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Van de redactie
De vakantietijd is voorbij, het gewone leven is weer in volle gang, zo gonst het ook weer van
de activiteiten binnen de GKIN. Een kerkgemeenschap is nooit klaar, er wordt altijd weer
gebouwd aan Gods koninkrijk. Soms letterlijk, zo kunnen we kunnen lezen over de
uitdagingen van de Stichting Regiokerk GKIN Amstelveen bij het realiseren van het eigen
gebouw. De jongeren timmeren ook aan de weg: Embrace, CARE, jongerendiensten,
deelname aan Youth Summit in Bogor.
Onze voorzitter deelt zijn vakantiebelevenissen waarin Gods hand zichtbaar is. Ook krijgen
we inzicht in wat Lady’s Day in regio Rijswijk-Den Haag is en wat we daar van kunnen leren.
Per 1 juli 2016 heeft het lay-out team bestaande uit Reynitha Panjaitan, Elvina Budisantoso
en Anton Quist hun taak neergelegd, de redactie dankt hen voor hun jarenlange inzet om
GKIN Nieuws vorm te geven. We zijn blij dat Deany Bergmans en Katharina Gandasasmita,
beide uit regio Tilburg, zich met enthousiasme hebben gemeld om deze taak over te nemen.
Dit enthousiasme past bij de overdenking van Ds Linandi “Hoorder of dader”, staan wij aan
de kant of pakken wij aan? De redactie zoekt nog versterking in de vorm van regionale
correspondenten, schroom niet om u aan te melden op gkinnieuws@gkin.org.
Wij wensen u veel leesplezier en Gods zegen bij het bouwen aan Gods Koninkrijk!

Redactie GKIN Nieuws
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KENNISMAKING NIEUWE LAY-OUT TEAM
Hallo! Namens het nieuwe lay-out team.
Wij zullen ons even voorstellen. Wij zijn Deany Bergmans (26 jaar) & Katharina
Gandasasmita (14 jaar) uit de regio Tilburg.
In het dagelijks leven werkt Deany bij een gerechtsdeurwaarder en Katharina zit in de 3e klas
van tweetalig Atheneum (Nederlands & Engels, niet Nederlands & Indonesisch haha).
Deany luistert in haar vrije tijd graag naar muziek, kijkt Netflix, shopt wat rond en maakt zo
nu en dan korte filmpjes. Wat Katharina doet in haar vrije tijd? Pianoles, dansen en hockey.
Daarnaast spreekt ze vaak af met vriendinnen en is veel bezig met social media (zelfs tijdens
het schrijven van dit stuk).
Deany en Katharina gaan al van kinds af naar de GKIN. Deany zit al enkele jaren in de
beamteam, is vanaf 2011 secretaris van de regionale jongerencommissie & sinds kort ook
secretaris van CARE en gaat regelmatig naar de groeigroep. Katharina zingt af en toe samen
met de andere jongeren van de regio, acteert soms in de korte filmpjes voor de
jongerendiensten en gaat nog naar de KND (groep: middelbare school).
De reden dat Deany en Katharina nu actief zijn bij GKIN Nieuws, is omdat zij de toekomst
zijn van de GKIN en zij de traditie van 32 jaargangen “GKIN NIEUWS” willen voortzetten.
Vanaf heden willen zij beginnen met een pilot om een nieuw rubriek te installeren:
“De vraag van het kwartaal.”
Hierin wordt elk kwartaal een vraag gesteld over een regio, waarin andere regio’s deze vraag
kunnen beantwoorden door deze in te zenden naar gkinnieuws@yahoo.com.
De winnaar zal een leuke prijs ontvangen!
De vraag van dit kwartaal is:
“Hoeveel mensen zitten er in het beamteam van regio Tilburg?”
Bonusvraag: “Wie zitten in het beamteam van regio Tilburg?”
(Indien we een groot respons krijgen, zal dit worden voortgezet in de navolgende edities van GKIN NIEUWS)
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OVERDENKING
“Preken in de eredienst: hoorder of dader?/ Khotbah di dalam ibadah: pendengar
atau pelaku?”
Jacobus 1:19-27 - (Preek ds. J. Linandi in het kader van prekenserie)
Erik Weihenmayer is een fenomenale
bergbeklimmer uit Amerika. Hij is een van
de jongste mannen ter wereld die de zeven
hoogste bergtoppen van de wereld heeft
beklommen, onder andere: de Mount
McKinley, de hoogste top van de Verenigde
Staten, en de Mount Kilimanjaro. Op 25 mei
2001, op de leeftijd van 33 jaar bereikte hij
de top van de Mount Everest. Een plek die
nooit bereikt wordt door 90% van de
mensen die de Mount Everest proberen te
beklimmen. Het is zeker een grote prestatie
vooral als we weten in welke situatie Erik
Weihenmayer dit allemaal heeft bereikt. Hij
is namelijk blind sinds zijn 13de. Erik
Weihenmayer is een blinde bergklimmer! Hij
is een bron van inspiratie voor velen.

Erik Weihenmayer adalah seorang pendaki
gunung fenomenal dari Amerika. Ia adalah
orang yang paling muda yang telah mendaki
tujuh gunung paling tinggi di dunia, antara
lain: Mt. McKinley, puncak tertinggi di
Amerika Serikat, dan Mt. Kilimanjaro. Pada 25
Mei 2001, di usianya yang ke 33 ia mencapai
puncak Mt. Everest. Suatu puncak yang tidak
pernah dicapai oleh 90% orang yang
mencoba mendaki Mt. Everest. Sungguh
suatu prestasi apalagi kalau kita tahu dalam
situasi seperti apa Erik Weihenmayer
mencapai ini semua. Ia buta sejak usia 13
tahun. Erik Weihenmayer adalah seorang
pendaki gunung yang buta. Ia adalah sumber
inspirasi bagi banyak orang.
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Maar hoe doet hij dat? Hoe kan iemand die
blind is, de hoogste berg ter wereld
beklimmen? Hij vertelde op een dag zijn
geheim. Hij heeft geleerd om goed te
luisteren.
- Hij luistert naar de bel, gebonden aan de
achterkant van de bergbeklimmer vóór hem:
dat toont hem welke weg hij moet gaan.
- Hij luistert naar zijn bergklimmaatjes die
naar hem schreeuwen: "Doodvallen twee
stappen naar rechts!" : dan weet hij welke
richting hij niet moeten gaan.
- Hij luistert naar het geluid van zijn ijsbijl
die het in het ijs prikt: zodat hij weet of zijn
voet veilig staat of niet.
Goed luisteren is voor Erik Weihenmayer
belangrijk. Het is een kwestie van leven en
dood.

Namun
bagaimana
ia
melakukannya?
Bagaimana orang yang buta dapat mendaki
gunung tertinggi di dunia? Pada suatu hari ia
menceritakan rahasianya. Ia telah belajar
untuk mendengarkan dengan baik.
- Ia mendengarkan bel yang terikat di
belakang pendaki gunung di depannya: itu
menunjukkan jalan mana yang harus ia
tempuh.
Ia
mendengarkan
teman
pendaki
gunungnya yang berteriak kepadanya: “Awas
bisa jatuh mati dua langkah ke kanan”: maka
ia tahu jalan mana yang harus ia hindari.
- Ia mendengarkan suara dari kapak esnya
yang menembus es: agar ia tahu apakah
pijakannya aman atau tidak.
Mendengarkan dengan baik bagi Erik
Weihenmayer adalah soal hidup dan mati.

Jacobus spreekt in onze lezing over goed
luisteren. Goed luisteren kan alleen
gebeuren als we trager zijn om te spreken
en zeker als we niet beheerst worden door
emotie. Men heeft wel eens gezegd: “God
heeft ons twee ogen gegeven en twee oren,
maar slechts één mond, zodat Hij kennelijk
verwacht, dat we tweemaal zo goed
luisteren en kijken dan spreken”.

Yakobus berkata di dalam pembacaan Alkitab
kita tentang mendengarkan dengan baik.
Mendengarkan dengan baik hanya dapat
terjadi kalau kita lambat berkata-kata dan
tentu saja kalau kita tidak dikuasai oleh
emosi. Ada orang yang mengatakan: “Allah
memberikan kita dua mata dan dua telinga,
namun hanya satu mulut, tampaknya dengan
maksud agar kita dua kali lebih baik dalam
mendengar dan melihat daripada berbicara”.

