds. J. Linandi
DH ds. C. Gunawan
DD ds. S.M. Winckler-Huliselan
AR ds. S. Tjahjadi
TB mw. B.T. Sari M.K. MSc.
25 MEI Hemelvaart
ds. S. Tjahjadi,
AM
Bouwerij 52, om 14:00 uur
DH Dr. Ch. De Jonge
DD ds. J. Linandi om 10:00 uur
Dienst georganiseerd door
Platform Migrantenkerk
Arnhem. Salvatorkerk,
AR
Arnhem, Salvatorplein 274,
o.l.v. ds. M. Tahitu
om 10:00u
TB ds. S.M. Winckler-Huliselan
28 MEI
br. M.W. Patawala
AM
o.b.v. ds. J. Linandi
DH ds. D. Janssens-Sahertian
RD ds. S. Tjahjadi
NM ds. S.M. Winckler-Huliselan
TB ds. J. Linandi
4 JUNI Pinksteren
AM mw. ds. Y. Hsu
DH br. M.W. Patawala
DD ds. S. Tjahjadi
AR ds. S.M. Winckler-Huliselan
TB ds. J. Linandi

N+I
I+N
N+I
I+N
I+N

N+I
N+I
I+N

I+N

N+I

I+N
I+N
N+I
I+N
N+I
N+I
I+N
N+I
I+N
N+I

11 JUNI
AM ds. S. Tjahjadi
DH ds. J. Linandi
RD ds. M. Kollenstaart-Muis
NM ds. T.M.E. Lalenoh
ds. S.M. Winckler-Huliselan
TB
HSK Antwerpen
18 JUNI
AM mw. B.T. Sari M.K. MSc.
DH ds. C. Gunawan
DD ds. S.M. Winckler-Huliselan
AR ds. S. Tjahjadi
TB ds. D. Janssens-Sahertian
25 JUNI
ds. J. Linandi,
AM
Jongerendienst Embrace
DH ds. S. Tjahjadi
RD ds. C. Gunawan
NM mw. B.T. Sari M.K. MSc.
TB ds. T.M.E. Lalenoh

N+I

I+N
N+I
I+N
N+I
I+N

N+I
I+N
I+N
I+N
I+N

G.K.I.N. erediensten zijn tweetalig.
N+I: preek in het Nederlands, de
Indonesische versie wordt geprojecteerd.
I+N: preek in het Indonesisch, de
Nederlandse versie wordt geprojecteerd.
Landelijk Kerkelijk Bureau
Heuvelstraat 141, 5038 AD Tilburg
NEDERLAND
e-mail: LKB@gkin.org
Scriba: telefoon: 06-41754020,
e-mail: scriba@gkin.org
ING 2618290, Den Haag.
IBAN: NL19 INGB 0002 6182 90
Rabobank 302301305, Den Haag.
IBAN: NL23 RABO 0302 3013 05
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I+N
N+I
N+L
I+N

Amstelveen (AM) Heilige Geest Kerk
Haagbeuklaan 3, (hoek Lindenlaan)
1185 KK Amstelveen.
Secretariaat AM: Pond Sterlinglaan 34,
1060 RS Amsterdam,
Telefoon: 06-28553984.

Arnhem (AR) – Kruiskerk
Lisdoddelaan 30, 6832 EC,
Telefoon: 026-3212373.
(Van Arnhem CS, bus 1 richting
’t duifje; 32,33 richting Nijmegen, halte
Visserslaan)

Rotterdam (RD) – Alexanderkerk
Springerstraat 340,
3067 CX te Rotterdam,
Telefoon: 010 – 4203057

Nijmegen (NM) –
Remonstrantsdoopgezindekerk
Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ,
tel. 024-3220451.
(Van Nijmegen CS, bus 11, halte
Professorenwijk)
Secretariaat AR/NM: De Zicht 18,
6681 ER Bemmel
tel.: 0481-848528.

Dordrecht (DD) – Opstandingskerk
Groen v. Prinstererweg 66, 3317 SP,
tel. 078-6176766.
(Van Dordrecht CS, bus 3 richting
Crabbehof, halte Henri Polakstraat; van
Station Dordrecht Zuid, 8 minuten lopen)
Secretariaat RD/DD: Odinholm 72,
3124 SC Schiedam,
telefoon: 010-4715849.
Den Haag (DH) – Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, 2533 JT,
tel. 070-3886874.
(Tram 9, halte Moerweg of Zuiderpark, en
tram 16, halte Moerweg. Bus 130 halte
Moerweg).
Secretariaat RW/DH: Sir Winston
Churchilllaan 370F205,2285 SJ Rijswijk
ZH.

