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Gezegende Pasen.
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VAN DE REDACTIE

Verandering is een van de realiteiten in ons leven.
De wereld. Vreugde en verdriet. Taken en verantwoordelijkheden.
Dag en nacht. De warme lente die de koude, donkere winter vervangt ...
Ons denkpatroon is ook onderhevig aan verandering. Kinderen
zien Pasen als een herdenking van Jezus’ dood en opstanding;
volwassenen ervaren het als een reflectie van het geloof en de
genade van God.
GKIN ontkomt ook niet aan verandering: verandering van de samenstelling van het Dagelijks Bestuur.
In deze editie van GKIN Nieuws kunt u ook veranderingen vinden
- iets ouds en iets nieuws: een afscheidsbrief van de voormalige
voorzitter en een aantal artikelen van de nieuwe leden van het
Dagelijks Bestuur.
Wijzigingen kunnen niet worden ontkend, dus dan is het onze
taak, als gemeente, om deze veranderingen te overwinnen.
Veranderingen kunnen optreden, maar het belangrijkste is hoe we
omgaan met verandering. We moeten dankbaar zijn voor de gelegenheid van verandering. Als christenen erkennen en geloven we
dat de dood van Jezus verandering brengt voor het leven en ons
leven: de overwinning op de macht van de dood.
En, als we de overdenking van ds. Marla Huliselan aanhalen:
“Er is geen overwinning zonder geestelijke strijd.”
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“De kracht van de opstanding van Jezus Christus brengt
overwinning”
Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 54-58