Wij leven in een moderne tijd waarin de
communicatie
erg
snel
gaat.
We
communiceren bijna met de snelheid van
het licht: met onze smartphone, via sociaal
media, via e-mail, en vooral nu via

Kita hidup di zaman modern di mana
komunikasi sangat cepat. Kita berkomunikasi
hampir dengan kecepatan cahaya: dengan
smartphone, lewat media-sosial, lewat e-mail,
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whatsapp. Wij kunnen tegelijktertijd zoveel
mensen
bereiken
met
onze
communicatiemiddelen. Hoe vaak kijkt u per
dag naar uw smartphone? Zo gemakkelijk is
de communicatie als er maar WIFI is, zegt
men. Maar is het waar? Mensen hebben
juist sneller ruzie met elkaar vanwege snelle
WIFI. ‘Ik zie die dubbele blauwe vinkjes op
jouw WA, maar je reageert niet’. Sleutel van
goede communicatie echter is goed
luisteren. Luisteren we goed naar elkaar?
Luisteren we goed naar God?
Net als vorig jaar, denken we na over het
jaarthema van de GKIN “Samen Gods
aanwezigheid vieren in de eredienst”.
Elementen van de eredienst worden dit jaar
verder verdiept in de prekenserie met het
volgende thema: “Gebed in de eredienst:
wat betekent het?” (door ds. S. Tjahjadi),
“Dankoffer: moeten we voorbereiden (door
ds. S.M. Winckler- Huliselan). Vandaag is
ons thema: “Preken in de eredienst: hoorder
of dader? (door ds. J. Linandi).
Wij luisteren elke zondag naar de preek van
de dominee. De ene predikant is de andere
niet. Er zijn zoveel manieren en methoden
van preken. De ene manier spreekt de ene
aan, de andere manier spreekt de ander
aan. Maar wat belangrijk is om te beseffen:
“Namens wie spreekt de predikant?” Een
predikant is Verbi Divini Minister. Dat is
Latijn en betekent: Dienaar van het
Goddelijke Woord. Dit herinnert ons dus als
gemeente dat het een buitengewoon
voorrecht is dat God Zijn Woord aan ons wil
geven. Mogen we in de eredienst ’s zondags
steeds vervuld zijn van verlangen naar God
die tot ons wil spreken en dat wij
ontvankelijk luisteren naar Zijn Woord (met
een open houding ), ongeacht door welke
dienaar of predikant Hij ook spreekt. De
open houding zoals de jonge Samuël in de
Bijbel die tegen de Heer zegt: “Spreek, Uw

dan sekarang ini lewat whatsapp. Kita bisa
sekaligus menjangkau banyak orang dengan
alat komunikasi kita. Berapa sering saudara
tiap hari mengecek smartphone? Kata orang
begitu mudah komunikasi asalkan ada WIFI.
Namun apakah itu benar? Orang justru lebih
cepat ribut karena WIFI yang cepat. ‘Saya
lihat dua tanda centang biru WA kamu tapi
kamu tidak kasih reaksi’. Kunci komunikasi
yang sesungguhnya adalah mendengarkan
dengan baik. Apakah kita mendengarkan
orang lain dengan baik? Apakah kita
mendengarkan suara Tuhan dengan baik?
Sama seperti tahun lalu, tahun ini kita
merenungkan tema tahunan GKIN “Bersamasama merayakan kehadiran Allah di dalam
ibadah”. Elemen-elemen dalam ibadah
diperdalam di dalam seri khotbah dengan
tema-tema: “Doa di dalam ibadah: apa
maknanya?” (ds. S. Tjahjadi), “Persembahan
di dalam ibadah: apa perlu dipersiapkan?”
(ds. S.M. Winckler- Huliselan). Hari ini tema
kita adalah “Khotbah di dalam ibadah:
pendengar atau pelaku?” (ds. J. Linandi).
Tiap minggu kita mendengarkan khotbah
pendeta. Pendeta yang satu berbeda dengan
pendeta yang lain. Ada begitu banyak cara
dan metode berkhotbah. Cara yang satu
disukai orang tertentu, cara yang lain disukai
oleh orang yang lain lagi. Namun yang
penting untuk kita sadari adalah: “Atas nama
siapa pengkhotbah berbicara?” Dalam bahasa
Latin seorang pendeta adalah Verbi Divini
Minister. Artinya: Pelayan Firman Allah. Ini
mengingatkan kita sebagai jemaat bahwa
sungguh suatu keistimewaan kalau Allah mau
memberikan FirmanNya kepada kita. Kiranya
di dalam ibadah tiap minggu kita dipenuhi
kerinduan kepada Allah yang ingin berbicara
kepada kita dan kiranya kita mendengarkan
SabdaNya dengan hati yang terbuka,
siapapun pelayan yang berbicara atas
namaNya. Sikap yang terbuka itu kita
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dienaar luistert” (I Samuël 3:10). Luisteren
geldt ook voor de predikant. Voordat de
gemeente luistert naar de preek van de
predikant, moet de predikant eerst goed
luisteren naar Gods Woord en in volle
ontvankelijkheid en afhankelijkheid aan God
zeggen: “Spreek Heer, Uw dienaar luistert”.

temukan dalam diri Samuel yang masih muda
di Alkitab yang berkata kepada Tuhan:
“Berbicaralah, hambaMu mendengar” (I
Samuel 3:10). Mendengarkan juga berlaku
bagi pendeta. Sebelum jemaat mendengarkan
khotbah pendeta, pendeta harus terlebih dulu
mendengarkan Firman Allah dengan baik, dan
dengan penuh ketergantungan dan hati yang
Jakobus gaat nog verder. “Alleen horen is terbuka berkata kepada Tuhan: “Berbicaralah
niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt Tuhan, hambaMu mendengar”.
ook doen”. In de HSV staat: “Wees daders
van het Woord, en niet alleen hoorders”. In Yakobus melanjutkan lagi. “Tetapi hendaklah
zijn brief gaat het niet over de theorie, maar kamu menjadi pelaku firman dan bukan
helemaal over de praktijk; over: hoe leef je hanya pendengar saja…” Di dalam suratnya ia
als kind van God in deze wereld. Jakobus wil tidak mau bicara soal teori tetapi praktek:
als het ware zeggen: wat koop je voor bagaimana kita hidup sebagai anak Tuhan di
mooie woorden, als het er niet uitkomt in je dunia ini. Yakobus seakan ingin mengatakan:
daden? Je moet het ook doen.
Buat apa kata-kata saleh yang indah kalau
Als je niet in praktijk brengt wat je gelooft, tidak dilakukan dalam perbuatan? Kamu
als je het niet waar maakt, dan ben je net harus melakukan. Apa yang kamu percaya
als iemand die in de spiegel heeft gekeken, harus dipraktekkan. Kalau tidak kamu seperti
en die weer wegloopt en prompt totaal orang yang memandang diri ke cermin
vergeten is hoe hij eruit zag?
kemudian pergi lagi dan benar-benar lupa
seperti apa tampaknya.
De Bijbel is een spiegel. De verkondiging
van het evangelie is een spiegel. Elke Alkitab adalah cermin. Pemberitaan Firman
zondag in de kerk kijken we naar die adalah cermin. Tiap minggu kita melihat ke
spiegel.
cermin. Kita melihat diri kita sebenarnya. Kita
Hier ziet u hoe het echt is; en hoe u echt juga boleh melihat diri kita sebagai manusia
bent. Wij mogen ook ontdekken wat wij om baru di dalam Kristus. Kristus mau
Christus’ wil mogen zijn. Maar als u dat mentransformasi hidup kita.
gezien hebt, dan moet u er natuurlijk wel Namun kalau kita sudah melihat cermin itu,
wat mee doen; dan zal dat te merken zijn in kita tidak boleh membiarkannya berlalu.
uw leven. Anders hebt u er nog niks aan. Harus ada sesuatu perubahan yang terjadi
Dat zegt Jakobus.
dalam hidup kita. Kalau tidak maka ini tidak
ada gunanya. Ini dikatakan oleh Yakobus.
Misschien is dit het grootste gevaar voor het Mungkin bahaya terbesar bagi kekristenan
christendom: dat christenen het Woord van terletak dalam hal ini: orang Kristen hanya
God alleen horen, maar niet in praktijk mendengar Firman Allah tetapi tidak
brengen. Wij horen veel van het Woord, mempraktekannya. Kita banyak mendengar
maar ons hart blijft onveranderd. Onze Firman, tetapi hati kita tetap tidak berubah.
woorden en daden liggen ver uit elkaar. Wij Perkataan dan perbuatan kita terpisah jauh.
leven niet vanuit wat wij geloven. Het is niet Kita tidak hidup menurut apa yang kita
verwonderlijk dat niet gelovigen soms percaya. Karena itu tidaklah heran kalau ada
zeggen: “Ik heb geen moeite met God, het orang yang tidak percaya berkata: “Saya
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zijn Zijn volgelingen,
die ik voor geen meter
horen, laten we
verdedigen, maar het
voor ons.