Tilburg (TB) – Pauluskerk
Heuvelstraat 141, 5038 AD,
tel. 06-83170770.
(7 minuten lopen van Centraal Station
Tilburg)
www.gkin.org
G.K.I.N. staat ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel Tilburg onder nummer
27.34.55.44, en staat geregistreerd bij de
belastingdienst als een ANBI instelling,
fiscaalnummer 804267625.
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HSK-ANTWERPEN
FROM MY SIDE (vervolg)
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Jemaat HSK semakin hari semakin bertambah
dalam ibadah minggu, sehingga kebutuhan
pelayan-pelayan liturgie ibadah minggu
sangat dibutuhkan, salah satunya adalah
Pelayan Kantoria. Puji Tuhan dengan
pendekatan dengan jemaat-jemaat yang
hadir akhirnya saya dapat membentuk Team
Pelayan Kantoria dan selama 3 tahun ini HSKAntwerpen sudah memiliki team Pelayan
Kantoria yang aktif dan setia melayani yaitu
Ibu Meygi, Ibu Ros, Ibu Stenny dan Ibu Irma.
Dengan adanya team pelayan kantoria yang
sering kali diiringi oleh bapak Benny, ibadah
minggu menjadi lebih baik karena ada team
kantoria yang dapat memandu jemaat dalam
membawakan lagu-lagu. Pelayanan lain yang
selama ini sudah berjalan dengan sangat baik
di HSK-Antwerpen yaitu Penelaan Alkitab
yang dilayani oleh Pdt. Stanley Tjahjadi dan
perkunjungan jemaat (huis bezoeken) yang
sudah
saya
mulai
untuk
memenuhi
permintaan jemaat.

Er komen steeds meer mensen
naar de kerkdienst op zondag,
dus zijn er meer mensen nodig
om mee te dienen in de
kerkdiensten op zondag, één
daarvan is de Cantorij. Dankzij
Gods nabijheid met de gemeente
kon ik eindelijk een Cantorij
Team oprichten, dat in deze 3
jaar actief en trouw dient in HSK
Antwerpen. Het cantorij team
bestaat uit
zrs. Meygi, Ros,
Stenny en Irma. Met dit team,
dat vaak begeleid wordt door br.
Benny, wordt de kerkdienst op
zondag beter, want de cantorij
begeleidt de gemeente bij het
zingen. Andere activiteiten die
zeer goed uitgevoerd zijn in HSK
Antwerpen
zijn
Bijbelstudie,
bediend
door
Ds.
Stanley
Tjahjadi, en huisbezoek, om aan
de vraag van de gemeente te
HSK-Antwerpen di ibaratkan sebuah keluarga voldoen.
Kristen
muda
yang
baru
melangkah
membentuk sebuah keluarga dengan tujuan HSK Antwerpen lijkt een jong
menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan, Christelijk gezin dat gevormd is
dan untuk menjadi sebuah keluarga, maka met het doel om een gezin te
seluruh anggota keluarga harus mengenal zijn dat God verheerlijkt. Om als
satu sama lain, harus menciptakan cinta een gezin te zijn, moeten alle
kasih, rasa memiliki sebagai satu keluarga gezinsleden elkaar leren kennen,
dan menciptakan suasana kekeluargaan yang liefde creëren, er is een gevoel
kental sehingga setiap anggota keluarga van verbondenheid als één
memiliki “Feel home”, sehingga apapun familie, zodat elk gezinslid zich
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masalah yang muncul, keluarga tidak akan
gampang terpecah bahkan menggunakan
masalah untuk dapat lebih mengenal dan
mempererat hubungan antar sesama anggota
keluarga, dan karena inilah, sebagai hamba
Tuhan, saya berusaha untuk menciptakan
dan menjaga suasana “Feel Home” itu
didalam lingkungan HSK-Antwerpen, dengan
cara apa saja yang dapat dilakukan supaya
setiap orang yang datang beribadah di HSKAntwerpen tidak merasakan sebagai “tamu”
tetapi dapat menemukan dan merasakan
HSK-Antwerpen sebagai rumah pribadinya.
Dan dalam usaha menciptakan dan menjaga
“Rumah” HSK-Antwerpen inilah, GKIN merasa
penting untuk menemukan pribadi-pribadi
yang mau dengan sukarela dan setia
melayani di HSK-Antwerpen dengan tugastugas pelayanan yang khusus yang disebut
sebagai Werk group dari HSK-Antwerpen.
Dan, puji Tuhan bahwa Calon-calon Werk
group HSK-Antwerpen ini sudah mendapatkan
pembinaan tahap pertama, yang diberikan
oleh Pdt. Stanley Tjahjadi dan Sdr. Michael
Patawala mahasiswa S2 fakultas Teologi VU
Amsterdam yang sedang melaksanakan stage
di GKIN.

