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Dagboek van de
r
e
t
t
i
z
r
o
o
v
viceTerugkijkend naar het afgelopen jaar zie
ik dat GKIN haar opdracht van kerkzijn
ondanks de corona pandemie toch heeft
kunnen uitvoeren: Alle erediensten zijn
doorgegaan. Aanvankelijk online maar
toen dit mogelijk was in een hybride
vorm en inmiddels weer in alle regio’s
in Nederland en in België. Ondanks alle
beperkingen zijn er ook dit jaar huwelijks
inzegeningen,
belijdenisdiensten,
doopdiensten en afscheidsdiensten
geweest. De online activiteiten zoals
bijbelstudies en toerustingen blijven
goed bezocht. Inmiddels lopen er in
alle regio’s KTB (Kelompok Tumbuh
Bersama = groeigroepen).

Het
is
eind
november.
De
coronamaatregelen zijn weer strenger
geworden: de anderhalve meter regel
is opnieuw van kracht waardoor
het maximaal aantal kerkgangers is
verminderd en we in de kerk weer
mondkapjes gebruiken.
De samenleving is onrustig. Er is
verdeeldheid over het onderwerp
vaccinaties en daardoor ook over
het voorgenomen 2G beleid van de
overheid. Het coronatoegangsbewijs
is niet van toepassing op kerkdiensten
zodat binnen de GKIN geen polarisatie
is als gevolg van dit onderwerp. Waar
de kerkenraad wel mee worstelt is hoe
wij het risico van besmetting tijdens
de kerkdienst laag houden omdat
zingen een wezenlijk onderdeel hiervan
is en omdat fysieke samenkomsten
noodzakelijk zijn om gemeente te zijn.

In deze duistere tijden treedt vooral de
diaconie op de voorgrond. Dit gebeurt
in alle gelederen van de GKIN: landelijk
in de werken van de KDM (Komisi
Diaconia Marturia) en regionaal in de
werken van de regionale commissies en
werkgroepen diaconie en huisbezoek.
Het gebeurt georganiseerd maar ook
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spontaan. Dit is mooi om te zien en toont dat wanneer we in liefde gericht zijn op
de ander we nederig worden en getuigen van onze Heer.
In de landelijke kerkenraadsvergadering van november bleek uit de cijfers tot nu
toe dat we mogen hopen dit jaar financieel positief af te sluiten. Wij zijn de Heer
dankbaar hiervoor en we danken ook u voor uw vertrouwen en steun.
Wat betreft de kerkenraad zijn wij gezegend: er zijn ouderlingen afgetreden maar
ook bevestigd, waardoor alle regio’s nu minstens 3 ouderlingen hebben. We zijn
nog steeds op zoek naar een nieuwe landelijke voorzitter of vice-voorzitter, maar
gelukkig is er wel een vervanger gevonden voor onze scriba die volgend jaar zal
aftreden.
Wij gaan nu de Advent periode in waarin we toeleven naar het kerstfeest. Laat
het een tijd worden van blijde verwachting, van blijven omzien naar elkaar en van
overvloedige liefde.

“

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof
geheel en al vervullen met vreugde en vrede,
zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de
kracht van de Heilige Geest.
(Rom 15:13)

”

Ik wens u Gods zegen toe in deze laatste dagen van 2021 en in het jaar 2022.
Theya Tjoe-Fat
Vice-voorzitter van de landelijke kerkenraad van de GKIN
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VANUIT HETe l i j k s b e s t u u r
dag

Het is kerst!

te wachten staat. Hoe moet het toch
verder?

In de voorgaande jaren konden wij
niet wachten tot kerst komt, veel
voorbereidingen, veel koor oefeningen,
drama oefeningen, planning maken
voor samenzijn, niet alleen met familie,
maar ook vrienden. Kerst is een
periode waarop wij lang van te voren
zitten te wachten om een feestsfeer
te creëren.
Maar in de laatste 2 jaren is Kerst heel
anders geworden. Veel beperkingen,
veel maatregelen, veel onzekerheid,
veel zorg en ook veel verdriet, en het is
nu lastig om lang van te voren dingen
te regelen, omdat de situatie op hele
korte termijn heel anders kan worden.
Van de preek van een van onze
gastpredikanten, Ds. B. Plaisier,
heb ik gehoord over het verhaal van
Mozes, hoe God heeft beloofd om de
Israëlieten naar het beloofde land te
brengen. De weg naar betere tijden,
naar een veilig en welvarend land,
bleek door de woestijn te gaan. Wij
kunnen van dit verhaal ook reflecteren
naar de situatie waarin wij nu zijn. Wij
leven ook in een periode met zo veel
tegenslagen als toen de Israëlieten.
Wij klaagden en met beschuldigende
vingers wezen naar hen die hen hoop
gegeven hadden. Kennelijk zijn we
diep van binnen angstig voor wat ons

Wij kunnen deze periode ook zien
alsof wij in een trainingsperiode zitten,
trainen om klaar te staan als het erop
aankomt. Voor de Israëlieten, hun
woestijnreis is een leertocht. In Jacobus
1: 3 staat: “Want u weet: wanneer uw
geloof op de proef wordt gesteld, leidt
dat tot standvastigheid.”
Als wij in Hem blijven vertrouwen, op
een dag komen wij als een winnaar, en
als wij terugkijken dan kunnen wij het
pas zien. Hoe mooi het leven is, hoe
mooi God ons heeft getraind zodat
wij sterk en sterker kunnen zijn in de
moeilijke periodes.
Deze donkere dagen en tijden worden
straks anders, zoals wat wij van de
preek tijdens de landelijke kerstviering
horen en u kunt dit ook in de kersteditie
van GKIN Nieuws teruglezen:

“Door duisternis tot licht /
Habis gelap terbitlah terang”.
Een gezegende kerst, Fijne kerst
GKIN’ers en voorspoedig 2022.
Namens het Dagelijks Bestuur van de
landelijke kerkenraad GKIN,
Monica Natanael – Kusumadjaja
Scriba Dagelijks Bestuur
8

Merry Christmas &
a Happy New Year
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Edbert Gian Suyatno
Fam. Foubert-Situmorang
Roma & Ruben
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HSK Antwerpen
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“Door
duisternis tot
licht”

“Habis Gelap
Terbitlah
Terang”

Lezing Jesaja 9:1-6; 2 Kor. 4:4-6

Pemb Alk: Jesaya 9:1-6; 2 Kor 4:4-6

Geliefde broeders en zusters in Christus,
We zijn dankbaar dat we dit jaar, hoewel we
nog steeds worstelen met de pandemie, de
kans krijgen om de verjaardag of komst van
Christus in deze wereld te vieren. Broeders en
zusters, er is een vraag: wat hebben mensen
die geen geld hebben gemeen met mensen die
veel geld hebben? Wil iemand dit proberen te
beantwoorden?

Sdr-sdr yang dikasihi Tuhan,
Kita bersyukur, tahun ini walaupun masih
dalam suasana berjuang menghadapi pandemi,
namun diberikan kesempatan untuk merayakan
hari kelahiran atau kedatangan Krisus ke dalam
dunia ini. Sdr-sdr, ada sebuah pertanyaan:
Apa persamaan orang yang tidak punya uang,
dengan mereka yang punya banyak uang? Ada
yang mau mencoba menjawabnya?

Er is een interessant antwoord dat zegt dat “hun
leven even saai is”. Dit zei een van de personages
in de Koreaanse dramaserie “Squid Game” die
bij veel mensen erg populair is. Squid Game is
een spel dat veel wordt gespeeld door jongeren
en ook door kinderen (foto).

Ada sebuah jawaban menarik yang
mengatakan bahwa “hidup mereka sama-sama
membosankan”. Ini diucapkan oleh salah satu
tokoh dalam serial drama Korea “Squid Game”
yang sangat diminati banyak orang. Squid Game
ini menjadi games yang banyak dimainkan oleh
kalangan muda dan juga anak-anak (gambar).
Mengapa sang tokoh memberi jawaban
seperti itu? Ini berdasarkan dari realita
hidupnya. Ia memiliki kekayaan yang begitu
besar tetapi tidak menemukan kebahagiaan
dalam hidupnya. Akibatnya ia menciptakan
kesenangan yang absurd. Inilah yang mendasari
cerita di balik keseruan serial drama Korea ini.
Dalam beberapa minggu setelah dirilis di salah
satu aplikasi streaming film, serial ini menyita
perhatian jutaan penonton.

Waarom gaf het personage zo’n antwoord? Dit
is gebaseerd op de realiteit van zijn leven. Hij
heeft zo’n grote rijkdom, maar vindt geen geluk
in zijn leven. Als resultaat creëert het absurde

Awal kisahnya menceritakan sekelompok
orang yang ditawarkan untuk mengikuti suatu
permainan dengan hadiah yang sangat besar.
10
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genoegens. Dit is het onderliggende verhaal
achter de opwinding van deze Koreaanse
dramaserie. Binnen enkele weken na de release
op een van de filmstreaming-apps trok de serie
de aandacht van miljoenen kijkers.

Mereka yang diajak dalam permainan ini
adalah orang-orang yang memiliki utang yang
tidak mungkin terbayarkan oleh mereka semua
di dunia nyata, sehingga harapan satu-satunya
adalah ikut dalam permainan itu.

Het begin van het verhaal vertelt over een groep
mensen die wordt aangeboden om mee te doen
aan een spel met een zeer grote prijs. Degenen
die voor dit spel zijn uitgenodigd, zijn mensen
die schulden hebben die ze in de echte wereld
onmogelijk allemaal kunnen afbetalen, dus hun
enige hoop is om aan het spel deel te nemen.