Zijn grondpersoneel
vertrouw”. Als we dit
ons niet meteen
zien als een spiegel

tidak punya masalah dengan Tuhan, tetapi
pengikutNya atau awak darat-Nyalah yang
saya tidak percaya sedikitpun”. Kalau kita
mendengar ini, jangan langsung membela
diri, tapi lihatlah seperti cermin untuk kita.

In onze nieuwe liturgie willen we daarom
meer bewust worden van het belang van
horen en doen. Na de Schriftlezing spreekt
de predikant daarom de woorden van de
Here Jezus: “Gelukkig zij die luisteren naar
het Woord van God en ernaar leven (Lucas
11:28)”.
Vervolgens
beantwoordt
de
gemeente met een lofzang ‘‘Halleluja (3X)”

Di dalam liturgi kita yang baru kita ingin lebih
menyadari pentingnya mendengar dan
melakukan. Karena itu sesudah pembacaan
Firman,
pengkhotbah
mengucapkan
perkataan Tuhan Yesus: “Lebih berbahagia
lagi orang yang mendengar perkataan Allah
dan
menjalankannya!”
(Lukas
11:28
Terjemahan
BIS).
Selanjutnya
jemaat
menjawab dengan pujian “Haleluya (3X)”

In welke aspecten moeten wij vooral het
Woord van God in praktijk brengen?
Jacobus werkt het uit: in ons persoonlijk
gedrag (levenswandel) en in onze zorg voor
de behoeftigen naastenliefde).
Persoonlijk gedrag (levenswandel)
Jacobus waarschuwt de gelovigen in het
gebruikmaken van de tong. En dan maakt
hij het gelijk ook heel concreet. In vers 26
zegt hij dat je godsdienst helemaal niks
voorstelt, als je je tong niet beteugelt. Als je
almaar loopt te kleppen over anderen,
roddels doorvertelt, negatief spreekt over
anderen, en mensen zwart maakt, nou, zegt
Jakobus, dan heb je er dus nog niet veel
van begrepen. In zijn derde hoofdstuk zegt
Jacobus hierover nog verder: “9 Met onze
tong zegenen we onze Heer en Vader, en
we vervloeken er mensen mee die God
heeft geschapen als zijn evenbeeld. 10 Uit
dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking.
Dat kan toch niet goed zijn, broeders en
zusters?” (Jacobus 3:9-10).
In het gebruikmaken van onze tong kunnen
de volgende vragen ons helpen als filter:
Is het wat ik ga zeggen nuttig of nutteloos?
Is het wat ik ga zeggen opbouwend of
afbrekend? Is het wat ik ga zeggen arrogant

Dalam aspek kehidupan apa Firman Allah itu
harus dipraktekkan? Yakobus menguraikan:
dalam perilaku pribadi (cara hidup) dan dalam
pertolongan kita kepada orang yang
membutuhkan (kasih terhadap sesama).
Perilaku pribadi (cara hidup)
Yakobus memperingatkan orang percaya
dalam penggunaan lidah. Dengan kongkret ia
katakan: “Jikalau ada seorang menganggap
dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang
lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka siasialah ibadahnya”. Ibadah kita jadi sia-sia
kalau kita suka bergosip, bicara negatif
tentang orang lain, dan menjelek-jelekkan
orang. Di pasal yang ketiga Yakobus
mengatakan ini lebih lanjut: “9 Dengan lidah
kita memuji Tuhan, Bapa kita; dan dengan
lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan
menurut rupa Allah,
10 dari mulut yang satu keluar berkat dan
kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh
demikian terjadi” (Yakobus 3:9-10)
Di dalam menggunakan lidah kita, beberapa
pertanyaan ini dapat menolong kita sebagai
filter: Apakah yang akan saya katakan
bermanfaat atau tidak bermanfaat? Apakah
yang akan saya katakan membangun atau
menjatuhkan? Apakah yang akan saya

Jaargang 32 • nummer 4 • oktober 2016

9

of bescheiden?
(Vgl. Efeziërs 4:29, Spreuken 12:18; 25:11)
Wij kunnen ons ook afvragen: ‘Spreek ik de
juiste woorden, op de juiste tijd, op de
juiste manier, met de juiste motivatie?’

katakan sombong atau rendah hati? (Bnd.
Efesus 4:29, Amsal 12:18; 25:11)
Kita juga dapat bertanya kepada diri sendiri:
‘Apakah saya mengucapkan kata-kata yang
tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara
yang tepat, dan dengan motivasi yang tepat?’

Zorg
voor
de
behoeftigen
(naastenliefde)
De weduwen en wezen waren in die tijd de
zwakken in de samenleving. Ze zijn mensen
die er alleen voor staan, omdat ze geen
helper hebben. Zij hebben niemand om op
terug te vallen, en daarom zijn zij zwak en
kwetsbaar.
Dit geldt ook voor ons in Nederland.
Ondanks de zorg voor de behoeftigen in
Nederland wordt veel geregeld door de
overheid, mogen we hier als kerk niet
verstek gaan. Sociale betrokkenheid en
naasten liefde hoort bij christen-zijn. Onze
zorg voor de behoeftigen is teken van onze
liefde aan Christus. In Matteüs 25:40 zegt
de Here Jezus: “Ik verzeker jullie: alles wat
jullie gedaan hebben voor een van de
onaanzienlijksten van mijn broeders of
zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

Pertolongan
kepada
orang
yang
membutuhkan (kasih terhadap sesama).
Janda dan anak yatim pada waktu itu adalah
orang yang lemah di masyarakat. Mereka
adalah orang yang tidak punya penolong.
Mereka lemah dan rentan.
Perintah ini juga berlaku bagi kita di Belanda.
Walaupun banyak hal yang berkaitan dengan
perawatan
terhadap
orang
yang
membutuhkan diatur oleh pemerintah,
sebagai gereja kita tidak boleh absen.
Keterlibatan sosial dan kasih terhadap sesama
adalah ciri khas orang Kristen yang tidak bisa
dilepaskan. Pertolongan kita kepada orang
yang membutuhkan adalah tanda kasih kita
kepada Kristus. Di Matius 25:40 Yesus
berkata:
“Aku
berkata
kepadamu,
sesungguhnya segala sesuatu yang kamu
lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku
yang
paling
hina
ini,
kamu
telah
Onze bereidheid om actief te zijn in de kerk melakukannya untuk Aku”.
is ook een daad van ‘doen’ en niet alleen
‘horen’. Als God ons vraagt: ‘Wie gelooft dat Kesediaan kita untuk aktif di gereja juga
Ik Mijn gemeente wil bouwen?’. Ik ben adalah tindakan ‘melakukan’ dan bukan hanya
ervan overtuigd dat alle handen omhoog ‘mendengar’. Kalau Tuhan bertanya kepada
zullen gaan. Maar als God verder vraagt: kita: ‘Siapa yang percaya bahwa Aku ingin
‘Wie wil Mijn gemeente bouwen? Wie wil Mij membangun jemaatKu?’ Saya yakin semua
dienen als ouderling of commissielid om akan angkat tangan. Tapi kalau Tuhan
Mijn gemeente te bouwen?’ Hoeveel handen bertanya lagi: ‘Siapa yang ingin membangun
blijven nog omhoog? Het zoeken naar jemaatKu? Siapa yang mau melayani sebagai
nieuwe ouderlingen in de hele GKIN is jaar penatua
atau
anggota
komisi
untuk
in jaar uit een zware klus. De Here Jezus membangun jemaatKu?’ Berapa tangan yang
zegt: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn masih terangkat? Pencarian penatua tahun
er weinig’. Zijn er arbeiders die de stem van demi tahun di seluruh GKIN adalah pekerjaan
de Heer niet alleen ‘horen’, maar ook yang sulit. Tuhan Yesus berkata: ‘Tuaian
‘doen’? Moge we meer bereid zijn om memang banyak, tetapi pekerja sedikit’.
dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk. Net als Adakah
pekerja
yang
bukan
hanya
de leus van een bekend schoenenmerk: ’mendengar’ suara Tuhan, tetapi juga
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‘Just do it!’. ‘Gewoon doen!’.