"thuis voelt". Dus als er een
probleem komt, maakt het de
relatie niet kapot, in tegendeel,
het versterkt de relaties tussen
familieleden. Daarom als een
dienaar van de Heer, streef ik
naar
het
creëren
en
onderhouden van een "thuis
voelen" sfeer in HSK Antwerpen,
zodat iedereen die komt, zich
'thuis' en zich niet 'als gast'
voelt. Met dit doel vond GKIN
het
belangrijk
om
een
Werkgroep op te richten die
bestaat uit mensen die vrijwillig
en trouw bereid zijn om te
dienen in HSK Antwerpen.
Dankzij
God
hebben
de
kandidaten van deze Werkgroep
hun eerste onderricht gehad. Dat
werd door Ds. Stanley Tjahjadi
en br. Michael Patawala, S2
student
van
Faculteit
der
Godgeleerdheid VU Amsterdam,
gegeven.
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Dalam pembinaan pertama ini, kami
ditantang
oleh
Pdt.
Stanley
untuk
berdasarkan pengalaman kami, kami harus
menganalisa
HSK-Antwerpen
dengan
menggunakan teori analisis SWOT yang
membawa
kami
untuk
menemukan
Strength/kekuatan, Weakness/Kelemahan,
Opportunity/Peluang dan Threat/ancaman
yang ada didalam HSK-Anwerpen. Dari
diskusi bersama kami menemukan bahwa,
Strength dari HSK-Antwerpen adalah
ibadah dua bahasa dan suasana yang feel
home, Opportunitynya adalah kehadiran
jemaat yang semakin meningkat yang
artinya adanya kebutuhan akan HSK,
Weaknessnya adalah kurangnya jam ibadah
(hanya rutin minggu kedua dan tambahan
minggu kelima) sehingga mengakibatkan
kurangnya interaksi dan komunikasi jemaat,
dan hal ini dapat menjadi Threat atau

In deze eerste les, gebaseerd op
onze ervaring, daagde Ds. Stanley
ons uit om HSK Antwerpen te
analyseren met behulp van SWOT
analyse theorie. Die bestaat uit
Strength
Kracht,
Weakness
Zwakheid, Opportunity Kans en
Threat
Bedreiging.
Van
de
discussie vonden we dat de Kracht
van HSK Antwerpen, tweetalig en
een 'thuis voelen'' sfeer is; Kans:
qua aantal, er is groei in de
gemeente. Het betekent dat er
behoefte is aan HSK; Zwakheid: te
weinig uren kerkdienst (alleen in
de tweede week en extra de vijfde
week) het betekent ook minder
interactie en communicatie tussen
gemeenteleden, en dit leidt tot
bedreiging om zich als
'thuis
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ancaman dalam menciptakan dan menjaga
kehidupan berjemaat sebagai keluarga
yang
harus
memiliki
“feel
home”.
Pembinaan dari Pak Stanley ini dilengkapi
dengan Pembinaan tentang “Leadership”
oleh saudara Michael, yang memberikan
banyak sekali ilmu pengetahuan tentang
kepemimpinan didalam Gereja dan jemaat.
Dengan mengikuti pembinaan ini, saya
merasa lebih diperlengkapi dan disegarkan
kembali
untuk
dapat
melaksanakan
pelayanan di HSK-Antwerpen dengan lebih
baik.

voelen' gemeente te ontwikkelen
en te onderhouden. Deze les van
Ds. Stanley is voorzien met een les
over
"Leiderschap"
door
br.
Michael, die veel kennis over
leiderschap in de kerk en
gemeente deelde. Door het volgen
van deze les, voel ik me toegerust
en fris en in staat om beter in HSK
Antwerpen te dienen.
Dit is HSK Antwerpen naar mijn
mening, eigenlijk een hele jonge
ervaring met HSK Antwerpen. De
reis van HSK Antwerpen is gestart,
de weg die het moet gaan is nog
lang
en
heeft
verschillende
uitdagingen, vooral vandaag maar
ook
in
de
toekomst.
De
belangrijkste uitdaging is het
behouden van het thuis-gevoel van
de HSK Antwerpen gemeenteleden
en de ontwikkeling tot een
onafhankelijke
regio
in
alle
gebieden van de dienstverlening,
en vruchten produceren die
anderen ten goede komen en Gods
naam verheerlijken.

Inilah HSK-Antwerpen from my side, apa
yang
saya
sampaikan
ini,
adalah
pengalaman yang masih sangat muda
bersama
HSK-Antwerpen,
dengan
kesadaran
bahwa
Perjalanan
HSKAntwerpen sudah dimulai, jalan masih
panjang untuk dilewati dengan berbagai
tantangan-tantangan pelayanan yang ada
saat ini maupun dimasa yang akan datang.
Tantangan yang paling utama adalah
Menjaga kehidupan berjemaat HSKAntwerpen
yang
“feel home” dan
mengembangkan HSK-Antwerpen menjadi
jemaat regio yang mandiri dalam semua
bidang pelayanan dan menghasilkan buahbuah yang bermanfaat bagi sesama dan Ds. Deibby Janssens-Sahertian
memuliakan nama Tuhan.
(NL vertaling door zr. Hasthee
Verbeek)
Pdt. Deibby Janssens-Sahertian.
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Senioren kerstviering
GKIN regio
Rijswijk/Den Haag