Dengan penuh harapan mendapatkan hadiah
besar, yang tidak saja mampu untuk membayar
semua hutang mereka tetapi juga dapat membeli
semua impian mereka. Dalam permainan itu,
peserta berlomba untuk menghabisi nyawa
para musuh untuk bisa menjadi pemenangnya.
Karena hanya ada satu pemenang.

Met volle hoop op een geweldige prijs, die niet
alleen al hun schulden kan afbetalen, maar ook
al hun dromen kan kopen. In dat spel strijden
de deelnemers om de levens van de vijanden
te doden om de winnaar te worden. Want er is
maar één winnaar.

Nah, permainan yang memberi harapan
untuk mendapatkan hadiah yang begitu besar
ini, membuat mereka tidak peduli bahwa
permainan ini sesungguhnya mengungkap
sisi “jahat” manusia, seperti yang dikatakan
filsuf bernama Plautus bahwa manusia adalah
serigala bagi manusia lainnya. (Gambar)

Welnu, door een spel dat hoop geeft op zo’n
enorme prijs, maakt het hen niet uit dat dit
spel de ‘slechte’ kant van de mens onthult, zoals
de filosoof Plautus zei dat mensen wolven zijn
voor andere mensen. (Afbeelding)

Sdr-sdr yang dikasihi Tuhan Yesus, Gambaran
mengenai tokoh penemu permainan Squid
Game yakni untuk menemukan kesenangan
dalam hidupnya, yang membosankan itu adalah
gambaran tentang kemanusiaan umumnya yang
sudah “rusak” oleh dosa. Apa yang ditampilkan
dalam serial ini adalah kisah yang secara jujur
ingin menyampaikan betapa rusaknya cara
pandang manusia terhadap kesenangan atau
kebahagiaan, terhadap sesama manusia dan
yang terpenting terhadap hidup ini.
Pada masa kini, banyak orang bermimpi
memiliki hidup yang dipenuhi kesenangan yang
mereka ingin capai kalau memiliki harta yang
berlimpah. Dan kalau mereka tidak memiliki
harta, maka dianggap tidak memiliki nilai dan
layak disingkirkan, seperti dalam permainan
Squid Game. Inilah realita hidup yang banyak
dijumpai pada masa kini.

Beste broeders en zusters in de Heer Jezus,
Het beeld van het personage van Squid Game,
namelijk plezier in zijn leven vinden dat saai is,
is een beeld van de mensheid in het algemeen
die door de zonde is “beschadigd”. Wat in deze
serie wordt getoond, is een verhaal dat oprecht
11
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wil overbrengen hoe beschadigd het menselijk
perspectief is op plezier of geluk, naar de
medemens en vooral naar dit leven.

Sdr-sdr, persoalan yang diangkat dalam serial
Squid Game ini, sebenarnya merupakan
persoalan yang sudah lama Allah pedulikan.
Dalam Alkitab, kita menemukan kisah, betapa
Allah sangat peduli terhadap kehidupan
manusia yang diciptakan menurut Gambar dan
Rupa-Nya sendiri. Namun manusia telah jatuh
ke dalam dosa, sehingga kehilangan identitas
dan makna sejati dari kehidupan yang dirancang
Allah dengan penuh kasih dan keindahan.

In de wereld van vandaag dromen veel mensen
van een leven vol genoegens die ze willen
bereiken als ze overvloedige bezittingen
hebben. En als ze geen schat hebben, worden ze
geacht geen waarde te hebben en verdienen ze
te worden verwijderd, zoals in Squid Game. Dit
is de realiteit van het leven die we tegenwoordig
vaak tegenkomen.

Sejak kejatuhan dalam dosa, cara pandang
manusia telah di”gelap”kan atau di”buta”kan
oleh dosa, sehingga ia tidak mampu lagi
untuk melihat nilai, tujuan dan kebaikan yang
dinyatakan Tuhan, ketika Dia menciptakan
manusia. Arti atau makna kehidupan manusia
sesungguhnya terletak pada hubungan atau
relasinya dengan Sang Pencipta, bukan pada
harta atau ciptaan yang lainnya.

Broeders en zusters, de kwestie die in deze serie
Squid Game aan de orde komt, is eigenlijk een
kwestie waar God zich al heel lang zorgen over
maakt. In de Bijbel vinden we verhalen over
hoeveel God geeft om het menselijk leven dat
naar Zijn eigen beeld en gelijkenis is geschapen.
Maar de mens is in zonde gevallen en verliest zo
de ware identiteit en betekenis van het leven dat
God met liefde en schoonheid heeft ontworpen.

Sdr-sdr yang dikasihi Tuhan Yesus,
Tema Natal Bersama GKIN tahun ini adalah,
“Habis Gelap Terbitlah Terang” Gelap dan
Terang memang adalah fenomena alam, terkait
dengan waktu, siang dan malam. Dalam proses
Penciptaan Langit dan Bumi, Allah memisahkan
terang dan gelap, siang dan malam. Terang dan
Gelap disini adalah dalam arti sebenarnya.

Sinds de zondeval is het perspectief van de
mens “verduisterd” of “verblind” door de
zonde, zodat hij niet langer in staat is de waarde,
het doel en de goedheid te zien die door God
werden geopenbaard toen Hij de mens schiep.
De kern of betekenis van het menselijk leven
ligt eigenlijk in de verbinding of relatie met de
Schepper, niet in eigendom of andere creaties.

Namun dalam Alkitab, istilah Gelap dan
Terang juga dipergunakan sebagai metafor
untuk mengkontraskan antara perbuatan
jahat dan perbuatan baik. Terang dijadikan
metafor dari kehidupan dan kebenaran, dan
gelap menggambarkan perbuatan dosa atau
kehidupan di dalam dosa. Orang yang hidup
di dalam dosa, dikatakan orang yang hidup di
dalam “kegelapan”.

Beste broeders en zusters van de Heer Jezus,
Het thema voor de kerst van dit jaar van GKIN
is: “ Door duisternis tot licht”. Donker en
licht zijn inderdaad natuurlijke fenomenen,
gerelateerd aan tijd, dag en nacht. In het proces
van de schepping van hemel en aarde scheidde
God licht en duisternis, dag en nacht. Licht en
donker zijn hier in de ware zin.
In de Bijbel worden de termen Donker en
Licht echter ook gebruikt als een metafoor om

12

Kalau kita membaca kitab nabi Yesaya,
khususnya pasal 59, ternyata bangsa Israel,
umat pilihan Allah pun pernah mengalami

GKIN NIEUWS | JANUARI 2022 | (ONLINE ) EDITIE | JAARGANG 38

goede en slechte daden te contrasteren. Licht
wordt gebruikt als een metafoor voor leven en
gerechtigheid, en duisternis vertegenwoordigt
de daad van zonde of leven in zonde. Mensen
die in zonde leven, zouden mensen zijn die in
“duisternis” leven.

“kegelapan” hidup walaupun sebenarnya
mereka punya mata. Perhatikan apa yang
dikatakan ayat 9-10, “...kami menanti-nantikan
terang, tetapi hanya kegelapan belaka, menantinantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam
kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti
orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak
punya mata; kami tersandung di waktu tengah
hari seperti di waktu senja, duduk di tempat
gelap seperti orang mati.”

Als we het boek van de profeet Jesaja lezen,
vooral hoofdstuk 59, blijkt dat de Israëlieten,
Gods uitverkoren volk, de “duisternis” van het
leven hebben ervaren, ook al hebben ze eigenlijk
ogen. Let op wat de verzen 9-10 zeggen: “...we
wachtten op het licht, maar alleen duisternis,
wachtend op het licht, maar we wandelden
in duisternis. We tastten als blinden aan de
muren en tastten alsof we geen ogen hadden;
we struikelen ‘s middags als in de schemering,
zittend in het donker als de doden.”

Mengapa bangsa Israel harus berada dan
mengalami kegelapan hidup? Ternyata mereka
telah memberontak dan hidup jauh dari Allah.
Mereka telah berbalik dan tidak hidup sesuai
perintah Allah. Sdr-sdr, apa yang mereka
lakukan ketika hidup jauh dari Allah? Dikatakan,
mereka melakukan kejahatan, merencanakan
pemeras-an dan penyelewengan, hati dan
kata-kata mereka mengandung dusta. Hukum,
keadilan dan kebenaran tidak lagi diberlakukan
dalam kehidupan manusia. Orang yang tulus
dan benar justru ditolak atau disingkirkan.

Waarom moesten de Israëlieten bestaan in
duisternis en de duisternis van het leven
ervaren? Het bleek dat ze in opstand waren
gekomen en ver van God vandaan leefden.
Ze zijn veranderd en leven niet volgens Gods
geboden. Broeders en zusters, wat doen ze als
ze ver van God wonen? Er wordt gezegd dat ze
misdaden begaan, afpersing en fraude beramen,
hun harten en woorden bevatten leugens. Wet,
gerechtigheid en waarheid worden niet langer
afgedwongen in het menselijk leven. Mensen
die oprecht en oprecht zijn, worden afgewezen
of uitgesloten.

Dalam keadaan seperti ini, wajar kalau orangorang menjadi marah dan mengeluh, mereka
tidak berdaya dan kehilangan harapan karena
keadilan tidak kunjung datang. Sdr-sdr, di mana
tidak ada lagi harapan, di situlah kegelapan
paling terasa.
Melalui perikop kita dari Yesaya 9:1-6, nabi
Yesaya menubuatkan tentang datangnya
seorang pelepas yang pada suatu hari akan
menuntun umat Allah kepada sukacita, damai
sejahtera, kebenaran, dan keadilan; orang itu
adalah Mesias -- Yesus Kristus, Anak Allah.