‘melakukan’? Kiranya kita lebih lagi bersedia
untuk melayani di dalam Kerajaan Allah.
Het thema van deze preek is: “Preken in de Sama seperti slogan sebuah merk sepatu
eredienst: hoorder of dader?” Wat kiest u: terkenal: ‘Just do it!’. ‘Lakukan saja!’.
hoorder of dader? Kies voor beiden! Wees
een goede hoorder en dader!
Thema khotbah hari ini adalah: “Khotbah di
dalam ibadah: pendengar atau pelaku?” Apa
We moeten luisteren naar het Woord van yang anda pilih: jadi pendengar atau jadi
God, zoals Erik Weihenmayer: luistert naar pelaku?
Pilihlah
dua-duanya!
Jadilah
de bel, naar zijn bergklimmaatjes en naar pendengar yang baik dan pelaku!
het geluid van zijn ijsbijl. We moeten
luisteren alsof ons leven ervan afhangt, Kita harus mendengarkan Firman Tuhan
want dat is zo.
seperti
En net als Erik Weihenmayer, niet alleen Erik Weihenmayer: Ia mendengarkan bel,
luisteren, maar omzetten in daden. Alleen teman pendaki gunungnya, suara kapak es.
horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord Kita harus mendengarkan seakan hidup kita
hebt ook doen. Wanneer wij doen wat wij bergantung daripadanya, karena memanglah
horen, het Woord van God in praktijk demikian adanya. Selanjutnya sama seperti
brengen, zullen we weten welke weg wij Erik
Weihenmayer,
bukan
hanya
moeten gaan, welke richting wij moeten mendengarkan tetapi juga melakukannya.
vermijden, en dan zullen we de berg “Hendaklah kalian melakukan apa yang
beklimmen, de moeilijkheden overwinnen, dikatakan
oleh
Allah,
jangan
hanya
en het doel bereiken dat God voor een ieder mendengarkan saja…” (Terjemahan BIS).
van ons heeft. Amen.
Ketika kita melakukan apa yang kita
dengarkan, melakukan Firman Allah dalam
ds. Johannes Linandi
praktek kehidupan, maka kita akan melihat
jalan mana yang harus kita tempuh, jalan
mana yang harus kita hindari. Kita akan terus
mendaki gunung kehidupan, mengatasi
kesulitan, dan mencapai tujuan yang Allah
kehendaki bagi kita masing-masing. Amin.

Pdt. Johannes Linandi
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Dagboek van de voorzitter
“Hij houdt de wacht over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid.” (Psalm 121:8).
Hoeraaa…. VAKANTIE. Deze woorden staan bovenaan in mijn dagboek voor de maand augustus. Ja,
de maanden juli en augustus staan meestal in het teken van vakantie. Even rust nemen van de
hectiek en de dagelijkse sleur. Er worden dan ook minder kerkelijke activiteiten georganiseerd in
deze maanden.
Desondanks was er een aantal bijzondere activiteiten die ik graag met jullie wil delen alvorens over
de vakantie te gaan praten.
Op zondag 19 juni waren veel GKIN’ers aanwezig bij de ‘verbintenisdienst’ van ds. Rene de Reuver
in de Sint-Janskerk in Gouda. Bij deze dienst werd ds. de Reuver geïnstalleerd als de nieuwe scriba
van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Ds. de Reuver is geen onbekende
voor ons. Tot voor kort was hij de gemeentepredikant van de Marcuskerk in Den Haag, waar GKIN
regio Rijswijk-Den Haag wekelijks haar diensten houdt en ook nauwe samenwerking mee heeft.
“Veelkleurigheid”, dat was het thema van de dienst. Veelkleurig is ook de Sint-Janskerk vanwege de
vele adembenemende glas-in-lood ramen. En veelkleurig was ook de dienst die opgesierd werd met
een angklung optreden van de kinderen van GKIN regio RW/DH. En als wij het nu over de vakantie
hebben, de Sint-Janskerk in Gouda is zeker een bezichtiging waard.
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Zondag 31 juli: Huis-Samen-Komst dienst in Antwerpen. Alhoewel de HSK in Antwerpen al bijna 3
jaar gehouden wordt, is deze dienst toch wel bijzonder omdat sinds mei 2016 de HSK-dienst niet
alleen op de 2e zondag van de maand gehouden wordt, maar ook op de 5e zondag. De dienst werd
door 36 mensen bijgewoond. Wow…!! Zelfs in de vakantieperiode werd de dienst goed bezocht. Er
waren wel veel mensen op vakantie, maar tegelijkertijd kwamen er ook nieuwe mensen naar de
HSK-dienst. En wat ik zo bijzonder vind in de bijeenkomsten van de HSK Antwerpen is de sfeer die je
daar ervaart; saamhorigheid en vrede. De sfeer die mij deed denken aan de fijne tijden 30 jaar
geleden, toen ik de diensten van de net opgerichte GKIN regio Schiedam regelmatig bezocht. Als u
toevallig in België bent, raad ik u aan om de HSK-dienst bij te wonen: iedere 2e en 5e zondagen in de
Heilige Drievuldigheidskerk, Wapenstilstandlaan 45, Berchem- Antwerpen.

HSK Antwerpen in Heilige Drievuldigheidskerk, Berchem-Antwerpen
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En dan de VAKANTIE... Wij waren naar Indonesië en Hong Kong gegaan om daar onze ouders en
andere familieleden te bezoeken. Gedurende 3 weken bewust geen e-mail openen en echt genieten
van het eten, sightseeing en gesprekken met onze familie, soms afgewisseld met zwempartijen met
de kinderen. Het is echter heel bijzonder dat wij, uitgerekend in Hong Kong waar weinig christenen
zijn, aangesproken werden door 2 verschillende Christenen. Ouderling Roy Thong van “the church of
Jesus Christ of latter-day saints” die op weg was naar zijn appartement en een oudere man in de
“Ladies Market” in Kowloon, die rugzakken verkoopt. Wij waren zeer verrast toen deze oude man,
terwijl wij de rugzakken aan het bekijken waren, uit het niets zei: “Do you believe in God?” en zonder
op onze antwoorden te wachten verder zei: “I do, because I am Christian. I was an orphan and the
church takes care of me…..” Jammer genoeg hadden niet veel tijd om veel met deze man te praten
omdat wij verder moesten gaan voor een afspraak.
Het lijkt alsof met deze twee ontmoetingen en de getuigenis van de rugzakverkoper, God tegen ons
allemaal wilde zeggen “Ik houd de wacht over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid (Psalm
121:8).

Ladies market Kowloon, Hong Kong
Nu de vakantie voorbij is, laten we weer met frisse moed hard werken en onze verantwoordelijkheid
nemen op het werk en in de kerk. Werkse!
Namens het GKIN Dagelijks Bestuur,
Warme groet,
Iskandar Gandasasmita
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Bekende liederen en hun verhaal
Jezus zegt ons: schijn
Jesus bids us shine
1. Jezus zegt ons: schijn

met een helder pracht,
zoals kleine kaarsen
branden in de nacht.
Om ons in het donker,
daarom geldt het: schijn,
jij in jouw omgeving,
ik rondom mij.

S. Warner (1819-1865)
Vertaling H. Van ’t veld, geb. 1932

3. Jezus zegt ons: schijn

ook voor iedereen.
Er is zoveel donker
dagelijks om ons heen:
zonde, nood en lijden,
daarom geldt het: schijn,
jij in jouw omgeving,
ik rondom mij.

2. Jezus zegt ons: schijn

bovenal voor Mij.
Als ons lichte zwak wordt,
is Hij ons nabij.
Hij ziet uit de hemel
of wij kaarsjes zijn,
jij in jouw omgeving,
ik rondom mij.

Susan Warner werd geboren en groeide op in New York. Haar vader was een beroemde
advocaat die in 1873 buiten zijn schuld in financiële mogelijkheden geraakte. Om het
gezin er weer een beetje bovenop te helpen, probeerden Susan en haar één jaar jongere
zus Anne, die beiden nooit zouden trouwen, geld te verdienen met het schrijven van
romans en Bijbelverhalen.
Susans debuut The Wide, Wide World (De wijde, wijde wereld), dat zij onder het
pseudoniem Elizabeth Wetherell in 1850 publiceerde, stond nummer twee op de lijst van
de top-10, net onder Uncle Tom’s Cabin (De negerhut van Oom Tom).
Anne schreef onder het pseudoniem Amy Lothrop romans en onder haar naam
liedbundels. Van haar is het heel populair geworden kinder- en zendingslied: ‘Jesus loves
me! This I know’.
Inzet voor mensen uit hun omgeving toonden Susan en Anne door jarenlang elke
zondagmiddag Bijbelstudie te houden met een groot aantal cadetten van de nabijgelegen
West Point Military Academy.
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‘Jesus tells us shine with a pure clear light’, voorheen vertaald als ‘Jezus zegt, dat Hij hier
van ons verwacht’, werd bij het verschijnen in 1868 enorm populair. Het lied probeert de
enorm uitdagende en moeilijke opdracht van Jezus aan de schare in Matteüs 5:16 onder
woorden te brengen: ‘Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede
werken mogen zien, en uwe Vader, die in de hemelen is, verheerlijken’.
De slotregels van elk couplet, ‘You in your small corner and I in mine’ duiden niet
noodzakelijk op gebruiken voor kinderen. Ze willen er op wijzen dat de opdracht van
Christus niet alleen een gezamenlijke is, maar ook een heel persoonlijke: getuig van Hem
in je eigen omgeving.
Ook in onze tijd is de opdracht niet veranderd en het lied niet verouderd. Het kan een
troost zijn dat wij niet opgeroepen worden om lampen, maar kaarsen te zijn. Een kaars
geeft soms wat minder en soms weer meer licht, maar het licht doet veel aangenamer
aan dan het harde licht van een elektrische lamp.