Ditmaal was de Senioren Kerstviering bedoeld voor iedereen die boven de 65
jaar is. Het werd gehouden in de Marcuskerk te Den Haag op zaterdag 17
december 2016 in de middag en de opkomst was boven verwachting. Er
kwamen in totaal 63 senioren.
Na het welkomstwoord door de heer Freek Kapitan werd de samenkomst
opgevuld met het zingen van vrolijke kerstliederen. Er was ook een quiz met
oude kerstliederen die de deelnemers moesten raden, de naam van het lied en
de zanger, daarna werden die oude kerstliederen weer door ons allen
meegezongen. Vervolgens was de Bijbellezing uit Lukas 2: vers 36 – 38. die
gelezen werd door mw. Inge Kapitan.
De overdenking werd door mw. Santi Tjahjadi verzorgd met het thema: “De
ware vreugde“. Het ging over Hanna, een 85 jarige vrouw, die steeds glimlachte,
altijd enthousiast was en belangstelling had voor iedereen in haar omgeving.
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Op een dag werd ze geïnterviewd door een verslaggever met de vraag of zij een
suggestie had voor de senioren, wat zij het beste konden doen om zo fit te
blijven. Haar antwoord was dat alle senioren juist actief moeten blijven en hun
eigen vaardigheid die ze nog hebben moeten gebruiken. Wees actief om
anderen te dienen. Zij vertelde haar ervaringen over de zorg die zij iedere dag
nog gaf aan haar buurvrouw, die ziekelijk was.
Vele senioren beginnen de dag met goede huidverzorging, of doen aan
plastische chirurgie om er nog jong uit te zien. Maar anderen raken vertwijfeld,
hebben geen levenslust meer en kwijnen weg. Vooral de senioren die hun
partner verloren hebben vereenzamen, anderen raken vertwijfeld, zijn inactief en
hopen alleen nog maar dat God hen komt roepen naar Zijn eeuwig huis.
Lukas 2: vers 36 – 38 gaat over Hanna, een weduwe van 84 jaar. Haar man
overleed na 7 jaar huwelijk. Zij was erg verdrietig. Wat is nou het bijzondere aan
Hanna? Haar eenzaamheid en verdriet versterkte haar geloof en vertrouwen in
God. Waarom kon Hanna levenslustig en hoopvol blijven op haar oude dag?
Lukas schreef: “Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende
met vasten en bidden. Door haar gebed maakte ze haar relatie met God, de bron
van kracht, sterker.
En wat doen wij in deze Kerst? Kerst is voor ons allemaal een blijde boodschap,
een ware vreugde die hand in hand gaat met de geboorte van het Heilig Kind
Jezus Christus. Wij worden in deze Kerst er nogmaals aan herinnerd dat God
steeds aanwezig is in ons leven. Immanuel!
De sfeer was heel ontspannen en gezellig. We voelden echt een samenkomst
van gemeenteleden waar de kerstsfeer te voelen was. Er waren ook aanwezigen
die elkaar al een hele poos niet hadden gezien. Daarna werd er een maaltijd
geserveerd die verzorgd werd door mw. Hanny Liem. Ditmaal werd er gekozen
om een Nederlandse maaltijd aan te bieden. Na gegeten te hebben, nog even
met elkaar te hebben gepraat en gezongen, kunnen we ook nu weer terugkijken
op een mooie Kerstviering!
Een gezegende Kerst en een Gelukkig, Gezond 2017 toegewenst aan alle
senioren van de GKIN. - Mart Pelupessy
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GODS WEG NAAR DE
JUISTE PLAATS
De GKIN gemeente in de regio Rotterdam-Dordrecht voelt als een familie. En
een kerkgebouw voelt snel als een tweede thuis. In de afgelopen 5 jaar is de
regio Rotterdam Dordrecht van naam veranderd (voorheen regio SchiedamDordrecht) en 3 keer verhuisd binnen Schiedam en binnen Rotterdam.
Nu staat de Opstandingskerk in Dordrecht, die al ongeveer 20 jaar lang gehuurd
wordt, te koop. De Opstandingskerk in de Groen van Prinstererweg is eigendom
van de Vrije Evangelische Gemeente. De gemeente van de VEG is te klein
geworden. Binnenkort moeten er alweer belangrijke beslissingen worden
genomen over de huisvesting van een zwervende dubbelregio.
De Opstandingskerk is een vaste basis van de regio. De vaste oefenruimte van
het koor Pelita Kasih. De vaste plaats van de jaarlijkse bazaar. In Dordrecht
hebben veel gemeenteleden de routine om 1 maal per veertien dagen op zondag
naar de kerk te gaan. Voor hen is dit een belangrijk onderdeel van hun
geestelijke leven. Door verschillende redenen komt de meerderheid niet naar de
erediensten in Rotterdam. Gemiddeld komen er meer bezoekers naar de
diensten in Dordrecht dan naar de diensten in Rotterdam.
Wat heeft de verhuizing in 2013 naar Rotterdam ons gebracht? Allereerst een
stijging van het aantal bezoekers aan de eredienst. Ten tweede zien we dat in
Rotterdam meer studenten en jongere mensen willen komen. Als jongere
mensen naar de kerk willen komen heeft de kerk een toekomst. Rotterdam is na
Amsterdam de grootste stad van Nederland. Dit betekent dat er veel mensen
bereikt kunnen worden door hier zondagdiensten te houden.
Er zijn inmiddels voorzichtige contacten om te komen tot samenwerking met de
PKN en de Scots International Church in Rotterdam.
De verhuizing van de erediensten vanuit Schiedam naar Rotterdam in 2013
bracht veel onrust in de gemeente. Inmiddels kan men zeggen dat de rust is
teruggekeerd. Het lange proces van onderhandelen met de kerkrentmeester in
Rotterdam heeft veel tijd gekost. Deze periode heeft de gemeente echter de tijd
gegeven om aan het idee te wennen van een verhuizing.
We moeten blijven vertrouwen op Gods leiding.
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Net als in 2012 wordt inmiddels de mening gepeild van de gemeente over de
huisvesting. Door omstandigheden die misschien wel van hogerhand worden
gestuurd, moeten er keuzes worden gemaakt. Blijven we in 2 plaatsen kerken?
Of in 1 plaats? Maar waar? Rotterdam? Dordrecht? Of ergens er tussenin? Wij
bidden tot God om wijsheid...