Onder deze omstandigheden is het normaal
dat mensen boos worden en klagen, ze zijn
hulpeloos en verliezen de hoop omdat er geen
gerechtigheid is gekomen. Broeders en zusters,
waar geen hoop is, daar is de duisternis het
meest uitgesproken.
Door onze passage uit Jesaja 9:1-6 voorspelde
de profeet Jesaja de komst van een verlosser
die op een dag Gods volk naar vreugde, vrede,

13

Dalam Yesaya 9:1 dikatakan bahwa “Bangsa
yang berjalan dalam kegelapan telah melihat
terang besar…” yang menembus kegelapan
itu dan menerangi seluruh lingkungan dan
perorangan baik secara lahir maupun batin,
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sehingga menimbulkan kehidupan yang baru.
Jelaslah bahwa yang dimaksud dengan terang
besar di sini bukan sinar matahari biasa,
melainkan yang berasal dari Allah sendiri.

en gerechtigheid zou leiden; die persoon is de
Messias -- Jezus Christus, de Zoon van God.
In Jesaja 9:1 staat dat “de mensen die in duisternis
wandelen, een groot licht hebben gezien...” dat
de duisternis doordrong en de hele omgeving en
individuen zowel fysiek als mentaal verlichtte,
waardoor nieuw leven ontstond. Het is duidelijk
dat wat wordt hier bedoeld wordt met groot
licht, niet gewoon zonlicht, maar van God Zelf
is.

Umat Allah memahami bahwa terang itu
berasal dari Allah, pada waktu penciptaan alam
semesta, matahari tidak diciptakan pada hari
pertama. Dalam kronologi pen-ciptaan alam
semesta, matahari dan benda-benda penerang
justru diciptakan pada hari yang keempat. Hal
ini menunjukkan bahwa Allah-lah sumber dari
terang itu.

Gods volk begrijpt dat licht van God komt, bij de
schepping van het universum werd de zon niet
op de eerste dag geschapen. In de chronologie
van de schepping van het heelal werden de zon
en de lichtgevende lichamen op de vierde dag
geschapen. Dit laat zien dat God de bron van
het licht is.

Terang itu diperintahkan Allah untuk menjadi
bagian dalam proses penciptaan langit dan
bumi. Maka, jelas disini bahwa bukan matahari
yang “menciptakan” terang, sebab terang itu
berasal dari Allah. Meskipun pada prosesnya di
kemudian matahari memegang peranan penting
dalam kehidupan manusia, sebagai sumber
terang, energi dan menyokong kehidupan alam
semesta.

Het licht werd door Allah bevolen om deel uit te
maken van het proces van het scheppen van de
hemelen en de aarde. Het is hier dus duidelijk
dat het niet de zon is die het licht “schept”, omdat
het licht van God komt. Hoewel in het proces
later de zon een belangrijke rol speelde in het
menselijk leven, als bron van licht, energie en
ondersteuning van het leven van het universum.

Tetapi dasarnya telah kita pahami bahwa:
Allah-lah Sang Empunya Kehidupan, Dia
adalah Empunya terang. Sedangkan gelap itu
bukannya terjadi lebih dahulu, tetapi keadaan
gelap itu ada, sebab ketidak-adaannya terang
(the absence of light). Terang itulah yang kekal,
sebab terang itu sebenarnya berasal dari Allah

Maar in wezen hebben we begrepen dat: God
is de Eigenaar van het Leven, Hij is de Eigenaar
van het licht. Ondertussen komt het donker
niet als eerste voor, maar de donkere toestand
bestaat, vanwege de afwezigheid van licht (de
afwezigheid van licht). Dat licht is eeuwig, want
het licht komt eigenlijk van God
Het door de profeet Jesaja geprofeteerde Licht
is ons geboren, zijn naam wordt genoemd:
Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige
Vader, Vredevorst. Dat is het “licht van
grootheid”, dat alle duisternis verdrijft. Als
resultaat ontstaat er nieuw leven en grote

Sang Terang yang dinubuatkan oleh nabi Yesaya,
telah lahir bagi kita, namanya disebutkan orang:
Penasehat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang
Kekal, Raja Damai. Itulah “terang kebesaran”,
yang menghilangkan segala kegelapan. Akibatnya, muncul kehidupan baru dan sukacita besar.
Umat Allah bersorak sorai di hadapan Tuhan,
bersyukur kepada Tuhan yang adalah sumber
terang itu.
14
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Hal ini bisa terjadi oleh karena batin dan hati
mereka telah “diterangi”, sehingga bisa “melihat”
kebenaran Tuhan, dan menyadari kesia-siaan
sikap berdosa sebelumnya yang dikuasai oleh
kegelapan. Apa yang tertulis di dalam Yesaya
9:1, dialami sendiri oleh rasul Paulus.

vreugde. Gods volk verheugt zich voor God en
dankt God die de bron van dat licht is.
Dit kan gebeuren omdat hun geest en hart
“verlicht” zijn, zodat ze Gods waarheid kunnen
“zien”, en de nutteloosheid beseffen van hun
eerdere zondige houding die werd geregeerd
door duisternis. Wat in Jesaja 9:1 staat, is ervaren
door de apostel Paulus.

Dalam perikop kita yang kedua, Paulus
berbicara tentang “habis gelap, terbitlah
terang” (2 Korintus 4:6). Perkataan Paulus
dalam perikop ini mengacu balik pada kisah
penciptaan (Kejadian 1:3) dan juga Yesaya 9:1,
mengenai keadaan gelap yang meliputi segenap
bangsa, namun mereka telah melihat terang
yang besar.

In onze tweede passage spreekt Paulus over
“uit de duisternis komt het licht” (2 Korintiërs
4:6). De woorden van Paulus in deze passage
verwijzen terug naar het scheppingsverslag
(Genesis 1:3) en ook naar Jesaja 9:1, met
betrekking tot de duisternis die de hele natie
bedekte, maar ze hadden een groot licht gezien.
De duivel probeert mensen te verblinden zodat
ze verloren gaan en het licht van het evangelie
over de heerlijkheid van Christus niet kunnen
zien. Ze kennen Jezus Christus “die naar het
beeld van God is” niet (2 Korintiërs 4:4). Maar
er is een oproep om te weten wie Jezus is en
om verlicht te worden door “de kennis van de
heerlijkheid van God die gezien wordt in het
aangezicht van Christus” (2 Korintiërs 4:6). Een
oproep van de Schepper die zei: “Laat het licht
uit de duisternis schijnen.”

Iblis memang berusaha membutakan manusia
supaya mereka terhilang dan tidak dapat
melihat terang Injil tentang kemuliaan Kristus.
Mereka gagal untuk mengenal Yesus Kristus
“yang adalah gambaran Allah” (2 Korintus 4:4).
Namun ada panggilan untuk mengenal siapa
Yesus dan diterangi oleh “pengetahuan tentang
kemuliaan Allah yang nampak dalam wajah
Kristus” (2 Korintus 4:6). Panggilan dari Sang
pencipta yang berkata, “Biarlah cahaya bersinar
keluar dari kegelapan.”
Dalam proses pertobatannya, Paulus pernah
selama tiga hari, matanya tidak melihat atau
dibutakan oleh Allah. Ia pernah mengalami
sendiri apa artinya “Habis Gelap, Terbitlah
Terang”. Orang-orang percaya, yang mengikut
Tuhan Yesus, hidup mereka diselamatkan dari
kegelapan untuk menjadi anak-anak terang.
Allah yang menda-tangkan terang, yang
telah mencerahkan pikiran kita pada saat
kita “dilahirkan kembali” yakni ketika kita
menerima Tuhan Yesus sebagai Juruselamat
pribadi kita.

In het proces van zijn bekering was Paulus drie
dagen in de situatie dat zijn ogen niet zagen of
werden verblind door God. Hij had uit de eerste
hand ervaren wat “door duisternis tot licht”
betekende. Gelovigen, die de Heer Jezus volgen,
hebben hun leven gered van de duisternis om
kinderen van het licht te worden. God die licht
brengt, die onze geest heeft verlicht wanneer we
“wedergeboren” zijn, dat wil zeggen, wanneer we
de Heer Jezus aanvaarden als onze persoonlijke
Verlosser.

15
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Als we gemaakt zijn als kinderen van het Licht,
kunnen we dit Licht niet voor onszelf houden.
Elke discipel van Christus heeft de plicht om
Zijn Licht te verkondigen. Waarom zouden
ze Christus prediken? Want alleen door het
evangelie (goed nieuws) van de Heer Jezus,
kan perspectief op de werkelijkheid worden
gegeven.

Kalau kita sudah dijadikan sebagai anak-anak
Terang maka Terang ini tidak boleh kita simpan
untuk diri sendiri saja. Setiap murid Kristus
memiliki tugas untuk memberitakan TerangNya. Mengapa mereka harus memberitakan
Kristus. Sebab hanya melalui Injil (kabar baik)
dari Tuhan Yesus, yang dapat memberikan
perspektif tentang realita.

Alleen door de Heer Jezus kunnen zondaars
en verloren mensen tot God komen en hun
weg naar een rechtvaardig leven vinden. De
Here Jezus is het “ware Licht”, die in de wereld
kwam. In Jezus Christus ontdekken we wie God
is en krijgen we de essentiële waarheden van
het geestelijk leven, die de duisternis op aarde
kunnen overwinnen.

Hanya melalui Tuhan Yesus, orang yang berdosa
dan terhilang dapat datang kepada Allah dan
menemukan jalan mereka ke kehidupan yang
benar. Tuhan Yesus adalah “Terang yang benar,”
yang datang ke dalam dunia. Di dalam Yesus
Kristus kita menemukan siapa Tuhan itu, dan
kita diberi kebenaran kehidupan rohani yang
penting, yang dapat mengatasi kegelapan di
bumi.