Bron: Met mond en hart, dr. H. van ’t Veld, 2010
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Kinderverhaal: Wakker worden
Geschreven door Josine de Jong (zie bijbelverhalen.nl)

Rrringg! Die akelige wekker. Heb jij ook zo'n moeite met opstaan?
's Avonds heb je lekker lang liggen spelen en lezen in je bed... De
slaap wou maar niet komen en je voelde je zo fit als wat... Maar
dan die ochtend erna, zeg! Het lijkt wel of je benen vol zaagsel
zitten en je hoofd is zo lekker warm en vol dromen.
Vroeger toen er nog niet zo lang fabrieken waren hadden de
arbeiders daar ook vaak last van. Ze moesten overdag heel erg
hard werken en konden dan 's morgens niet wakker worden.
Weet je hoe men dat oploste?
De slaapkop bond 's avonds een touwtje om zijn grote teen en
hing dat buiten het raam. 's Morgens vroeg liep er dan een porder
rond, iemand die anderen moest wakker porren. Hij trok aan al die
touwtjes! Nou... daar werd je dus wel wakker van.
Ideetje voor jou?
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DAGJE UIT
GKIN
ARNHEM /
NIJMEGEN
NAAR
EUROMAST
ROTTERDAM
Op zaterdag 21 mei 2016 gingen we met in totaal 51 enthousiaste deelnemers, waaronder
7 kinderen naar de Euromast in Rotterdam. Het was gelukkig droog weer. Om 09:00 uur reed
de bus vanuit de Rijnhal in Arnhem, richting Nijmegen om daar een paar mensen op te
halen. Onder begeleiding van ds. Marla Winckler-Huliselan hebben we in de bus liederen
gezongen en ook de bijbel-quiz gedaan. Het hoofdthema van dit dagje
uit was:
“VERBONDENHEID”. Rond 11:30 uur kwamen we bij de Euromast aan. Daar hebben we een
groepsfoto gemaakt, vervolgens heeft ds. Marla ons richting Euromast-park begeleid om daar
samen spelletjes te doen, zoals spinnenweb-spel, en de komkommer estafette. Na een
uurtje, gingen bij de Euromast met de lift naar boven. De ouderen kwamen tot de tweede
verdieping van de Euromast, en gingen niet verder omhoog vanwege de traptreden naar de
top van Euromast. Er stond veel wind boven de Euromast, maar het was wel de moeite
waard. Tussen de middag was er een gelegenheid om gezamenlijk te eten. We hebben nasirames gekregen, en voor de kinderen was er bami-goreng. Het smaakte verrukkelijk.
Omstreeks 14:00 uur gingen we weer de bus in, richting Markthal, of kon je naar keuze je
tijd elders besteden. Een paar mensen gingen naar Spido havenrondvaart om een uurtje te
varen. Rond 18:00 uur stapte iedereen weer de bus in, richting Arnhem en Nijmegen. Het
was een gezellige dag om niet te vergeten met onze vriendelijke buschauffeur: George. We
bedanken de vrouwencommissie en alle andere commissies, die deze succesvolle dag hebben
georganiseerd.
Jenny van der Brugh
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GKMI
Youth
Summit
2016
‘True
Peace’

U heeft het wellicht al in de “wandelgangen” gehoord.
Stenty Siahaya (regio Tilburg) en Rhein Sumule (regio
Amstelveen) hebben afgelopen juli deelgenomen aan de
GKMI Youth Summit 2016 in Bogor, Indonesië. Maar hoe is
dit zo tot stand gekomen en wat hebben zij daar gedaan en
meegemaakt? Hieronder een kort verslag.
Voorwoord:
In 2015 is de GKIN benaderd door de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit Nederland (ADS) en Gereja Kristen
Muria Indonesia (GKMI) om samen kennis te maken. Onze
predikanten, de vorige landelijke voorzitter en vice-voorzitter
alsmede 2 jongeren uit regio Amstelveen waren bij deze
kennismaking aanwezig.

Enkele maanden waren verstreken, totdat wij bericht kregen van de ADS, dat zij door de
GKMI zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de GKMI Youth Summit 2016 met het thema
‘True Peace’ in juli. Zij mochten 4 jongeren uit Nederland laten deelnemen en hebben ervoor
gekozen om 2 plekken aan de GKIN te geven en onze jongeren ook de gelegenheid te geven
hieraan deel te nemen. Wat een mooie gelegenheid voor een samenwerking tussen 2
kerkgemeenschappen in Nederland, de opbouw van nieuwe vriendschappen, het delen van
geloof en de geloofsbeleving onder jongeren in Nederland alsmede in Indonesië. En wat een
mooie kans om de Indonesische jongeren bij de GKMI te vertellen over onze kerk, onze
GKIN.
Na overleg binnen het Dagelijks Bestuur en het Moderamen, hebben wij gekozen voor 2
jongeren die de grootste jongerengroepen vertegenwoordigen binnen de GKIN, te weten
‘Groeigroep’ uit regio Tilburg en ‘Embrace’ uit regio Amstelveen. Uiteindelijk zijn Stenty en
Rhein gevraagd om deel te nemen namens de GKIN en hebben zij toegezegd.
Aan hen is gevraagd om op de summit een presentatie te geven en daarin te vertellen over
henzelf, de GKIN alsook het thema ‘True Peace’ erin te verwerken. Daarnaast hebben Stenty
en Rhein ook van de GKIN een andere opdracht meegekregen, wat te maken heeft met ons
jaarthema "Samen Gods aanwezigheid vieren in de eredienst". Want van deze gelegenheid
wilden wij als Dagelijks Bestuur optimaal gebruik maken. Hoe beleven de Indonesische
jongeren het geloof en de eredienst in een GKI-kerk of andere Indonesische kerk anno 2016?
Zijn er verschillen of wellicht overeenkomsten tussen onze jongeren in de GKIN en de
jongeren daar? Wat kunnen wij van hen leren? Op 17 september jl. hebben Stenty en Rhein
een presentatie + terugkoppeling gegeven aan leden van de GKIN. Hierover meer in de
volgende editie van GKIN Nieuws.
Namens de GKIN, willen wij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit Nederland (ADS) en Gereja
Kristen Muria Indonesia (GKMI) hartelijk danken voor de uitnodiging, de kans en mooie
ervaringen die onze broeders Stenty en Rhein hebben ontvangen en wij zien uit naar de
samenwerking en geloofsopbouw onder onze jongeren.