Jemaat GKIN di wilayah Rotterdam Dordrecht sudah terasa seperti keluarga. Dan
sebuah bangunan gereja segera merasa seperti rumah kedua. Selama lima
tahun terakhir, wilayah Rotterdam Dordrecht berubah nama (sebelumnya
wilayah Schiedam Dordrecht) dan 3 kali pindah tempat di Schiedam dan di
Rotterdam.
Sekarang gedung gereja “Opstandingskerk” di Dordrecht yang sudah disewa
oleh Jemaat GKIN sekitar kurang lebih 20 tahun juga mau dijual. Gedung Gereja
“Opstandingskerk yang berada di jalan Groen Prinstererweg dimiliki oleh “Vrije
Evangelische Gemeente”. Jemaat VEG telah menjadi terlalu kecil. Dalam waktu
dekat harus mengambil keputusan penting untuk menetapkan sebuah
“perumahan” untuk jemaat yang sering berpindah-pindah.
Gedung gereja “Opstandingskerk” adalah basis permanen untuk jemaat GKIN
wilayah ini. Menjadi tempat latihan tetap untuk paduan suara Pelita Kasih.
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Menjadi tempat tetap untuk bazaar tahunan. Banyak jemaat di Dordrecht yang
punya kerutinan satu kali dalam dua minggu pergi ke gereja untuk kebaktian
Minggu. Bagi mereka, ini adalah bagian penting dari kehidupan spiritual mereka.
Karena berbagai alasan, mayoritas tidak pergi ke gereja di Rotterdam. Rata-rata
ada lebih banyak jemaat yang datang ke kebaktian di Dordrecht dari pada yang
datang ke kebaktian di Rotterdam.
Apa yang bisa kita rasakan dari perpindahan ke Rotterdam pada tahun 2013?
Pertama, jumlah pengunjung yang datang beribadah jadi lebih meningkat.
Kedua, kita melihat lebih banyak student dan anak muda di Rotterdam. Jika
anak-anak muda pada mau datang ke gereja, maka gereja mempunyai masa
depan. Rotterdam setelah Amsterdam,adalah kota terbesar di Belanda.
Ini berarti bahwa banyak orang dapat dicapai dengan kebaktian Minggu di sini.
Saat ini masih dengan berhati-hati kita mencoba kontak untuk menjalin
kerjasama dengan PKN dan Gereja Internasional Skotlandia di Rotterdam.
Relokasi perpindahan dari Schiedam ke Rotterdam pada tahun 2013 membawa
banyak gejolak di dalam jemaat gereja wilayah ini. Sekarang kita bisa lihat
ketentraman di jemaat telah kembali. Proses panjang negosiasi dengan
kerkrentmeester Rotterdam mengambil banyak tenaga dan waktu.
Bagaimanapun juga di masa periode ini telah memberi gambaran kepada jemaat
untuk terbiasa dengan ide perpindahan. Kita harus terus bergantung pada
bimbingan Allah.
Seperti pada tahun 2012 yang lalu, sekarang ini kita juga meminta pendapat
jemaat gereja tentang tempat kebaktian dengan cara menyebar enquete.Dengan
menurut kehendak Tuhan kita harus membuat keputusan dimana kita akan tetap
beribadah. Apa kita tetap beribadah di dua wilayah? Atau di satu wilayah? Tetapi
dimana? Rotterdam? Dordrecht? Atau di antara dua wilayah ini? Semua ini kita
serahkan menurut kehendak Tuhan dan tetap berdoa kepada Tuhan untuk
hikmatnya ...
Kehendak Tuhan untuk tempat yang tepat
Jemaat GKIN di wilayah Rotterdam Dordrecht sudah terasa seperti.
René de Feijter
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INTRODUCTIE
MICHAEL PATAWALA
Spread Love
everywhere
you go.
Let no one
ever come to
you without
leaving
happier.
( Michael Willy Patawala )