In deze wereld die steeds donkerder wordt,
lopen veel mensen in duisternis. Onlangs las
ik een artikel waarin stond dat het aantal “Life
Coaches” in Nederland sterk is toegenomen,
meer dan 10 keer. In 2013 werd officieel
vastgelegd dat er nog maar ongeveer 470 coaches
waren, en in 2021 zullen dat er meer dan 5000
zijn. Hieruit blijkt dat steeds meer mensen in
Nederland behoefte hebben aan begeleiding bij
het inrichten van het leven.

Dalam keadaan dunia yang semakin gelap ini,
banyak orang yang berjalan dalam kekelaman.
Saya baru-baru ini membaca sebuat artikel
yang menceritakan, bahwa “Life Coaches”
di negeri Belanda meningkat tajam, sekitar
lebih dari 10 kali lipat. Di tahun 2013, tercatat
resmi hanya ada sekitar 470 orang lebih,
dan di tahun 2021 ini jumlahnya menjadi
lebih dari 5000 orang. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin banyak orang di Belanda yang
membutuhkan bimbingan bagaimana mereka
harus menjalankan kehidupan mereka.

Is dit niet een kans voor ons allemaal om
Christus te leren kennen en Zijn liefde te tonen?
Er zijn nog steeds veel mensen die in duisternis
leven en de hoop verliezen. Ze voelen dat ze
geen hoop meer hebben in dit leven, alles voelt
donker. Bovendien is het al 20 maanden dat we
allemaal in een onzekere situatie leven. Het is
alsof we wandelen in een lange donkere steeg.
We wachten op het licht of het licht van het
leven.
Broeders en zusters, er is maar één hoop voor
hen die in de greep van de duisternis zijn: dat
is te hopen op het Licht dat gegeven is door
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Bukankah ini kesempatan bagi kita semua untuk
memperkenalkan Kristus dan menunjukkan
kasih-Nya. Masih banyak orang yang hidup
dalam kegelapan dan kehilangan harapan.
Mereka merasa tidak lagi memiliki harapan
dalam hidup ini, semuanya terasa gelap.
Terlebih lagi pada masa kini, sudah lebih dari
20 bulan kita semua hidup dalam situasi yang
tidak pasti. Kita seperti sedang berjalan dalam
lorong panjang yang gelap. Kita menantinantikan terang atau cahaya kehidupan.
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de Heer Jezus, de bron van het licht van het
menselijk leven, wiens verjaardag we vandaag
samen vieren. Zij die Jezus geloven en volgen
- het Licht, wandelen of leven niet meer in
duisternis, maar leven in het Licht.

Sdr-sdr, hanya ada satu harapan bagi mereka
yang berada dalam cengkeraman kegelapan:
Yaitu berharap kepada Terang yang diberikan
oleh Tuhan Yesus Yesus Sang sumber cahaya
kehidupan manusia, yang hari kelahiran-Nya
kita rayakan bersama hari ini. Orang-orang
yang percaya dan mengikut Yesus – Sang Terang
itu, tidak lagi berjalan atau hidup di dalam
kegelapan, tetapi hidup di dalam Terang itu.

En wij als gemeenschap van gelovigen (kerk),
zijn geroepen om een licht voor deze wereld
te zijn. We zijn geroepen om het licht en de
boodschap van Gods redding te brengen aan
alle volkeren die in duisternis zijn.
Jezus zei: “U bent het licht van de wereld. Laat
uw licht schijnen voor de mensen, zodat ze uw
goede werken kunnen zien en uw Vader in de
hemel verheerlijken.” Laat ons door ons leven
Zijn Licht op deze wereld schijnen. Vrolijk
Kerstfeest. God zegene ons allemaal.

Dan kita sebagai persekutuan orang-orang
percaya (gereja), terpanggil untuk menjadi
terang bagi dunia ini. Kita terpanggil membawa
Terang dan berita keselamatan Allah itu kepada
semua bangsa yang sedang berada dalam
kegelapan.
Yesus berkata, “Kamulah terang dunia.
Hendaklah terangmu bercahaya di depan
orang, supaya mereka melihat perbuatanmu
yang baik dan memuliakan Bapamu yang di
sorga.” Marilah kita memancarkan TerangNya kepada dunia ini melalui kehidupan kita.
Selamat Natal. Tuhan memberkati kita semua.

AMEN.
- ds. Tjahjadi

AMIN.
- ds. Tjahjadi
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vol vreugde toegewenst!

Fijne feestdagen

g
r
u
b
l
i
T
Regio

Robert Haurissa
Fam. Emmen
Deany, Helia & Rudy Bergmans
Keluarga C. Siahaya
Fam. Siahaan
Ellen Rori en Johan Timmermans
Vianty en Edwin de Jong – Benamen
Fam. Van den Driest – Nainggolan
Pattipeilohy P.
Jacco en Meylan
Fonny, Zeegert en Adaja van Huissteden
Lasmi Tjandra
Fam. Masje Bruers
Fam. Tahalele – Wenno
Fam. Van der Vlist – Pattiradjawane
Schemmekes Sven Jelita
Fam. Kwee, Vlijmen
Fam. Somers – Bernadus (Henk, Mary, Cas & Joey)

vol vreugde toegewenst!

Fijne feestdagen

Iskandar, Desiree, katharina & Nathania gandasasmita
Fam. Sihombing – Sinuraya
Bhayu, Erika, Bima
Steffi en Mathieu
Fam. Ronny Liem, Kaatsheuvel
Henry Lauwiman
Fam. Hans Kros
Tjoan & Gyanti (Tilburg)
Fam. Pereira – Abuchaer
Nurpita Lumbanrja (Fam. Zinken)
Daniel Siregar & Helmy Sirait
Jeff & Nesia kartowikromo
J. Souisa & fam.
Fam. Halim, Utrecht
Fam. Kho
Tjiang Lwa
Fam. Richard & Elly van Spall
Fam. Van Loon – Situmorang
Hans Zijlstra
Jonathan, Esther, Wilbert & Sarah Steller
Cindy & Gijsbert Verdonk – Van Abkoude
Eugene van Abkoude
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BAZAAR TOGO

BAZAAR TOGO

BAZAAR VAN GKIN REGIO RIJSWIJK-DEN HAAG IN DE
CORONA TIJD

BAZAAR DARI GKIN REGIO RIJSWIJK-DEN HAAG DI
MASA CORONA

We moeten uiteraard voorzichtig zijn in de
coronatijd. Door corona leven we in een lastige
tijd. In 2019 moest de regio noodgedwongen de
geplande Bazaar afgelasten, maar in 2020 laten
we ons niet langer voor de gek houden.

Tentu saja kita harus berhati-hati di masa
corona. Oleh karena corona hidup kita menjadi
tak menentu. Pada tahun 2019, Regio RijswijkDen Haag harus membatalkan bazaar yang
telah direncanakan, namun pada tahun 2020
kita mengambil strategi baru.

Een groep initiatiefnemers met creatieve geest
heeft een alternatief plan bedacht. Als de horeca
branche aan afhaalmaaltijden doet, waarom
doet GKIN Regio Rijswijk-Den Haag dat dan
ook niet? Als men niet in een zaal van een
restaurant mag eten, maar wel maaltijd mag
afhalen, of laten bezorgen, als grote ketens een
‘ToGo’ concept hebben, waarom doet de regio
dat dan ook niet? En zo was het idee GKIN
Bazaar ToGo ontstaan.

Sekelompok pemrakarsa dengan pikiran kreatif
datang dengan rencana alternatif. Jika industri
food menawarkan makanan take away, mengapa
tidak GKIN demikian denganregio RijswijkDen Haag? Jika seseorang tidak diperbolehkan
makan di restoran, tetapi bisa makanan bisa
dibawa pulang atau diantar, mengapa regio
tidak melakukan hal yang sama? Jika industry
food besar memiliki konsep ‘ToGo’, mengapa
Regio kita tidak melakukan hal yang sama?
Maka lahirlah ide GKIN Bazaar ToGo.

In een korte tijd werd een kernwerkgroep
samengesteld. De promotie werd snel daarna
in gang gezet, immers het succes van zo’n
bazaar hangt in eerste instantie af van de zegen
van God, en die krijgt men ook wanneer men
oprecht werkt tot eer van God. Ook zo het
werven van de leveranciers, die voor een groot
deel geen commerciële leveranciers waren , dus
het van ons, voor ons en de wijde omgeving
concept.
Vervolgens ging men echt aan de slag: klanten
werven. Er was veel enthousiasme bij de
mensen zowel bij de leveranciers, bij de werkers
en de klanten. De reactie was overweldigend en
hartverwarmend. De menulijst bestond uit Nasi
Gudeg, Nasi Menado, Nasi Kuning, Bubur Ayam,
Ikan Bakar, Saté, en diverse Indische koekjes.
Het bestelsysteem ging ook voor een groot deel
per internet, al moeten we geen voorstelling

Sekelompok kelompok kerja inti dibentuk
dalam waktu singkat. Promosi dimulai segera
setelah itu, karena semua keberhasilan bazaar
seperti ini pertama-tama tergantung pada berkat
dan penyertaan Tuhan, dan ini juga diperoleh
ketika seseorang bekerja dengan tulus untuk
kemuliaan Tuhan. Hal ini juga berlaku untuk
rekrutmen pemasok yang banyak di antaranya
bukan pemasok komersial, demikian konsep
pelayanan ini, dari kami dan untuk kami dan
lingkungan yang luas.
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Kemudian kerja keras benar-benar dimulai:
merekrut pelanggan. Ada banyak antusiasme di
antara orang-orang, di antara pemasok, pekerja,
dan pelanggan. Responnya luar biasa dan
menghangatkan. Daftar menunya terdiri dari
Nasi Gudeg, Nasi Menado, Nasi Kuning, Bubur
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hebben zoals bij een grote restaurantketen het
geval is. Maar het ging prima.