Door: Ratna Pattiasina (Vice-voorzitter)
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Achtergrondinformatie over GKMI Youth Summit 2016
De Youth Summit bemoedigt individuen om hun gaven van God te ontdekken en te
ontwikkelen voor een gelovig leven, bediening in de kerkgemeenschap alsmede in de wereld.
Ook omarmt zij de vrede van Jezus en bemoedigt zij verschillende gezonde vormen van
dagelijkse interactie die leiden tot oprechte liefde voor de wereld.
Youth Summit 2016, is één van de vele jongerenactiviteiten die de GKMI organiseert. Dit
evenement wordt om de 2 tot 3 jaar door de GKMI synode georganiseerd en heeft als doel
de jongeren te motiveren om samen in geloof en éénheid meer te leren over God en het
Christendom en ook om hun persoonlijke relatie met God op te bouwen.
De 4 uitgangspunten m.b.t. het thema ‘True Peace’:
1. Vrede is een gift van God en het is
een essentieel element in het
Christelijk leven. Ware vrede komt
enkel door de aanwezigheid van
Jezus in ons hart.
2. Jezus kan een ieder transformeren
en Hij bemoedigt ons om allemaal
een ‘Vredesticht(st)er’ te zijn.
3. Een vredesticht(st)er zijn heeft nauw
te maken met het opbouwen van
goede relaties met de mensen in
onze omgeving.
4. Om vrede te ontwikkelen en een
verschil
te
maken
in
de
maatschappij, moeten wij bewust
zijn van de noden en behoeften in
onze omgeving.
‘Vrede is de enige weg’ en Jezus is onze ware vrede!
Persoonlijk woord namens Stenty Siahaya en Rhein Sumule
Allereerst willen wij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit Nederland (ADS), Gereja Kristen
Muria Indonesia (GKMI) en de GKIN bedanken dat er een mogelijkheid was dat wij de GKMI
Youth Summit 2016 met het thema 'True Peace' mochten bijwonen in Bogor, Indonesië. De
ervaringen waren boven verwachtingen. Het was geweldig om te zien dat er zoveel jongeren
actief bezig willen zijn met het Christelijk geloof.
In totaal waren er 350 jongeren aanwezig vanuit verschillende kerkgemeenschappen uit
Java. Binnen een mum van tijd hadden wij kennis gemaakt met een aantal jongeren. Je
kreeg namelijk in een groep van drie een slaapkamer toegewezen, waarbij ieder van een
andere kerkgemeenschap afkomstig was. Natuurlijk hoorde je meteen dat er met
verschillende dialecten uit Java gesproken werd, wat wij persoonlijk echt leuk vonden om te
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horen. Alle jongeren werden verdeeld in totaal 12 groepen. Als groep werd je uitgedaagd om
zo veel mogelijke Bijbelse binnen- en buitenactiviteiten te winnen, inclusief een yell voor je
groep. Dit ging er zeer competitief aan toe.
Er werden ook discussiesessies gehouden waarin werd gesproken over actuele onderwerpen
zoals bijvoorbeeld dat er steeds minder jongeren naar de kerk willen komen. Omdat er dus
zoveel jongeren aanwezig waren, verbaasde het mij dat zij hetzelfde ervaren als wij hier in
Nederland. Met deze sessies hebben we met elkaar veel ervaringen kunnen delen. Je kunt
jongeren niet pushen, maar eerder zelf tot besef laten komen of zij zich geroepen voelen om
actief te zijn in de kerk.
Meerdere sprekers waren uitgenodigd waarin zij hun visie konden delen over het thema 'True
Peace'. Wij waren één van deze sprekers. Wij gaven als boodschap mee: ‘'True Peace’ zit in
jezelf. Jijzelf kan bepalen wat jou gelukkig maakt van binnen. Kijk niet naar een ander, maar
met name naar jezelf’. Toen dit werd gezegd zagen we ja-knikkende jongeren. Zodoende is
de boodschap van ons naar hen toe overgekomen. We hebben in onze presentatie laten zien
dat er veel Indonesische jongeren bij de GKIN kerken. Mocht het zo zijn dat er jongeren in
Indonesië van plan zijn om een keer naar Nederland te komen, dan hebben wij ze laten
weten dat zij van harte welkom zijn om bij ons een eredienst te volgen.

Nieuwe vriendschappen zijn ontstaan en dat was wel te merken aan de
vriendschapverzoeken op social media. Wij hebben veel familie, kennissen en vrienden in
Indonesië en dat zijn er nu alleen meer geworden. Voor onze nieuwe vrienden in Indonesië
wensen wij dat zij hun eigen ‘True Peace’ mogen vinden.

Door: Stenty Siahaya (GKIN Tilburg) en Rhein Sumule (GKIN Amstelveen)
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2016 07 27, Lady’s Day
Lady’s Day GKIN RW-DH (acara rutin yang
diadakan 3 - 4 kali setahun) kali ini diadakan
pada tanggal 27 juli 2016, dimasa liburan
musim panas. Acara yg dikhususkan untuk
para wanita ini, walaupun diadakan pada
waktu liburan, peminatnya tidak berkurang.

Lady’s Day van GKIN regio Rijswijk-Den Haag
(een vast terugkerend evenement dat 3 à 4
keer per jaar gehouden wordt) werd dit keer
op 27 Juli 2016 gehouden, in de
zomervakantie. Ondanks dat dit speciale
evenement
voor
vrouwen
in
de
zomervakantie gehouden werd, waren er
Tema yang diambil biasanya tema yang toch niet minder liefhebbers.
berkenaan dengan dunia wanita dan kali ini
kami pilih tema yang lebih umum: Warna Normaal gesproken wordt een thema
didalam kehidupanmu/Kleur in je leven.
gekozen dat geschikt is in de wereld van
vrouwen. Dit keer hebben we een meer
Santi Tjahjadi membawakan renungan yang algemeen thema gekozen: “Kleur in je leven”.
diambil dari Kisah Para Rasul 16 : 16 – 25.
Santi Tjahjadi heeft vanuit Handelingen
Ilustrasinya: seorang mahasiswa pergi 16:16-25 gepreekt.
kerumah rektornya,dia bertemu dengan istri
rektor tersebut, dan ketika dilihatnya si Zo gaat de illustratie: een student ging naar
mahasiswa ini mempunyai cacat dikakinya, het huis van zijn rector. Daar zag hij de
istri rektor tersebut mengatakan: “oh saya vrouw van zijn rector. Zodra ze wist dat het
tidak tahu kalau kamu cacat”.
been van de student niet helemaal normaal
was, zei ze, “Oh ik wist niet dat je
Waktu dilihatnya bahwa mahasiswa ini mimik gehandicapt bent”.
mukanya tidak suka, maka istri rektor
tersebut berkata lagi : “Maaf, saya tidak En toen merkte ze dat zijn gelaatsuitdrukking
bermaksud menghinamu, tapi keterbatasan veranderd was, zei ze verder, “Het spijt me,
fisikmu, pasti mewarnai kehidupanmu, het is niet mijn bedoeling om je te beledigen,
bukan?”
maar jouw fysieke beperktheid bepaalt de
kleur van je leven, nietwaar?”

Jawab si mahasiswa :
“Benar, tapi syukur kepada Tuhan,
saya boleh memilih warnanya”.
De student beantwoordde: “Het is waar,
maar dankzij God, krijg ik de
gelegenheid om zelf de kleur te
kiezen”.
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Jawab si mahasiswa : “Benar, tapi syukur De student beantwoordde: “Het is waar,
kepada Tuhan, saya boleh memilih maar dankzij God, krijg ik de
warnanya”.
gelegenheid om zelf de kleur te kiezen”.
Apa maksudnya?....Si mahasiswa itu memang
cacat namun tidak membiarkan kecacatannya
itu
membatasi dan membuat hidupnya
suram. Ia memilih untuk tetap bersikap
positif dan melangkah maju serta menikmati
hidupnya. Kita melihat di sini kenyataan
bahwa warna hidup seseorang tidak
tergantung pada/oleh kekurangan, kesulitan
atau tantangan yang dihadapi melainkan
pada sikap kita terhadap kekurangan,
kesulitan dan tantangan tersebut.

Wat betekent dat? …. Deze student is
inderdaad gehandicapt, maar hij laat zijn
invaliditeit zijn leven niet bepalen en niet
somber maken. Hij kiest om positief te blijven
en gaat verder om te genieten van zijn leven.
Hier zien we dat de kleur van iemands leven
niet afhangt van zijn/haar tekortkomingen,
problemen of uitdagingen, maar van de
manier hoe hij/zij met deze tekortkomingen,
problemen en uitdagingen omgaat.

Sebagai wanita/biasanya wanita, bertindak
dengan perasaan, sehingga dalam mengalami
atau menghadapi masalah kehidupan, wanita
inilah yang lebih dulu merasa menghadapi
beban berat. Lalu warna hidupnya menjadi
warna yang tidak ceria. Tidak perlu begitu,
kita boleh memilih warna, jangan biarkan
orang lain atau keadaan menentukannya.

De meeste vrouwen gedragen zich op basis
van gevoelens, dus iedere keer als ze in
problemen zitten, denken ze dat ze een
zware last hebben. Daarna wordt hun kleur
van leven somber. Dat hoeft niet zo. Wij
kunnen onze kleur zelf kiezen. Laat die niet
door andere mensen of situaties bepalen.

Siang itu saya terkesan sekali pada renungan
ini. Saya merasa banyak kekurangan, lalu
menjadi patah semangat, lalu berfokus pada
apa yang tidak bisa dilakukan, warna hidup
saya sepertinya tidak seperti yang saya
ingini. Begitukah menyikapi hidup ini?
Tidak …!

Ik was erg onder de indruk van de illustratie.
Ik weet dat ik veel tekortkomingen heb, dan
ben ik hopeloos. Ik denk aan dingen die ik
niet kan doen. Het lijkt dat de kleur van mijn
leven anders is dan wat ik wil. Is dat de
manier hoe we ons in ons leven zullen
gedragen? Nee....!

Lukislah,
pilihlah
dan
warnailah
kehidupanmu dengan warna pilihanmu,
pilihlah warna yang kau suka. Buatlah
warna kehidupan kita seindah mungkin.

Maak een tekening, kies en geef de
kleur van je leven in je eigen keus, kies
wat voor kleur je leuk vindt. Maak de
kleur van ons leven zo mooi mogelijk.