Hi brothers and sisters in Christ,
I believe God puts an individual task for each one on this earth. Before we are
born, God was planning a great plan for everyone. As a believer, we must try to
find the special task and plan that God provides for us. I have never imagined
before that one day I will do my internship at GKIN. However, I do believe that
God was planning this for me.
Before I continue to share about my experience while doing my internship at
GKIN, please let me introduce myself to all of you. I am Michael, 25 years old,
this year I am turning 26 in May. I come from a small island in Maluku called
Saparua. I was born in Ambon and finished my elementary until senior high
school in Saparua. Furthermore, I studied theology at Satya Wacana Christian
University. After graduated, I worked at Habitat for Humanity Indonesia, a nongovernmental organisation that helps people in need in Indonesia to have a
decent place to live. After having worked for one and half year with Habitat, I
moved to World Vision Indonesia and worked for two years. World Vision is also
a non-governmental organisation that helps children who are living under the
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poverty line in Indonesia. Besides working as a social worker, I was also active
at Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kebayoran Baru Jakarta as a Sunday school
teacher. After having worked for four years, I decided to pursue a higher
education.
Furthermore, I heard about a scholarship from the Financial Ministry of
Indonesia called Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). I tried to send my
application and hoped that I can get the scholarship. In short, I got the
scholarship and came to the Netherlands to pursue a master degree in Theology.
Currently, I am a student in the Theology and Religious Studies specialisation in
Leadership at Vrije Universiteit Amsterdam. As a part of my program, I have to
do an internship. At that time I did not plan to do my internship at GKIN.
However, Pak Lucky Lumingkewas, a member of GKIN Rijswijk/Den Haag
advised me to do my internship at GKIN, and I finally end up at GKIN.
Today is the second month of my internship program at GKIN; I am happy and
grateful due to that I have a great supervisor, Ds Linandi who always gives me
many opportunities to implement the knowledge that I have in the GKIN
activities. I felt welcome and accepted at GKIN. The elderly, the pastor, also the
congregation treat me very well and make me feel GKIN as a home away from
home. In the end, I believe that GKIN is the best place for me to learn and
implement the knowledge and experience that I have. I hope this internship
could bring a positive impact to me also to GKIN especially in the leadership
field. As a student, I need your support, input and prayer. Please let me know if
there is any question or suggestion. You can reach me anytime at
willy.mickey22@gmail.com/0633386711.
Thank you, and God bless
Blessings,
Michael Willy Patawala
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VERSLAG KDM
MAART 2017
Na een periode waarin de KDM minder activiteiten kon ontplooien vanwege de
personele bezetting is de KDM het laatste half jaar actief en heeft velerlei
projecten ter hand genomen met wisselend succes. Alhoewel de KDM de
gemeente informeert over diaconale collectes en haar doel en de ontvangen
reacties op de bijdragen van de GKIN kunnen wij ons voorstellen dat de
gemeente niet zoveel weet over het werk van de KDM, mede omdat de diaconie
voornamelijk centraal geleid wordt.
Om de regionale gemeenten meer betrokken te laten zijn is voorgesteld om bij
toerbeurt een regio op een 5e zondag een collecte te laten houden die bestemd
kan worden tot een bedrag van 1000€ ten bate van een zelf gekozen diaconaal
doel. Dat betekent dat een gemeente zelf met voorstellen mag komen via de
regionale kerkenraad naar de KDM. Die doelen mogen bijvoorbeeld bestaan uit
een armlastige een handreiking doen of een organisatie een steuntje in de rug te
geven in de eigen omgeving of zo nodig in Indonesië.
Uitgevoerde projecten 2e halfjaar 2016
Een voorbeeld van regionale diaconie is dat regio Arnhem/Nijmegen de 5e
zondagcollecte van januari jl. bestemd heeft voor een project in Malang om het
Evangelie te verspreiden door middel van zeer frequente radiouitzendingen. Daarnaast worden ook studenten in de theologie gesteund.
Een andere project dat de GKIN gesteund heeft in het afgelopen half jaar is de
humanitaire ramp op Haïti met een bedrag van 2000€ via het Rode Kruis.
De kerstcollecte kreeg de bestemming voor de bouw van de GKI kerk in
Kartasura voor 2500€.
Lopende projecten
Ook is de KDM voor 5 jaar een verplichting aangegaan om voor een armlastige
eerstejaars studente theologie de opleiding aan de STT te Nias voor een
belangrijk deel te betalen. Zij heet Yeni Mardalena Herafa op STT Nias,
leeftijd 18 jaar. Haar moeilijke levensgeschiedenis is bekend bij de KDM.
Desondanks weet zij zich geroepen om deze studie te volgen.
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Vis en veeteelt op Nias. Hierbij wordt een bijdrage van 4 termijnen van 600€
gegeven om mensen in staat te stellen op termijn in hun eigen levensonderhoud
te voorzien. De KDM verwacht van de ontvanger een kleine verantwoording over
de uitwerking van onze steun opdat onze gaven verantwoord gebruikt worden.
Een druppel water voor een dorstige ziel doet wonderen.
Verder zijn er verschillende projecten die helaas minder goed lopen vanwege de
gebrekkige communicatie ondanks onze financiële bijdrage. De KDM zou het
waarderen als zij verantwoording kan afleggen aan de gemeente over de gedane
gaven. Soms leidt het niet-communiceren tot het besluit van de KDM om onze
bijdrage stop te zetten.
Nieuwe projecten
Regio Den Haag heeft een voorstel gedaan voor de 5e zondagcollecte van april
te besteden aan Panti Anak Cacat op Flores.
Ook is er nog een vraag voor project “Light for the world”. In Centraal Java in
Purworejo wonen 150 gehandicapte mensen met gezinnen die met hulpmiddelen
en door zelfvoorziening in eigen levensonderhoud kunnen voorzien waardoor zij
meer zelfvertrouwen krijgen en zich gewaardeerd weten. Een mooi project om
door een regio voor een 5e zondagcollecte geadopteerd te worden zodat door de
regionale gemeente de diaconie dichtbij komt.
Personele bezetting KDM
De KDM streeft ernaar om de gemeente zo goed mogelijk te informeren zodat zij
steeds meer betrokken raakt bij diaconie. Daarvoor zijn altijd actieve mensen
welkom om aan de diaconie te werken. Wij zijn een gezellig team dat via skype
vergadert. Voelt u zich aangesproken weet u welkom.
Mw. P. Soekarno, M. van Nimwegen, M. Kharisma, dhr. P. The, I. Gandasasmita
(wnd namens DB) en H. Tromer
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Kwartaal verslag
1e kwartaal: december 2016 t/m februari 2017
1. Pastorale zorg:
- Regio Amstelveen e.o.: ds. J. Linandi.
- De afdeling Noord / Oost Nederland (Steenwijk, Kampen, Paterswolde): ds. J.
Linandi.
- Regio Rotterdam-Dordrecht e.o.: ds. S. Tjahjadi.
- Regio Rijswijk-Den Haag e.o.: ds. S. Tjahjadi.
- Regio Arnhem-Nijmegen e.o.: ds. S.M. Winckler-Huliselan.
- Regio Tilburg e.o.: ds. S.M. Winckler-Huliselan.
2. Huissamenkomsten:
- Regio Amstelveen: 1 maal per maand op 4de donderdag om 11.00 uur in het
Nieuwe kerkgebouw, Bouwerij 52, te Amstelveen.
- Regio Amstelveen, afd. Noord / Oost Nederland: eenmaal per maand op 4de
zaterdag om 14.00 uur te Eesveen (bij Steenwijk), of te Kampen, of te
Paterswolde.
- Regio Amstelveen, afd. Almere: is op dit moment niet actief.
- In Huize “Patria” in Bussum: 1 maal per 3 maanden een zondagsdienst door
de GKIN, o.l.v. ds. J. Linandi.
- Regio Arnhem-Nijmegen en regio Tilburg: op aanvraag.
- Regio Rotterdam-Dordrecht: laatste vrijdag van de maand om 19:30 uur,
o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
- Antwerpen: Tweede en vijfde zondag van de maand, aanvang 15:00 uur.
Locatie: Heilige Drievuldigheidskerk, Wapenstilstandlaan 57, B-2600 Berchem
(Antwerpen).
3. Catechisatie: in Amstelveen, Rijswijk-Den Haag,
Arnhem-Nijmegen en Tilburg volgens afspraak.