Ayam, Ikan Bakar, Sate, dan aneka kue khas
Indonesia. Sistem pemesanan juga sebagian
besar melalui internet, meskipun janganlah
membayangkan seperti halnya dengan indsutri
restoran yang besar. Namun hal itu berjalan
dengan baik.

De vereende kracht heeft geleid tot het welslagen
van de Bazaar ToGo 2021. Samen heeft men een
bemoedigende netto opbrengst gerealiseerd van:
Є 3.232,34. Bovendien kregen de werkgroep
en de maaltijdbereiders veel complimenten.
Zo’n Bazaar ToGo is erg efficiënt, de kosten
voor de bedrijfsvoering is laag, en bovendien
weinig afval. En een optimale benutting van de
menskracht.

Kesatuan dan kerja sama yang baik telah
menyebabkan keberhasilan Bazaar ToGo
2021. Bersama-sama Bazaar ToGo 2021 telah
mewujudkan hasil bersih yang menggembirakan
sebesar: Є 3232.34. Selain itu, kelompok kerja
dan para pemasak menerima banyak reaksi
positif. Bazaar ToGo seperti ini sangat efisien,
biaya operasionalnya rendah, dan limbahnya
juga sedikit. Dan penggunaan tenaga kerja yang
optimal.

De werkgroep wenst u Gods rijke zegen toe en
hoopt dat ze bij een volgende gelegenheid ook
op uw steun mag rekenen.
Regioverslaggever

Kelompok kerja berharap Anda berlimpah
berkat Tuhan dan berharap bahwa mereka
dapat mengandalkan dukungan Anda lagi pada
kesempatan berikutnya.
Pelapor dari regio.

21

GKIN NIEUWS | JANUARI 2022 | (ONLINE ) EDITIE | JAARGANG 38

GEREJA KRISTEN INDONESIA NEDERLAND
(Indonesisch - Nederlands Christelijke Kerk)
PREEKROOSTER JANUARI – MAART 2022

Aanvangstijden: Amstelveen (AM), Rotterdam (RD) Dordrecht (DD), Arnhem (AR), Nijmegen
(NM) en Den Haag (DH), om 14.00 uur, en
Tilburg (TB) om 10:00 uur. HSKA om 15:00 uur
Preekrooster onder voorbehoud.

2 januari Eerstelingen zondag
AM ds. J. Linandi, tevens OLE
DH ds. S. Tjahjadi
DD zr. K.S. Prijatna
AR ds. J.P. Eijgenraam
TB ds. S.M. Winckler-Huliselan
9 januari
AM zr. B.T. Sari
ds. S.M. Winckler-Huliselan,
DH
RD
AR
TB
HSKA

tevens OLE

zr. D.I. Simatupang
ds. C. Stavleu
ds. J. Linandi
ds. J. Linandi

16 januari
AM ds. A. Verburg
DH ds. D. Janssens-Sahertian
DD zr. B.T. Sari
ds. S.M. Winckler-Huliselan,
AR
Bevestiging ouderling

TB

ds. J. Linandi, tevens OLE

23 januari
ds. S. Tjahjadi, tevens OLE,
AM
DH
RD
NM
TB
HSKA

Heilig Avondmaal

AR
TB
HSKA

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

AR
HSKA

N+I
I+N
I+N

N+I

DD
AR
TB

I+N

RD
NM
TB
HSKA

N+I

N+I

ds. S.M. Winckler-Huliselan,
tevens OLE

volwassendoop
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DD
AR
TB

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

N+I
N+I
I+N

zr. B.T. Sari

I+N

zr. B.T. Sari

I+N

volwassendoop

Gezamenlijke dienst

zr. D.I. Simatupang
ds. J.P. Eijgenraam
ds. M. de Mik van der Waal

ds. S.M. Winckler-Huliselan,
volwassendoop

ds. S. Tjahjadi
ds. D. Janssens-Sahertian
ds. D. Janssens-Sahertian,
Heilig Avondmaal

6 maart
ds. J. Linandi,
AM
tevens OLE
ds. H.M. Sendjaja,
DH

N+I

I+N

br. N.F. van Splunter
ds. S. Tjahjadi
ds. S.M. Winckler-Huliselan,

volwassendoop

N+I
N+I

ds. S.M. Winckler-Huliselan

Heilig Avondmaal

27 februari
AM zr. L. Wetangterah
ds. J. Linandi, tevens OLE,
DH

I+N

I+N

br. M.W. Patawala
ds. J. Linandi,

20 februari
ds. S.M. Winckler-Huliselan,
AM
tevens OLE
ds. S. Tjahjadi,
DH

N+I

ds. S. Tjahjadi
ds. S.M. Winckler-Huliselan,
tevens OLE

DH
RD
TB

I+N

Dienst Nuansa China

13 februari
ds. J. Linandi, tevens OLE,
AM

N+I

ds. H.M. Sendjaja

Heilig Avondmaal

AR

I+N

N+I
N+I
I+N

30 januari 5de zondag
AM ds. M. de Mik van der Waal
DH br. N.F. van Splunter
ds. J. Linandi,
DD

DD

TB

ds. J. Linandi
ds. S.M. Winckler-Huliselan
zr. L. Wetangterah
ds. H.M. Sendjaja,
Heilig Avondmaal

6 februari
AM ds. S. Tjahjadi
ds. H.M. Sendjaja,
DH

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

Heilig Avondmaal

br. N.F. van Splunter
ds. M. de Mik van der Waal
ds. J. van de Wal

N+I

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

N+I
I+N
N+I
N+I
N+I
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13 maart
AM ds. M. de Mik van der Waal
DH ds. J. Linandi, tevens OLE
RD zr. D.I. Simatupang
AR zr. B.T. Sari
TB ds. D. Janssens-Sahertian
HSKA ds. D. Janssens-Sahertian
20 maart
AM br. N.F. van Splunter
DH ds. C. de Jonge
DD ds. B. Plaisier
AR ds. J. Linandi
ds. S.M. Winckler-Huliselan,
TB
tevens OLE

27 maart
AM zr. L. Wetangterah
DH ds. S. Tjahjadi, tevens OLE
RD zr. K.S. Prijatna
NM ds. S.M. Winckler-Huliselan
TB br. M.W. Patawala

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

Den Haag (DH) – Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, 2533 JT,
tel. 070-3886874.
(Tram 9, halte Moerweg of Zuiderpark, en
tram 16, halte Moerweg. Bus 50,51 halte
Moerweg).
Secretariaat RW/DH:Boomberg 102,
Capelle a/d IJssel 2905 BB. tel.: 06-24936238.

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

Arnhem (AR) – Kruiskerk,
1ste,2de,3de,5dezondag
Lisdoddelaan 30, 6832 EC, tel. 026-3212373.
(Van Arnhem CS, bus 1 richting
’t duifje; 32,33 richting Nijmegen, halte
Visserslaan)

Nijmegen (NM) –
Remonstrantsdoopgezindekerk, 4de
zondag

N+I

Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ,
tel. 024-3220451.
(Van Nijmegen CS, bus 11, halte Professorenwijk)
Secretariaat AR/NM: Malsenlaan 8,
6825 BZ Arnhem. tel.: 06-40223220.

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

Tilburg (TB) – Pauluskerk

Aanvangstijd diensten 14.00 uur, behalve, Tilburg (TB)
om 10:00 uur, HSKA om 15:00 uur
Preekrooster onder voorbehoud.

Heuvelstraat 141, 5038 AD,
tel. 06-83170770.
(7 minuten lopen van Centraal Station Tilburg)
Secretariaat TB:
Ien Dalesstraat 1, 5122 BX Rijen.
tel: 06 29503122.

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.

HSK Antwerpen (HSKA) – Heilige
Drievuldigheid, 2de,4de en 5de zondag
Wapenstilstandlaan 55,
2600 Berchem – Antwerpen.

HSKA

br. M.W. Patawala

I+N

Landelijk Kerkelijk Bureau

Amstelveen (AM) – Het Nieuwe Kerkgebouw
Bouwerij 52,
1185 XX Amstelveen.
(Metro 51 richting Westwijk, halte Spinnerij
uitstappen en 7 minuten in zuidelijke richting
lopen)
Secretariaat AM: Van den Broekstraat 68,
3544 MV Utrecht
tel: 06-2301 5908

Heuvelstraat 141, 5038 AD Tilburg.
e-mail: LKB@gkin.org
Scriba: telefoon: 06-41754020,
e-mail: scriba@gkin.org
IBAN: NL19 INGB 0002 6182 90
IBAN: NL23 RABO 0302 3013 05

www.gkin.org
G.K.I.N. staat ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel Tilburg onder nummer
27.34.55.44, en staat geregistreerd bij de
belastingdienst als een
ANBI instelling, fiscaalnummer 804267625

Rotterdam (RD) – Alexanderkerk,
2de,4dezondag
Springerstraat 340,
3067 CX te Rotterdam, 010 - 4203057
Dordrecht (DD) – Kerkelijk centrum De Bron
1ste,3de,5de zondag.
Dudok-Erf 30, 3315 KA Dordrecht, (wijk
Stadspolders)
Trein: Dordrecht Centraal Station overstappen
naar trein station Stadspolders, 2 minuten lopen.
Bus: bus 5 vanaf Dordrecht Centraal Station naar
Stadspolder Halte: Bakema-erf.
Secretariaat RD/DD: Abel Tasmanlaan 152,
3133AC Vlaardingen.
email: secretaris.rddd@gkin.org
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Kerstfeest is niet enkel licht
in een mooie boom doen branden.
Kerstfeest is het licht van God
dragen op je beide handen.
Kerstfeest is herboren zijn.
Een opnieuw begonnen leven.
Kerstfeest is: je eigen wil
aan de Heiland overgeven.
Kerstfeest is gelijk een kind
op de Vader te vertrouwen.
Boven alle leed en nood
toch je handen samenvouwen
Kerstfeest is geen flakkerlicht
in een sparrenboom verheven.
Kerstfeest is het licht van God
dragen door je hele leven.
- Huib Fenijn -