Aktivitas kami saat itu membuat tatakan
piring/ ondersetten, kami diberi bahannya,
diberi ide untuk memilih gambar atau
menggambar sendiri. Mula mula terdengar
keluhan:
“aduuh
saya
tidak
bisa

Onze activiteit op dat moment was
onderzetters
maken.
We
kregen
de
materialen, en het idee om een tekening te
kiezen of zelf een tekening te maken. Als
eerste hoorde wij overal klagen: “ik kan niet
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menggambar”,
“Saya
paling
susah tekenen”, “tekenen is het moeilijkst voor mij”,
menggambar”, “Lebih baik saya disuruh “ik kook liever dan dat ik teken”, “ik weet het
memasak daripada menggambar”, “Pasti zeker, die van mij is het slechtste”.
punya saya yang paling jelek”
Namun setelah selesai, semua kagum dan Maar toen het klaar was, was iedereen
puas akan hasil yang didapatnya, termasuk verbaasd en tevreden met het resultaat, dat
saya.
ben ik ook.
Salam warna warni,

Kleurrijke groetjes,

Yvonne Rumondor

Yvonne Rumondor (vertaling door Hasthee
Verbeek)
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GKIN ACTIEF!

Care 1-jarig bestaan: Purpose
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EEN HUIS VAN GOD BOUWEN:
EEN GEESTELIJKE STRIJD
En Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.
Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus
Christus, welgevallig zijn. (I Petrus 2:5)
Alweer een jaar geleden heb ik mijn laatste stuk geschreven voor GKIN Nieuws. Daarin heb
ik afscheid van u genomen als vice-voorzitter van het landelijke bestuur van de GKIN omdat
God mij geroepen had mijn talenten in te zetten in het bestuur van de SRGA. Dit is de
stichting die het eigen kerkgebouw bezit en beheert van de GKIN in de regio Amstelveen.
Behalve 1e secretaris van de SRGA ben ik ook secretaris gebleven van de regio Amstelveen.
Daarom schrijf ik dit stuk met een bredere blik dan alleen te kijken naar ons nieuwe gebouw.
In dit afgelopen jaar is er veel gebeurd:
We waren begin 2016 druk doende binnen de SRGA om samen met de gemeente en
kerkenraad een planning te maken voor de verbouwing. Het ideale plan was echter veel te
duur en niet uitvoerbaar. Daarbij werd bekend dat de kerk waar GKIN Amstelveen in kerkte,
de Heilige Geest kerk, was verkocht en dat wij met ingang van 1 juni 2016 een andere
ruimte moesten vinden voor onze zondagse erediensten hetgeen een gevoel van urgentie
gaf. We hebben om beide redenen gekozen voor een vereenvoudiging van het
oorspronkelijke plan waarin stappen werden overgeslagen en de aankleding een stuk
soberder werd.
Gedurende het bouwproces ontstonden zowel binnen de gemeente alsook binnen de diverse
besturen (kerkenraad, SRGA bestuur en SRGA raad van toezicht) spanningen. Deze kwamen
voort uit verschil van inzicht omtrent de verbouwing en problemen in de samenwerking, maar
ook uit negatieve processen binnen de gemeente zelf (negatief spreken over elkaar en niet
met elkaar).
In dit krachtenveld heeft de verbouwing plaats gevonden.
Doelstelling was geworden om ons gebouw klaar
te maken voor de zondagse dienst per 1 juni 2016.
Half mei 2016 leek het erop dat wij deze
doelstelling zouden halen. Echter eind mei bleek
het gebouw niet aan de voorschriften te voldoen
voor veilig gebruik van de bovenverdieping en
hebben we acuut moeten besluiten om voorlopig
voor de zondagen naar de Pauluskerk terug te
keren (de kerk waar we vóór onze verhuizing naar
de Heilige Geest kerk, kerkten).
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We hebben als kerkenraad, gemeente en SRGA een harde les moeten leren. Dit hebben we
gedaan door op ons handelen te reflecteren als bestuur en door dit te doen samen met de
gemeente tijdens een gemeentebijeenkomst/helingbijeenkomst begin juli.
Dit reflecteren is zeker nog niet voorbij; het is een voortschrijdend proces zonder welke geen
volledige heling kan zijn. Belangrijk is dat we verbeterpunten hebben opgesteld om het risico
te verkleinen om oude fouten te herhalen. Dit doen we door de gemeente actiever te
betrekken (klankbordgroep), (externe) adviseurs in te schakelen, ons aan procedures te
houden en geen noodzakelijke stappen over te slaan door haast. Echter het meest
belangrijke wat wij hebben geleerd is om onze planning te laten leiden door de Heer en door
wat Hij wil met zijn gemeente en om onze kracht uit Hem te putten. Dit kunnen we alleen
doen door in het hele proces Hem te betrekken en om Zijn leiding te vragen.
Jammer genoeg is dit leerproces niet zonder schade aan de gemeente voorbij gegaan; een
gemeentelid die als projectleider was aangesteld heeft de gemeente verlaten. De voorzitter
van de SRGA heeft in overleg met ons zijn functie neergelegd. De onrust en onzekerheid
binnen de gemeente zijn nog steeds aanwezig.
Op dit moment ligt de verbouwing stil vanaf eind mei 2016. De benedenverdieping
(kerkruimte) voldoet en kan gebruikt worden behoudens enige kleine gebreken en dat slechts
1 toilet bruikbaar is. Deze ruimte wordt nu
alleen gebruikt voor GKIN activiteiten,
bijvoorbeeld
Bijbelstudie,
huissamenkomst
ouderen, vergaderingen en kooroefening.
Omdat de bovenverdieping niet gebruikt kan en
mag worden, hebben we onze zondagse
erediensten tot nu toe niet gehouden in ons
kerkgebouw; GKIN Amstelveen heeft namelijk 5
kindernevendienstgroepen en die zijn niet onder
te brengen in de benedenverdieping.
We hebben een constructie-onderzoek laten verrichten en daaruit is duidelijk geworden dat
behalve de gebreken vanuit onze verbouwing tot nu toe, er een constructieprobleem is van
de eerste verdieping. Dit was een verborgen gebrek en veroorzaakt door de bouwer die in
1997 de bovenverdieping heeft geplaatst en dunnere balken heeft gebruikt dan was
goedgekeurd door de gemeente Amstelveen. Zodoende was dit bij de gemeente Amstelveen
niet bekend en dus ook niet bij ons.
Vanwege dit gegeven hebben we onze planning moeten bijstellen naar een kortere termijnen een langere termijnplanning: In de kortere termijnplanning is de doelstelling om toch
onze erediensten te gaan houden in ons eigen kerkgebouw. Hiertoe zal een kleine
verbouwing nodig zijn. De planning is dit af te ronden begin 2017 en onder de voorwaarde
dat we een oplossing vinden voor onze kinderen, om begin 2017 in ons eigen kerkgebouw te
kerken. In de langere termijnplanning is de doelstelling om te voorzien in een volwaardig
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kerkgebouw waarbij wij het gehele pand kunnen gebruiken op een veilige manier en waarbij
aan alle regels en eisen is voldaan. De termijn voor afronding hiervan is nog onbekend. Er
wordt een grove begroting opgesteld en pas als we 90% van de gelden hiervan binnen
hebben kunnen de concrete voorbereidingen beginnen. De presentatie van de begroting is in
oktober 2016.
Op persoonlijke titel wil ik graag met u delen hoe ik de verbouwing tot nu toe zie:
Het bouwen aan Gods huis blijkt een geestelijke strijd te zijn: wij hebben elkaar in het proces
pijn gedaan en de wonden hiervan zijn nog niet geheeld. Feit is echter dat wij nu een
gebouw bezitten waarin we activiteiten kunnen houden welke ten dienste staan van de
gemeente van de GKIN. Feit is dat we door de samenloop van omstandigheden het
verborgen gebrek hebben ontdekt en hieraan kunnen werken. Hoewel wij nog lang niet klaar
zijn, hoewel het tot nu toe moeizaam is verlopen en hoewel de toekomst waarschijnlijk
evenmin makkelijk zal zijn, zie ik in het resultaat tot dusver toch Gods leiding.
In de toekomst heb ik vertrouwen: wij hebben niet het hele overzicht en we handelen vaak
naar onze eigen motieven en goeddunken. Maar uiteindelijk kunnen we ons eraan
vasthouden dat de Here dit ten goede zal keren. Wij zijn immers Zijn gemeente!
Tot slot:
Namens de SRGA, kerkenraad en gemeente van
GKIN regio Amstelveen wil ik u danken voor uw
steun en bijdragen tot nu toe.
Ook doe ik een beroep op u om deze te blijven
geven de komende jaren; wij zullen het hard
nodig hebben. En bidt u wanneer u dit doet,
alstublieft niet alleen voor onze verbouwing
maar bovenal voor onze gemeente.
God zegene u allen.