PAASOVERDENKING

Gemeente van Christus,
We leven in een wereld die enorm gericht is op prestatie. Alles moet beter, alles
kan sneller. Er is weinig ruimte voor moeiten, strijd en worstelingen. Toch is het
heel belangrijk om met elkaar als christen over onze moeiten en strijd te praten
in deze sociale digitale samenleving. Want moeiten en strijd belemmeren ons
vaak in ons dagelijks functioneren. God wil ons helpen om met moeiten en strijd
om te gaan en uiteindelijk leven in overwinning door Christus. Wat ik hier bedoel met strijd, moeiten en worstelingen zijn de dingen die te maken hebben
met onszelf waar de Bijbel het vaak over heeft. Wie heeft er geen last van angst:
angst voor de toekomst, angst voor de dood, angst voor mensen, angst voor
jezelf, angst voor moeilijke situaties. Wie is er niet onzeker: doe ik het wel goed,
hoe kan de gemeente nu iemand als mij gebruiken? Wie heeft er geen last van
hoogmoed: willen opvallen, gewaardeerd willen worden, eer, roem. We proberen allemaal om voor het oog van mensen goed te zijn. Wie heeft er geen last
van boosheid: wanneer iemand ons niet begrijpt of kwetst. Wanneer we met lijden en pijn te maken hebben. Ieder mens heeft een strijd te voeren, strijd tegen
angst, hoogmoed, egoïsme, boosheid, dwingende gedachten, enz.
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat er geen overwinning is zonder geestelijke strijd. Jezus heeft de dood overwonnen door zijn geestelijke strijd tegen de
dood, de satan, Romeinse machten, Joodse leiders. Dus zonder strijd geen overwinning. God heeft het ons laten zien door de opstanding van Zijn zoon, Jezus
Christus. En de vraag is wat heeft de opstanding en overwinning van Jezus Christus met mijn strijd of mijn leven te maken? Hoe merk ik dit in mijn persoonlijk
leven als gemeente, activist in de gemeente, ouderling of dominee? Deze vragen
hebben te maken met het thema: De kracht van de opstanding van Jezus Christus brengt overwinning.
Wanneer Paulus in 1 Korintiërs 15 spreekt over de overwinning die God geeft
door Jezus Christus is wel duidelijk waaraan hij in de eerste plaats denkt, aan
de overwinning die Christus behaald heeft op onze laatste vijand, de dood. De
dood is de grootste vijand van de mens. Rijkdom, wetenschap, fysieke kracht gebruik je meestal om je leven te ontwikkelen. Maar wanneer de dood aankomt
kunnen deze dingen de dood niet tegenhouden. En we kunnen erg opzien tegen de dood, tegen het sterven. Dat is heel begrijpelijk. Maar de dood is wel de
enige mogelijkheid om voor altijd bij de Here te komen. En met Pasen horen wij
het goede nieuws: De Here wil ons verlossen van de angst voor de dood. Jezus
overwon de dood. Betekent dit dat gelovigen niet meer dood zouden gaan? Ik
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denk het niet. Iedereen gaat op een dag dood. Maar het concept over de dood is anders
geworden. De dood is niet meer beangstigend maar als een “deur aan de poort” naar
het eeuwig leven. Vindt u dit niet een fijne gedachte? Ik wel! Dat ik niet bang hoef te zijn
voor de dood. Want Jezus heeft de dood overwonnen.
Vervolgens laat God ons zien dat door de pijn en het lijden van Jezus Christus ook wij
niet gevrijwaard zijn van uitdagingen en moeilijkheden. Maar juist in de moeilijkheden
die je ervaart bewijs je steeds weer de overwinning van de Heer voor jou. Als er geen
moeilijkheden zijn kan je ook niets overwinnen. Het Woord van God leert ons om niet
weg te lopen van moeilijkheden. Alle mensen beamen dat God krachtig en machtig is
en God in zijn macht kan alles veranderen in ons leven. Dat is ook wel waar. Maar wij
vergeten dat God ook de macht heeft om onze manier van denken te veranderen ten
opzichte van de moeilijkheden. Dat wij leren om samen met God alle moeilijkheden te
verdragen en daardoor te overwinnen.
De laatste vraag is hoe kan een mens de strijd die in de eerste alinea wordt beschreven
in zichzelf gaan overwinnen? Kan een mens dat zelf opbrengen? Is het niet zo dat de
grootste vijand van de mens zichzelf is? Christen zijn in deze wereld is niet van onszelf
maar gebaseerd op het Woord van God. Wij zijn vergankelijke en afhankelijke mensen
maar wij zijn ook een evenbeeld van Christus. Wij moeten gelijk zijn aan Christus. Dat
vergt veel van een christen. Om dit te overwinnen, moeten wij eerst onze zwakheid
erkennen en benoemen en steeds kritisch naar onszelf kijken. Wij moeten niet altijd in
een veilige zone leven en staan maar ook durven om er uit te komen uit de veilige zone.
Wij moeten altijd in beweging blijven en de wil van God, wat in de Bijbel staan in de
praktijk brengen.
Door Pasen worden wij geroepen en uitgenodigd als gelovigen en als kerkgemeenschap elkaar te ontmoeten in het licht van Christus’ overwinning. God gééft ons de
overwinning. Het staat er dus niet hopeloos voor, met ons en met zijn gemeente wereldwijd. Ook wanneer wij verdriet hebben om alles wat soms niet deugt, Hij laat ons
niet aan ons lot over. Hij wijst ons ook de weg om, voor zover dat nu nog mogelijk is,
recht te trekken wat krom is en te zuiveren wat niet deugt. Een weg van verootmoediging, van klein worden voor Hem en voor elkaar. Maar eerst moeten wij naar onszelf
kijken en wij kunnen niet met onze eigen kracht maar winnen met “gevouwen handen.”
Want dat behoort tot het werk waartoe Paulus aan het slot van 1 Korintiërs 15:58 ons
allen oproept: “Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de
Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn”. Dat is leven uit Christus’ overwinning,
verbonden aan de levende Heer en aan elkaar.
Iedereen van harte gezegende paasdagen toegewenst!.
Amen.
Ds. Marla Winckler - Huliselan
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1 maart 2016

GKIN “A HAPPY FAMILY IN CHRIST” ON THE MOVE,
Marcus 12: 28-34

Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze
discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord,
kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste
gebod?’ 29 Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De
Heer, onze God, is de enige Heer; 30 heb de Heer, uw God, lief met
heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en
met heel uw kracht.” 31 Het op een na belangrijkste is dit: “Heb
uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan
deze.’ 32 De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat
u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere god dan hij, 33
en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met
heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent
veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’ 34 Jezus vond
dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver
van het koninkrijk van God.’