13
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regio amstelveen

Much love and good cheers

Fam. Ds. Linandi (Johannes, Kathinka, Samuel en David)
Kin, Jacky, Aimy en Nadia Wong – Paramarta
Peter, Theya, Mika, en Emily Tjoe-Fat
Andy, Eveline, Elisabeth en Matthew
Bobby en Soe Hwa Njoo
David, Patricia en Christopher Kwa
Bart, Lanny, Jonas en Tobias Cremers
Arjan en Sally Snoek
Reyno, Juliati en Ryan
Korsa, Wenny, Jeremy
Kartika Wulandari, Ernst Moerkerk
Piet en Debby
Gwan Tjai en Sien The
Marijcke Heuperman

Happy Holidays
Lub en Ratna Zeilmaker
Lucy Ong-Simon en David Ong
Kiong Tan
Fam. Bobbeldijk-Rawar
Rhein, Amanda en Levi Sumule
Paul en Hilde Eikenaar
Vania en Anderson
Martin, Elita, Josephine en Kyan Loa
Maria Theophilus
Gien Sleebos
Edwina Kwa
Kiong Hie, Poan en Lisa Lie
Lian Kang
Jane Lo en Kok Liang Tan

regio amstelveen

Much love and good cheers

De Vogel-Sahidi
Liep Tjoa
Fam Staal-Polii
Jane Pardede
Ronald en Inge Tjoa
Wien en Jan Gie Loa
Fam. Leuhery
Alter, Mercy, Abigail en Francesca Parsaulian
Tom en Linda Kwee
Fam. Maramis
Michael, Bryan, Richard, Irene en Peter de Heer
Keluarga Besar Tongkonan Toraja Holland
Herman, Grace, Ashira en Rafael Boro
Fam. de Jong
Nini en Tjerk Mantel
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Ontwikkel je talenten,
met de juiste motivatie.

Kembangkan talenta (bakat)
kamu, dengan motivasi yang tepat.

Matteüs 25:14-30
(Bevestiging Widya de Feijter-Suwarni
als ouderling van de GKIN in het
bijzonder van regio RDDD)

Matius 25:14-30
Melalui perumpamaan tentang talenta
ini, kita diingatkan bahwa kita semua
telah menerima karunia, “masingmasing menurut kemampuannya.”
Yesus mengetahui kemampuan kita dan
mengharapkan adanya pertumbuhan
rohani dalam hidup kita masing-masing.
Oleh karena itu, karunia atau talenta
yang kita terima dari Tuhan harus
digunakan dan dikembangkan untuk
melayani Tuhan dan sesama.

Door deze gelijkenis van de talenten
worden we eraan herinnerd dat we
allemaal gaven hebben ontvangen, ‘ieder
naar zijn vermogen’. Jezus kent onze
capaciteiten en verwacht geestelijke
groei in ieder van ons. Daarom moeten
de gaven of talenten die we van God
ontvangen, worden gebruikt en
ontwikkeld om God en de naasten te
dienen.
In de dienst van zondag 12 september
werd Widya de Feijter Suwarni bevestigd
als ouderling. Door de bediening van de
kerk, kunnen we ook talenten ontdekken
en ontwikkelen waarvan we niet wisten

28

Dalam kebaktian Minggu 12 September,
Widya de Feijter Suwarni dikukuhkan
sebagai penatua Gereja. Melalui
pelayanan Gereja, kita juga dapat
menemukan dan mengembangkan
talenta yang tidak pernah kita ketahui
sebelumnya. Misalnya, Widya telah
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dat we ze hadden. Bijvoorbeeld heeft
Widya geleerd om voor een groep
mensen te spreken en geleerd om in
moeilijke en gespannen situaties haar
kalmte te bewaren. Er wordt vaak
opgemerkt dat God je zal helpen als je
een dienende taak op je neemt.

belajar berbicara di depan sekelompok
orang dan telah belajar untuk tetap
tenang dalam situasi sulit dan tegang.
Sering dicatat bahwa Tuhan akan
membantu Anda, jika Anda melakukan
pelayanan.
Banyak aktivis gereja menemukan
bahwa dengan mengabdikan diri
pada pelayanan, mereka tidak hanya
bertumbuh dalam iman, tetapi sekarang
juga dapat belajar lebih banyak
bahasa Indonesia atau Belanda, atau
mengembangkan bakat musik, atau
belajar program komputer. (Seperti
powerpoint, office, software akuntansi,
zoom, skype dan teams) dan seterusnya...

Veel activisten in de kerk hebben ontdekt
dat ze door zich in te zetten voor de
bediening in de kerk niet allen hebben
verdiept in het geloof, maar dat ze nu
in staat zijn om steeds meer van de
Indonesische of de Nederlandse taal
te begrijpen, of om muzikaal talent
te ontwikkelen, of om bijvoorbeeld
computerprogramma’s te gebruiken die
men daarvoor helemaal niet goed kende
(zoals powerpoint, office, boekhoudsoftware, zoom, skype en teams..),
enzovoort, enzovoort...

Motivasi itu penting. Lakukan hal-hal
karena kasih kepada Tuhan, Yesus dan
sesama anda. Bukan untuk kebanggaan
dan kehormatan diri sendiri.

Belangrijk is de motivatie. Doe de dingen
uit liefde voor God, Jezus en je naaste.
niet voor eigen trots en eer.

Lagu-lagu berikut dinyanyikan sebagai
kontribusi untuk pelayanan:

Als muzikale bijdragen aan de dienst
werden de volgende liederen gezongen:

The Heart of Worship - Matt Redman

(Vertaling in het Nederlands:)
the Heart of Worship – Matt Redman
Wanneer de muziek vervaagt, is alles
weggenomen. En ik kom gewoon
verlangend om iets te brengen dat van
waarde is. Dat je hart zal zegenen...
Ik breng U meer dan een lied. Want een
lied op zich, is niet wat U verlangt. U

29

When the music fades
All is stripped away
And I simply come
Longing just to bring
Something that’s of worth
That will bless your heart
I’ll bring you more than a song
For a song in itself
Is not what you have required
You search much deeper within
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zoekt veel dieper van binnen. Door al het
uiterlijk. U kijkt in mijn hart...

Through the way things appear
You’re looking into my heart

Ik kom terug naar het hart van
aanbidding. En het draait allemaal om U.
Het gaat allemaal om U, Jezus.
Het spijt me Heer voor wat ik ervan heb
gemaakt... als het allemaal om U draait.
Het draait allemaal om U Jezus.

I’m coming back to the heart of worship
And it’s all about you,
It’s all about you, Jesus
I’m sorry, Lord, for the thing I’ve made it
When it’s all about you,
It’s all about you, Jesus

NKB. 200
Di Jalan Hidup Yang Lebar Sempit
Op de brede en smalle levensweg,
kreunen droevige mensen.
Help degenen in het donker,
breng het heldere licht.

NKB. 200Di Jalan Hidup Yang Lebar Sempit
Di jalan hidup yang lebar sempit,
orang sedih mengerang.
Tolong mereka yang dalam gelap,
bawalah sinar terang.

Gebruik mij op het pad van Uw zegen,
om Uw licht uit te stralen.
Maak van mij een stroom van zegen,
voor degenen die bezorgd en moe zijn

Pakailah aku jalan berkatMu,
memancarkan cahayaMu.
Buatlah aku saluran berkat,
bagi siapa yang risau penat.

Verkondig Christus met Zijn liefde.
Zijn vergeving is vol.
Mensen zullen komen als je
een sterke getuige wordt.

Wartakan Kristus dengan kasihNya,
pengampunanNya penuh.
Orang kan datang pabila engkau
menjadi saksi teguh.

Zoals God aan je geeft
en van je houdt.
Geef je hulp waar nodig.
Jezus heeft je gestuurd.

Seperti Tuhan memb’ri padamu
dan mengasihi dikau.
B’ri bantuanMu di mana perlu.
Yesus mengutus engkau.

31
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Regio

Rijswijk-Den Haag
Gita, Tamara, Samuel en Peter van Duijn
Sonya, Olivia en Salmon Simanjuntak
Pinta, Rhania, Lila en Nelson Silitonga
Yanti en Andre Polang Hutagaol
Ellen en Arie Vergeer
Behvyn, Thina en Pablo
Yvonne en Eric Rumondor
Liong, Any, Naomi en Nicole Han
Anton en Monica Kusumadjaja
Luc Leihitu
Meilany Gunawan
Anny en Jos van der Putten
Reynitha en Baput Situmorang
Fam. Madijokromo ( MiMaRoLi )
Evie Nunumete
Roelof en Lanorce Bajema
Lody en Thea Simon
Nilo, Karen, Dissy en Sandy Likuardi
Max, Dita en Ray Suling
Edward, Maya, Vanessa, Vachel
Frits en Hennie Lim
Audrey Poluakan
Lucy, Luvena, Luifen, Ludwig en Lucky Lumingkewas

SENDING LIGHT AND LOVE
Merry Christmas!