Theya Tjoe-Fat, regiosecretaris GKIN Amstelveen, tevens 1e secretaris SRGA (Stichting
Regiokerk GKIN Amstelveen)
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Embrace uitje – Efteling
Zaterdag 10 september 2016

Zaterdag 10 september jl. heeft Embrace en een
aantal oudere tieners van GKIN Amstelveen een uitje
gehad naar de Efteling. De groep bestond uit: Rhein,
Amanda, Jacky, Kin, Ratna, Patrick, Melissa, Elvin,
Ilona, Vania, Anderson, Donald, Hans, Meylissa,
Jeremy, Benicio, Samuël, Mitchel, Ilka, Martin en twee
vriendinnen van Martin.
De dag begon redelijk vroeg – 09:00 verzamelen in
Amsterdam, waar wij werden voorzien van een lunch
en snacks. Daarna vertrokken wij met 5 volle auto’s
iets na 09:00u richting Kaatsheuvel. Het was een
gezellige rit!

Het was een mooie en warme dag met volop zon. Het park was aan de drukke kant maar dat
mocht zeker de pret niet drukken. Gezellig gepraat, elkaar beter leren kennen, veel gelachen
en plezier gehad.
Rond 19:00u hadden wij geen voetjes meer over en begonnen onze buikjes toch echt te
knorren. Om de dag gezamenlijk af te sluiten hebben wij lekker gegeten bij de KFC in Breda.
Toen er geen kippetje meer bij kon zijn wij weer terug naar Amsterdam gereden.
Ik wil iedereen bedanken voor deze mooie, gezellige en gezegende dag, die is uitgepakt in
een dag vol gezelligheid, met lekker eten en supermooi weer. Ik ben de Heer en GKIN
dankbaar dat wij dit uitje hebben mogen organiseren en dat wij de gelegenheid hebben
gekregen om als jongerengroep nader tot elkaar te komen.
Ik zie uit naar onze volgende Embrace /
jongerenactiviteit, onze jongerendienst op
30 oktober a.s. Alle jongeren uit de
andere regio’s zijn hierbij van harte
uitgenodigd om onze jongerendienst bij
te wonen. (30 okt, 14:00u, Pauluskerk
aan de Wolfert van Borsselenweg 116,
1181 PJ Amstelveen).

Embrace,
Patrick van der Sloot
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VERSL AG GKIN -L andelijk
Kerkelijk Bureau
3e kwartaal: juli t/m september 2016.
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 de Heilige Geest
kerk te Amstelveen.
- Regio Amstelveen, afd. Noord / Oost Nederland: eenmaal per maand op 4de zaterdag om
14.00 uur te Eesveen (bij Steenwijk), of te Kampen, of te Paterswolde.
- Regio Amstelveen, afd. Almere: 1 maal per 2 maanden op de laatste vrijdag van de
maand. Locatie: Almere, bij verschillende gezinnen thuis. Tijdstip: 18:30 uur.
- 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, Rotterdam-Dordrecht, Arnhem-Nijmegen en Tilburg
volgens afspraak.
4. Bijbelstudie:
- Amstelveen, 2de vrijdag van de maand Heilige Geest Kerk in het Indonesisch en
Nederlands, o.l.v. ds. J. Linandi, Zr. Linda Kwee, Zr. Theya Tjoe Fat- Njoo.
- Amstelveen, Bijbelstudie / sharing Jongeren Embrace, elke 1e en 3e vrijdag van de maand
om 20:00 uur.
- Wognum: 4de vrijdag van de maand o.l.v. ds. J. Linandi.
- Rijswijk-Den Haag: Marcuskerk, in het Indonesisch elke 2e en 4de dinsdagavond om
19:00 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.
- Rijswijk-Den Haag: Gespreksgroep voor senioren, 3de vrijdag van de maand, bij
gemeentelid thuis.
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- Rotterdam-Dordrecht: 3de woensdagmiddag 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, Pauluskerk, 19:30 uur
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. Geboren:
- Op donderdag 23 juni 2016 is geboren Jay Jesaja William van de Ven, broertje van Juarsa
en zoon van Marcelino van de Ven en Priscilla Haar van regio Tilburg.
- Op 22 juni jl. is in Amstelveen geboren, Sofia Yan Mei Tjoa. Dochter van Stanley en Liliane,
zusje van Lauren en kleindochter van Ronald en Inge Tjoa van regio Amstelveen.
- Op zaterdag 30 juli 2016 is geboren Hayden Sarah Elizabeth Shewpersad, dochter van zr.
Heidy Shewpersad - Macawalang en br. Steve Shewpersad en zusje van Benicio en Hailey
Shewpersad, tevens kleindochter van zr. Paula Macawalang van regio Amstelveen.
7. Doop/ Volwassendoop/ Geloofsbelijdenis:
- Op zondag 17 juli 2016 is in de Pauluskerk in Amstelveen, onder bediening van ds. J.
Linandi, de geloofsbelijdenis, afgelegd door: Martinus Christianto
- Op zondag 17 juli 2016 is in de Pauluskerk in Amstelveen, onder bediening van ds. J.
Linandi, het sacrament van de Heilige Doop, bediend aan: Anderson Petrus
- Op zondag 17 juli 2016 in de Pauluskerk in Amstelveen, onder bediening van ds. J. Linandi
de kinderdoop bediend aan Sabrina Komies, dochter van Atan en Roel Komies van de regio
Amstelveen.
- Op zondag 21 augustus is in de Opstandingskerk te Dordrecht onder bediening van ds. S.
Tjahjadi, het sacrament van de de Heilige Doop (kinderdoop), bediend aan: Amelie den
Hollander.
- Op zaterdag 27 augustus in de Huissamenkomst Noord-Oost Nederland in IJsselmuiden,
onder bediening van ds. J. Linandi, het sacrament van de Heilige Doop (volwassendoop),
bediend aan: zr. Wiwin Oktawilandari.
- Op zondag 14 augustus jl heeft Timothy Kenzie Wen Ming Darmadi, zoon van zr. Elvina
Budisantoso & br. Budi Darmadi en kleinzoon van mw. Lily en dhr. Gwan Tjiang Ong, de
Heilige Kinderdoop ontvangen. De doop heeft plaatsgevonden in GKI Menteng, Jakarta onder
de leiding van Em. Dr. Daniel Susanto, Psi, M.Th.
8. Overleden:
- Op vrijdag 27 mei 2016 is op 72 jarige leeftijd in Den Haag overleden, mw. Huberdina
Barbara Tampubolon-Perquin echtgenote van dhr. Julivian Tampubolon van de GKIN regio
Rijswijk-Den Haag.

Jaargang 32 • nummer 4 • oktober 2016

35

- Op vrijdag 3 juni is op 74-jarige leeftijd overleden in Nijmegen, zr. Neeltje Leatomu,
echtgenote van ds. Dolf Leatomu. Ds. Dolf Leatomu is één van de vaste predikanten geweest
van de GKIN.
- Op vrijdag 26 augustus is op 91 jarige leeftijd overleden in Bandung (Indonesië), de
moeder van Hin Sioe en schoonmoeder van Hugo Dierick uit de gemeente Amstelveen.
- Op vrijdag 26 augustus is op 91 jarige leeftijd overleden in Bandung (Indonesië), mw. Oey
Biet Nio (Ibit Theresiana), de moeder van Hin Sioe en schoonmoeder van Hugo Dierick uit de
gemeente Amstelveen.
- Op woensdag 24 augustus is op 83 jarige leeftijd overleden mw. Johanna Elisabeth
Hollebrandse, de moeder van Bert van Vessem, schoonmoeder van Une van Vessem-Picauly
en Oma van Sven van Vessem uit regio Arnhem-Nijmegen.
9. Jongerenactiviteiten:
- Interactieve Sessie Jongeren
Het Dagelijks Bestuur organiseert, op zaterdag 17 september 2016, 16:00 - 19:00 uur in de
Pauluskerk (Heuvelstraat 141 te Tilburg) een interactieve sessie voor de jongeren van de
GKIN. Tijdens deze sessie zal er een presentatie worden gegeven door Rhein Sumule (AM)
en Stenty Siahaya (TB) over GKMI Youth Summit 2016, wordt het jaarthema vanuit
jongerenperspectief besproken en wordt het jongerenstuk door ds. E. Lalenoh na.v. het
Lustrum jongerenweekend 2015 besproken.
10. Regionale activiteiten:
- Amstelveen:
- 1e zondag van de maand : Gemeente bidstond
- Arnhem-Nijmegen:
- Rijswijk-Den Haag:
- 10-09-2016: Familiedag Rijswijk-Den Haag
- 17-09-2016: Dagje Uit Rijswijk-Den Haag
- 24-09-2016: Commissiedag
- Rotterdam-Dordrecht:
- Dagje uit met gemeente RDDD naar abdij te Val Dieu en Aken de 3 september jl.
- Tilburg:
-

Opgesteld door: Coördinator landelijke kerkelijk bureau, verslagdatum 08-09-2016
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