AFSCHEID VAN DE VOORZITTER

28

Geliefde broeders en zusters,
3 jaar geleden kreeg ik het vertrouwen van jullie om voorzitter te worden van
onze kerk. Ik wil jullie allereerst bedanken voor het vertrouwen dat jullie mij
hebben gegeven om dienstbaar te zijn. Ik hoop dat ik jullie vertrouwen niet
beschaamd heb. Mocht ik jullie door mijn daden of woorden gekwetst hebben of in mijn bediening fouten hebben gemaakt dan vraag ik jullie om het
mij te vergeven want dat was natuurlijk niet de bedoeling.
In deze 3 jaar heb ik mogen voelen, vooral binnen het DB, hoe jullie mij hebben gesteund door dik en dun, vooral bij moeilijke problemen en in moeilijke
tijden. Jullie aanwezigheid, steun, betrokkenheid en vriendschap waren voor
mij als een warm bad. In het bijzonder dank ik mijn vrouw Sien voor haar
steun en haar geduld voor de vele uren dat ik voor de kerk op pad was.
Bovenal dank ik God onze enige Heer voor de leiding en zegeningen die
Hij mij heeft gegeven. Wij hebben dieptepunten en hoogtepunten gehad.
Zonder Zijn steun had ik het niet kunnen redden. ”De Heer, onze God, is de
enige Heer”;
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Vanaf het begin van mijn voorzitterschap heb ik de GKIN gezien als een familie in
Christus, meer en meer is de GKIN gegroeid tot een happy family in Christ. Wij moeten hier echter steeds aan blijven werken en het ook stimuleren. Uiteraard moeten
wij het samen doen met onze antennes naar de Almachtige God gericht en onze
daden naar de mensen om ons heen.” Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw
naaste lief als uzelf.”
Dit alles is mogelijk gemaakt door het offer en het lijden van Christus, onze Heiland
en Verlosser, dat we nu met Pasen mogen herdenken en vieren. Door ons geloof
zijn wij behouden en mogen wij de vele zegeningen van de Heer ervaren. Daarom
moeten wij ook een zegen zijn voor de mensen om ons heen. Niet alleen in de kerk,
maar ook in de familie, voor vrienden, de maatschappij en zelfs voor onze vijanden.
Dat kan je doen door een voorbeeld aan Christus te nemen en hem te volgen. Met
dit in gedachten ben ik aan mijn functie begonnen.
Graag wil ik met u mijn ervaringen als voorzitter met u delen. Wellicht kunt er wat
van leren. Ik heb er zelf veel van geleerd en ben ook daardoor veranderd (getransformeerd).
Allereerst heb ik ik geprobeerd de GKIN te evalueren: Wat ik persoonlijk heb mogen
ervaren is dat de GKIN nog kan werken aan de communicatie onderling, transparantie en besluitvaardigheid. Zelfs als er besluiten genomen zijn laat de uitvoering
vaak op zich wachten. In bepaalde situaties die zich voordoen is behoefte aan sturing. Ook heeft de GKIN een chronisch gebrek aan menskracht ondanks de roep om
ambtsdragers.
Ik heb samen met het Dagelijks Bestuur op basis van het concept “transformational friend leadership“ hieraan invulling proberen te geven. Veel communiceren met
de regio’s en commissies en heldere afspraken maken op basis van vriendschap en
gezamenlijke behoefte. Denken wat je doet en doen wat je denkt. Respect en vertrouwen voor de ander en eenieder als vriend te behandelen.
Aanvankelijk hadden wij een vacuüm in het voorzitterschap van de CVB. Gelukkig kon na een half jaar het voorzitterschap van de CVB ingevuld worden door Ray
Suling. In deze 3 jaar is veel gedaan, vooral door het DB. De ledenadministratie is
bijna klaar en op orde, de financiën worden goed in kaart gebracht en er is goed
overzicht. De financiële positie is gezond. De contracten met de predikanten zijn
geoptimaliseerd. De KND heeft landelijke ondersteuning door mw. Kristina Santi,
de jongerengroep CARE is opgericht en is actief bezig. Ook de KDM is actief bezig.
In de verschillende regio’s zijn de jonge gezinnengroepen actief.
Er is duidelijke groei van geloof en omvang. Ook de communicatie tussen de commissies en tussen de regio’s zijn duidelijk verbeterd. Dit komt niet het minst door de
activiteiten die georganiseerd zijn in het lustrumjaar en de inzet van onze
GKIN Nieuws Jaargang 32 • Nummer 2 • April 2016
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predikanten.
Na 9 jaar inzameling van gelden in regio Amstelveen is door de gemeente een kerkgebouw gerealiseerd. Dit alles is alleen mogelijk met zegen en hulp van onze Heer.
Positieve eigenschappen van onze gemeenteleden die ik persoonlijk heb mogen
ervaren zijn:
Wij kunnen goed samenwerken, wij zijn vriendelijk en gastvrij en stellen gezelligheid op prijs en zijn pragmatisch ingesteld. Dit draagt bij aan de aantrekkingskracht
van de GKIN. Maar bovenal blijkt, zoals bij onderzoek door de VU studenten, dat de
GKIN-leden de Heer Jezus zien als vriend, helper en trooster, dat zij hun leven naar
Hem richten en de Bijbel ook zien als het Woord van God en hier praktisch mee omgaan als leidraad voor hun leven.
Dat betekent niet dat alles van een leien dakje is gegaan. Wij hebben ook de nodige
problemen en dieptepunten gehad. Aan het begin van mijn termijn trad Michael
Tio, voorzitter van Arnhem-Nijmegen, vervroegd af omdat men het niet eens was
8
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met zijn beleid. Daarna scheidde een groep leden van regio Rijswijk-Den Haag zich
af door onvrede over het gevoerde beleid. Zij stichtten zelf een kerk, de GPIN. Dit
heeft bij mij en veel van de leden van de GKIN veel verdriet veroorzaakt.
De heer Adham Satria die gepland was als 3de predikant bleek niet geheel te voldoen aan de verwachtingen zodat we na 2 jaar met veel pijn afscheid van hem
moesten nemen. Door een fout in de procedure konden wij ds. Ebeneser Lalenoh,
die ons uitstekend beviel en die we reeds aangesteld hadden als parttime predikant, niet tewerkstellen.
Wij hebben echter ook hoogtepunten gehad, hieronder volgen enkele hoogtepunten uit deze periode:
Allereerst de uitgave van de bloemlezing van de preken van Dr. Budiman “U bent
kostbaar in Gods ogen” in juli 2014, een mooie uitgave met mooie preken van zijn
laatste vier jaar van zijn bediening. Deze publicatie is tot stand gekomen door vereende krachten van de leden en predikanten van de GKIN en is een visitekaartje
waar we best trots op mogen zijn.