Grace - Gordon - Alexandra - Victoria Verhagen
Ds. Stanley Tjahjadi, Santi, Philip, Darrell
Bambang Guntur Irianto, Sari, Bintang, Cinta
Trees Handiwidjaja, Lusy, Kimberly dan Johan Handojo
Dick en Charlotte van der Toorn Vrijthof
Thijs en Roos Meijers
KiSaTo Wahjuwibowo
Paulus, Elvin, Amelia, Felicia
Lely Khouw
Jan Willem Oomen en Nova Haripe
Tine Noz
Vanessa Sidharta
Hauw Han
Boy en Anita Swart
Ben Laban
Hanie en Carel
Freddy Panggabean dan keluarga
Fam. Wieland (Frank, Lia & Kezia)
Marie Winailan - Anderson
Mathilda Kountul
Arthur en Jeanine
Kiem - Kiat Julizar
Daisy, Tiong Bo en Maartje Han
Bea Tan
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Pelayanan bagi Mahasiswa Faciliteren
van
de
Indonesia yang Belajar di Indonesische studenten
Belanda
die in Nederland studeren
Tahun 2022

Jaar 2022

Latar Belakang
Paska pandemic jumlah mahasiswa Indonesia
yang belajar di universitas di Belanda meningkat
pesat. Jumlah ini akan terus bertambah dari
tahun ke tahun karena pertumbuhan ekonomi
yang membaik di Indonesia dan juga karena
biaya kuliah di Belanda yang cukup terjangkau
dibandingkan negara-negara lain seperti
Amerika, Inggris dan Australia. Faktor lainnya
juga adalah karena semakin banyak universitas
di Belanda yang menyediakan perkuliahan
berbahasa Inggris. Yang tak kalah menarik
adalah adanya visa kerja selama 1 tahun bagi
para mahasiswa yang baru lulus untuk mencari
pekerjaan di Belanda. Sudah banyak kasus
mahasiswa Indonesia yang akhirnya bekerja
dan tinggal di Belanda karena adanya fasilitas
visa kerja tersebut.

Achtergrond
Na de pandemie neemt het aantal Indonesische
studenten dat aan universiteiten in Nederland
studeert snel toe. Dit aantal zal van jaar tot
jaar blijven groeien vanwege de aantrekkende
economische groei in Indonesië en ook omdat
het collegegeld in Nederland redelijk betaalbaar
is in vergelijking met andere landen zoals
Amerika, Engeland en Australië. Een andere
factor is dat steeds meer universiteiten in
Nederland Engelstalige cursussen aanbieden.
Niet minder interessant is het bestaan van een
werkvisum voor 1 jaar, ook wel het zoekjaar,
voor studenten die net zijn afgestudeerd om
werk te vinden in Nederland. Er zijn veel
gevallen bekend van Indonesische studenten
die vanwege de werkvisumvoorziening in
Nederland zijn gaan werken en wonen.

Dengan semakin meningkatnya jumlah
mahasiswa Indonesia di Belanda, semakin
banyak pula kebutuhan-kebutuhan para
mahasiswa ini bahkan sejak mereka masih
di Indonesia. Kebutuhan tersebut misalnya
tempat tinggal dan sarana atau fasilitas mereka
selama belajar di Belanda misalnya sepeda,
fasilitas berkumpul, fasilitas beribadah,
fasilitas kesehatan, informasi tempat magang,
informasi lowongan kerja, informasi liburan
dan lain-lain. GKIN sebagai gereja Indonesia
di Belanda dapat membantu menyediakan atau
memberikan informasi mengenai kebutuhankebutuhan diatas.

Met het toenemende aantal Indonesische
studenten in Nederland, zijn de behoeften van
deze studenten ook toegenomen, ook al wanneer
ze nog in Indonesië zijn. Deze behoeften zijn
bijvoorbeeld huisvesting en hun faciliteiten
tijdens het studeren in Nederland, zoals fietsen,
ruimte om bijeen te komen, gebedsfaciliteiten,
gezondheidsvoorzieningen, informatie over
stages, vacatures, informatie over vakanties
en andere. GKIN kan als Indonesische kerk
in Nederland helpen bij het faciliteren of
verstrekken van informatie met betrekking tot
bovenstaande behoeften. Bovenal een warm
nest aanbieden.
33
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Proposal ini dibuat untuk memberikan
gambaran mengenai peluang dan kesempatan
bagi GKIN untuk melayani mahasiswa
Indonesia yang belajar di Belanda terlepas dari
apapun latar belakang agamanya. Pelayanan
GKIN ini semata didorong oleh kasih Kristus
tanpa ada maksud untuk membuat para
mahasiswa ini menjadi Kristen dan bergereja di
GKIN.

Dit voorstel is gedaan om een overzicht te
geven van de kansen en mogelijkheden voor
GKIN om Indonesische studenten die in
Nederland studeren te bedienen, ongeacht hun
religieuze achtergrond. De dienst van GKIN
wordt uitsluitend gedreven door de liefde
van Christus zonder enige intentie om deze
studenten christenen te laten worden en naar
de kerk te laten gaan bij GKIN.

Tujuan
1.
Menjadi sumber utama informasi bagi
mahasiswa Indonesia yang akan belajar ke
Belanda dalam hal informasi akomodasi,
fasilitas belajar, bersosialisasi dan beribadah
serta fasilitas lainnya.
2.
Melayani
kebutuhan
mahasiswa
Indonesia selama mereka belajar di Belanda,
khususnya kebutuhan dibawah ini:
a.
Sewa gratis sepeda selama mereka
		
belajar di Belanda.
b.
Penggunaan ruang pertemuan 		
		
gereja untuk acara-acara rohani
		
mahasiswa dan acara-acara positif
		lainnya.
c.
Membantu menghubungkan 		
		
mahasiswa yang mencari tempat
		
tinggal dengan pemilik rumah di
		Belanda.
d.
Membantu menghubungkan 		
		
mahasiswa yang mencari 			
		
tempat magang dan kerja dengan
		
perusahaan atau karyawan yang
		
bergereja di GKIN
e.
Lainnya sesuai kemampuan yang
		
dapat diberikan oleh GKIN

Doel
1.
Word de belangrijkste bron van informatie
voor Indonesische studenten die in Nederland
gaan studeren op het gebied van accommodatieinformatie, studiefaciliteiten, gezelligheid en
aanbidding en andere voorzieningen.
2.
Voorzien in de behoeften van Indonesische
studenten terwijl ze in Nederland studeren, in
het bijzonder de volgende behoeften:
a)
Fietsen uitlenen tijdens hun 		
		
studie in Nederland.
b)
Gebruik van kerkelijke 			
		
vergaderruimten voor spirituele
		evenementen voor
		
studenten en andere ten behoeve
		
van algemene nut activiteiten.
c)
Studenten die een woning 		
		
zoeken helpen om in contact te 		
		
komen met huiseigenaren 		
		in Nederland.
d)
NS. Help studenten te verbinden
		
die op zoek zijn naar stages en
		
werk met bedrijven of
		
medewerkers die kerklid zijn bij
		GKIN
e)
Andere zaken die in het
		
vermogen die door GKIN 		
		
kunnen worden geleverd
f)
Via KTB spirituele begeleiding
		
bieden aan Indonesische 			
		
christelijke studenten die naar 		
		
de kerk willen bij GKIN (hoewel

3.
Memberikan bimbingan rohani melalui
KTB bagi mahasiswa Indonesia Kristen yang
ingin bergereja di GKIN (walaupun begitu
mahasiswa diberikan kebebasan penuh untuk
memilih gereja nya sendiri selama di Belanda).
34
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studenten in Nederland de volledige vrijheid
krijgen om hun eigen kerk te kiezen).

Program
1.
Sewa sepeda Gratis
2.
Penggunaan ruang gereja untuk 		
kegiatan rohani mahasiswa dan kegiatan
positif lainnya
3.
Informasi Kos/Kamar
4.
Informasi Magang/Pekerjaan
5.
KTB Mahasiswa

Programma
1.
Fietsen uitlenen.
2.
Het gebruik van de kerkzaal voor 		
spirituele activiteiten van studenten en
andere positieve activiteiten
3.
Instap-/kamerinformatie
4.
Stage-/baaninformatie
5.
Studenten Geestelijke Groeigroepen.

Reparasi sepeda bekas, agar siap pakai
Groepsfoto verwelkoming van nieuwe Indonesische
studenten. De Vice Ambassadeur van Replublik
Indonesia en echtgenote waren ook aanwezig.
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Our warmest wishes
this holiday season!
regio Rotterdam-dordrecht

Fam. Frans & Melly Bertrand -Tan
Metty, Ilona en Chris
Ham & Swan Soema
Liem Sing Hong
Lanny, Karel, Dewi & Oliver
René en Widya de Feijter
Fam. Liem Sing Ing
Leo en Lian Goudappel
Siok Liem
Fam. Pratomo - Parerungan Jos en Mira van Nimwegen
Tine de Groot
Family Nainggolan / br. Manurung
Fam. T.C. de Wit
Rob & Esther Sybesma
Fam. Brand – Hutagalung Peter Meeder & D.B. Mamanua
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VERSLAG LKB 4e kwartaal: september 2021 t/m november 2021
1.
-

Pastorale zorg:
Regio Amstelveen en HSK Noord-oost Nederland: ds. J. Linandi.
Regio Rotterdam-Dordrecht en Regio Rijswijk-Den Haag: ds. S. Tjahjadi.
Regio Arnhem-Nijmegen en Regio Tilburg: ds. S.M. Winckler-Huliselan.