Rotterdam-Dordrecht,

4. Bijbelstudie:
- Amstelveen, 2de vrijdag van de maand in het Nieuwe kerkgebouw, Bouwerij
52 te Amstelveen, o.l.v. ds. J. Linandi, Zr. Linda Kwee, Zr. Theya Tjoe FatNjoo.
- Amstelveen, Bijbelstudie Jongeren/Embrace, om de week in de even weken
op vrijdag, locatie en tijd zie Facebook pagina van Embrace.
- Wognum: 4de vrijdag van de maand o.l.v. ds. J. Linandi.
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- Rijswijk-Den Haag: Marcuskerk, in het Indonesisch elke 2e en 4de
dinsdagavond om 19:00 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
- Rijswijk-Den Haag: Marcuskerk, in het Nederlands, 1ste vrijdag van de maand
om 12:00 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
- Rotterdam-Dordrecht: 3de donderdagmiddag van de maand om 13:30, o.l.v.
ds. S. Tjahjadi.
- Rotterdam-Dordrecht: 3de vrijdagavond van de maand om 19:30 uur, o.l.v.
ds. S. Tjahjadi.
- Arnhem-Nijmegen: 2de woensdag of 2de vrijdag van de maand.
- Arnhem-Nijmegen: Bijbelstudie voor studenten volgens afspraak.
- Tilburg: 3de vrijdag van de maand, o.l.v. ds. S.M. Winckler-Huliselan
5. Groeigroep:
- Tilburg: 1e en 3e donderdagavond van de maand, voor deelname of vragen:
zr. Deany Bergmans via deany_bergmans@live.nl
- Rijswijk-Den Haag: Pasutri, iedere eerste vrijdag van de maand om 18:30 uur.
6. Diaconie:
7. Beëindiging ambtsperiode / overige ambten:
- op zondag 22 januari 2017 is br. Hauw Han, regiovoorzitter RW/DH
afgetreden als ouderling. Wij zijn dankbaar voor het werk dat br. Hauw Han
heeft mogen verrichten.
- op zondag 29 januari 2017 is br. Kian Gwan The, de voormalige
regiovoorzitter van Amstelveen, afgetreden als ouderling. Wij zijn dankbaar
voor het werk dat hij heeft mogen verrichten.
8. Bevestiging ouderling / overige ambten:
- op zondag 22 januari 2017, onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi, zijn in
de eredienst zr. Reynitha Panjaitan en br. Frits Lim bevestigd als ouderling
van GKIN, in het bijzonder voor regio Rijswijk-Den Haag.
- in de eredienst op zondag 29 januari 2017, onder bediening van ds. Johannes
Linandi, zr. Joli Tanahatoe bevestigd als ouderling van GKIN, in het bijzonder
voor regio Amstelveen.
9. Landelijke GKIN vergadering(en)/ vertegenwoordiging(en): een nieuwe scriba
in de persoon van zr. Monica Natanael-Kusumadjaja. Op 11 februari 2017 is
zij geïnstalleerd als de nieuwe scriba van de landelijke kerkenraad.
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10. Geboren: op zondag 19 februari 2017 is in ‘s-Gravenmoer geboren, Esau
Philippe Buitendijk, zoon van br. Mark Buitendijk en zr. Pitty BuitendijkHerrmann
en
broertje
van
Mali
en
Otis
Buitendijk
van de regio Tilburg.
11. Doop/ Volwassendoop/ Geloofsbelijdenis: op 25 december 2016 heeft
tijdens de regionale kerstviering van Amstelveen br. Pepijn Stel de
geloofsbelijdenis afgelegd in de Pauluskerk.
12.