2. Huissamenkomsten:
- Regio Amstelveen: 1x per maand op 4e donderdag om 11.00 uur in het
Nieuwe kerkgebouw, Bouwerij 52, te Amstelveen.
- Regio Amstelveen, afd. Noord / Oost Nederland: eenmaal per maand op 4e zaterdag om
14.00 uur te IJsselmuiden, of Paterswolde. De diensten te Paterswolde in maanden maart,
juni, september en december en de overige maanden in IJsselmuiden.
- Regio Amstelveen, afd. Almere: is op dit moment niet actief.
- In Huize “Patria” in Bussum: 1 x per 3 maanden een zondagsdienst door de GKIN, olv ds. J.
Linandi.
- Regio Arnhem-Nijmegen en regio Tilburg: op aanvraag.
- Regio Rotterdam-Dordrecht: laatste vrijdag van de maand om 19:30 uur,
olv ds. S. Tjahjadi.
- Antwerpen: 2e, 4e en 5e zondag van de maand, aanvang 15:00 uur. Locatie:
Heilige Drievuldigheidskerk, Wapenstilstandlaan 57, B-2600 Berchem (Antwerpen).
3. Catechisatie:
- In alle regio’s volgens afspraak.
4. Bijbelstudie:
- Amstelveen, 2e vrijdag van de maand in het Nieuwe kerkgebouw, Bouwerij 52
te Amstelveen, olv ds. J. Linandi.
- Amstelveen, Bijbelstudie Jongeren/Embrace, om de week in de even weken op vrijdag, locatie
en tijd zie Facebook pagina van Embrace.
- Wognum: 4e vrijdag van de maand olv ds. J. Linandi.
- Rijswijk-Den Haag: Marcuskerk, in het Indonesisch elke 2e en 4e dinsdagavond om 19:00 uur,
olv ds. S. Tjahjadi.
- Rijswijk-Den Haag: Marcuskerk, in het Nederlands, 1e vrijdag van de maand om 12:00 uur, olv
ds. S. Tjahjadi.
- Rotterdam-Dordrecht: 3e donderdagmiddag v.d. maand 13:30, olv ds. S. Tjahjadi.
- Rotterdam-Dordrecht: 3e vrijdagavond v.d. maand om 19:30, olv ds. S. Tjahjadi.
- Arnhem-Nijmegen: 2e woensdag of 2e vrijdag van de maand.
- Arnhem-Nijmegen: Bijbelstudie voor studenten volgens afspraak.
- Tilburg: 3de vrijdag van de maand, olv ds. S.M. Winckler-Huliselan.
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5. Groeigroep:
- Tilburg: 1e donderdagavond van de maand, voor deelname of vragen:
zr. Deany Bergmans via deany_bergmans@live.nl
- Rijswijk-Den Haag: Pasutri, iedere 1e vrijdag van de maand om 18:30 uur.
6. Diaconie:
7. Beëindiging ambtsperiode / overige ambten:
8. Bevestiging ouderling / overige ambten:
9. Landelijke GKIN vergadering(en)/ vertegenwoordiging(en):
- Binnen de regio RDDD heeft mevrouw Iljunah Pratomo de functie van waarnemend voorzitter
aanvaard.
10. Geboren:
- Op maandag 22 november 2021 is geboren in Dordrecht, Naydelin Elisheva
Leffers, dochter van zr. Natalia Ginting en br. Henko Leffers en zusje van Edmund uit regio
GKIN Rotterdam-Dordrecht.
11. Nieuwe dooplidmaten / belijdend lidmaten persoonsadministratie Scipio:
- Op DV zondag 19 september 2021 werd in het GKIN kerkgebouw aan de Bouwerij 52 te
Amstelveen de Heilige Kinderdoop bediend aan: (1) Nadia Yun Lai Wong, dochter van br. Kin
Sang Wong en zr. Jacky Wong-Paramarta en zusje van Aimy Wong en (2) Levi Raka Sumule,
zoon van br. Rheinhard Sumule en zr. Amanda Wulandari. De dienst stond onder leiding van
ds. Johannes Linandi.
- Op 10 oktober 2021 werd in de Alexander Kerk, Rotterdam het sacrament van de Heilige
Doop (volwassendoop) bediend aan  dhr. Sebastian Dolf Mook onder leiding van ds. S.
Tjahjadi.
- Op zondag 21 november 2021 is in de Marcuskerk te Den Haag de Heilige Kinder Doop
bediend aan Joy Felicia Atta Paulus, tweede dochter van zr. Elvin Bamban en br. Paulus Sampe
Manne, wonende te Den Haag. De doop werd bediend op verzoek van Majelis Gereja Toraja
Jemaat Tallunglipu, Rantepao, Indonesië. De dienst stond onder leiding van ds. Stanley
Tjahjadi.
12. Overleden:
- Op 2 september 2021 is op 71- jarige leeftijd te Manado, Indonesië, overleden: dhr.
Jack Gunawan, vader van Meilany Gunawan van GKIN regio Rijswijk-Den Haag. De
begrafenisplechtigheid heeft plaatsgevonden op vrijdag 3 september 2021.
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- Op 7 september 2021 is op 82-jarige leeftijd te Nunboni, Kupang, Indonesië overleden: mw.
Rahel Koeslulat – Loinati, moeder van mw. Dina de Leeuw-Koeslulat en schoonmoeder van
dhr. Floris de Leeuw van GKIN regio Arnhem – Nijmegen. De begrafenisplechtigheid heeft
plaatsgevonden op woensdag 8 september 2021.
- Op 16 september 2021 is op 78-jarige leeftijd te Almere overleden, mw. Helen SugiamanThung, echtgenote van dhr. Philip Sugiaman, van GKIN regio Amstelveen.
- Op 19 september 2021 is op 38-jarige leeftijd overleden te Blitar, Indonesië, dhr. Gunawan
Lukyanto Wibisono, broer van zr. Lisa Go en zwager van br. Yudha Wicaksana van GKIN
regio Amstelveen.
- Op 20 september 2021 is op 93-jarige leeftijd te Amsterdam overleden, br. Bertus Teng, van
GKIN regio Amstelveen. De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden op 27 september, 2021,
te Crematorium Westgaarde in Amsterdam.
- Op 23 september 2021 is op 85-jarige leeftijd te Malang, Indonesië overleden dhr Daniel
Ladong Mangiri, vader van mw. Ima Voerman-Mangiri en schoonvader van dhr. Jonas
Voerman van GKIN regio Arnhem-Nijmegen.
- Op 8 oktober 2021 is op 83-jarige leeftijd te Jakarta, Indonesië overleden dhr. Johannes
Wladimir Tombokan, broer van mw. Elviera Strijk-Tombokan van GKIN regio ArnhemNijmegen.
- Op 9 oktober 2021 is op 93-jarige leeftijd in Boxtel overleden, mevr. Pauline Pauw, lid van de
HSK Senioren van GKIN regio Amstelveen. De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden op
maandag 18 oktober 2021 in Uden.
- Op 13 oktober 2021 is op 56-jarige leeftijd in Jakarta, Indonesië overleden dhr. Charles
Pangaranap Manurung, broer van br. Hein Manurung en zwager van zr. Lydia Kristina
Berahmana, en oom van Rebekka Manurung van regio Rijswijk-Den Haag.
- Op 17 oktober 2021 is op 82-jarige leeftijd in Purmerend overleden dhr. Cappie Koning,
zwager van zr. Paula Macawalang-Saul van regio Amstelveen.
- Op 5 november 2021 is op 82-jarige leeftijd in Dordrecht overleden dhr. Harry Victor
Swart de echtgenoot van zr. Maya Swart - Diredja van regio Rotterdam- Dordrecht.
- Op 17 november 2021, is op 78-jarige leeftijd in Den Bosch overleden dhr. Eugene Moonen
echtgenoot van mw. Rika Moonen Pinontoan , vader van Jeffry Ferdinandus en Mozes
Ferdinandus. De crematie vond plaats op 26 november 2021 o.l.v. Ds. Johannes Linandi.
- Op 25 november 2021 is op 82-jarige leeftijd in Amsterdam overleden, dhr. Harry Guldenaar,
echtgenoot van mw. Sylvia Guldenaar-Wenardja, van GKIN regio Amstelveen.
DE GEMEENTE EN DE KERKENRAAD BIDDEN DE FAMILIES GODS TROOST EN
NABIJHEID TOE.
13. Huwelijksinzegening:
- Op 2 oktober 2021 zijn onder bediening van ds. S.M. Winckler-Huliselan, in het huwelijk
bevestigd en ingezegend: br. Edwin Arthur van der Hoek en zr. Citra Reski Girsang van GKIN
regio Tilburg. De dienst heeft plaatsgevonden op locatie Klasse Theater te Tilburg.
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14. Landelijke mededelingen / activiteiten:
- Op zaterdag 23 oktober vond onder leiding van Santi Tjahjadi een zoominar plaats over met als
thema; Weten “waarom” en niet alleen “hoe”, leer het karakter van kinderen herkennen en help
ze om correct te reageren.
- Landelijke Gebedsavond GKIN. Het Ministerium doet een oproep aan de gehele gemeente van
de GKIN om in eenheid Gods aangezicht te zoeken en om samen Gods hulp te smeken in deze
crisis. Laten wij daarom samen thuis meedoen met de ‘Landelijke Gebedsavond GKIN’, die
elke woensdag gehouden om 19.30 uur.
- Toerusting ouderlingen en activisten; op 9 oktober 2021 vond er een online toerusting plaats
voor ouderlingen en activisten via Zoom en deze stond onder leiding van Ds. S. Tjahjadi, Ds. J.
Linandi & Ds. M. Winckler-Huliselan.
15. Jongerenactiviteiten:
- Herfstwandeling:“Herfst staat weer voor de deur”, op zondag 31 oktober organiseerde de regio
Tilburg een boswandeling voor de KND.
Opgesteld door: Coördinator landelijke kerkelijk bureau, verslagdatum 27-11-2021.
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