Nieuwe dooplidmaten / belijdend lidmaten persoonsadministratie Scipio:

13. Overleden:
- op 4 december 2016 is op 91 jarige leeftijd in Leiderdorp overleden br. Tjiauw
Gwan Liem, lid van GKIN regio Amstelveen en tweelingbroer van br. Tjiauw
Liep Liem en oom van Agapé Liem van de GKIN regio Amstelveen.
- op zaterdag 31 december 2016 is op 40 jarige leeftijd in Denpasar (Bali)
overleden, mw. Pricha Iksanti Pramana, zus van br. Reza Pramana van regio
Rijswijk-Den Haag.
- op dinsdag 17 januari 2017 is te Tanawangko, Manado op 85 jarige leeftijd,
overleden mevr. Helena Makatipu, moeder van zr. Elly van Spall en
schoonmoeder van br. Richard van Spall van regio Tilburg.
- op 1 februari 2017 is in Malang op 91- jarige leeftijd overleden mw. Christina
Istanto, zus van zr. Lian Kang uit de regio Amstelveen.
- op 7 februari 2017 is in Zaandam op 91-jarige leeftijd overleden, br. Liem
Tjiauw Liep, voormalig predikant en consulent bij de oprichting van de GKIN
en gemeentelid van Amstelveen. Tevens vader van br. Agapé Boen Hian Liem
van GKIN Amstelveen.
- op woensdag 8 februari 2017 is in Amsterdam op 93-jarige overleden, mw.
Gan Siang Nio (Bie Tan). Zij was de echtgenote van wijlen heer Tan Hong
Tong, beiden waren gemeenteleden van regio Amstelveen en tevens was zij
de tante van Iskandar Gandasasmita van regio Tilburg.
- op 14 februari 2017 is in Makassar op 44- jarige leeftijd overleden mw. Etty
Ronti Manulang-Simanjuntak, zus van br. Salmon Simanjuntak en schoonzus
van Sonya Sidabungke uit de regio Rijswijk – Den Haag.
14.

Huwelijksinzegening:
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15. Landelijke activiteiten:
- op zaterdag 21 januari 2017 is ds. Marla Winckler-Huliselan bevestigd in de
Opstandingskerk, Rosendaalseweg 505, 6824 KL te Arnhem, als derde vaste
predikant van GKIN, in het bijzonder voor de regio’s Arnhem - Nijmegen en
Tilburg.
- de collecte tijdens de landelijke kerstviering op 26 december 2016, bestemd
voor de verbouwing van het kerkgebouw van GKI Kartasura, heeft totaal €
1.760,12 opgebracht. Komisi Diaconia Marturia zal daarbij € 739,88
toevoegen, zodat in totaal € 2.500,00 zal worden overgemaakt naar GKI
Kartasura.
- Namens de Commissie van Beheer (CvB) dank voor het ontvangen
Maandelijks Kerkelijk Offer (MKO) over 2016. We kunnen u melden dat de
totale opbrengst € 151.017,91 bedroeg, verder gespecificeerd per regio:
Amstelveen
€
49.045,32
Arnhem-Nijmegen
€
9.622,44
Rotterdam-Dordrecht
€
17.869,04
Rijswijk-Den Haag
€
50.042,16
Tilburg
€
24.438,95
Wij danken u hartelijk voor uw bereidwilligheid.
- In het kader van de stage-opdracht t.b.v. de afronding van masteropleiding
aan de Vrije Universiteit Faculteit der Godgeleerdheid (specialisatie
Leiderschap), zal br. Michael Willy Patawala stagelopen bij GKIN, in het
bijzonder in regio Amstelveen, van 1 februari t/m 31 mei 2017.
16.

Jongerenactiviteiten:

17. Regionale activiteiten:
Amstelveen: 1e zondag van de maand gemeente bidstond.
Arnhem-Nijmegen:
Rijswijk-Den Haag:
Rotterdam-Dordrecht:
Tilburg: 5-2-2017 Kebaktian Nuansa Maluku
Opgesteld door: Coördinator landelijke kerkelijk bureau, verslagdatum 1-3-2017.
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