GKIN Nieuws Jaargang 32 • Nummer 2 • April 2016
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2015 stond in het teken van de viering van 30 jaar GKIN. De verschillende activiteiten met als hoogtepunt de lustrumviering op 7 juli in Amstelveen waren een groot
succes en waren het resultaat van een enthousiaste samenwerking en verbondenheid door alle geledingen van de GKIN. Door het organiseren van de activiteiten
hadden de leden veel contact met elkaar en voelden wij ons als een grote familie.
Als een van de resultaten is de landelijke jongerengroep “CARE” ontstaan.
In januari 2016 is in Amstelveen aan de Bouwerij 52 een pand aangekocht dat Deo
volente na de verbouwing in medio 2016 dienst zal doen als kerkgebouw voor de
regio Amstelveen.
Na jarenlang geen vaste predikant te hebben gehad, heeft de regio Arnhem-Nijmegen en regio Tilburg eindelijk een part time predikant in de persoon van ds. Marla
Huliselan die in januari 2016 is aangesteld.
Het is te begrijpen dat al deze ontwikkelingen de nodige tijd en energie hebben
gevergd die niet mogelijk zou zijn zonder de samenwerking van de verschillende
geledingen van onze gemeente en zonder de hulp en zegen van onze Heer. In 30
jaar is de GKIN gegroeid tot een volwassen gemeente.
Onze roadmap heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de GKIN als gemeente.
Vooral op het gebied van identiteit, bewustzijn en eredienst. Ook het geloof is door
de toerusting en gemeenteopbouw tot ontwikkeling gekomen. Het blijkt dat de
leden meer en meer de Bijbel lezen. Onze predikanten hebben hierin een grote rol
gespeeld.
De GKIN heeft een goede geloofsbasis. Op dit moment is de GKIN nog teveel intern
gericht. Wij zijn een grote gelukkige familie, maar hebben weinig zicht voor de wereld om ons heen hoewel we wel participeren in diaconale activiteiten.
Wij hebben veel zegeningen ontvangen. Nu is het de tijd om ook een zegen te zijn
voor de wereld, om onze missionaire taak meer vorm te geven.
Onze nieuwe voorzitter Iskandar Gandasasmita heeft dit ook bij de overdracht naar
voren gebracht. Ik ben blij dat hij het voorzitterschap wilt overnemen. Ik wens hem
veel succes met zijn voorzitterschap en Ratna Pattiasina met haar vice-voorzitterschap en wens hun alle leiding en zegen van onze Heer toe.
Laten wij voor de toekomst ons hart richten naar de Heer en samen werken in verbondenheid in Christus en het evangelie uitdragen zoals verwoord in het zendingsbevel in Mateüs 28: 19 – 20.
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Dit alles kan alleen met de zegen van de Heer en daarom wil ik met u de zegenbede
van St. Patrick uitspreken:

De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij áchter u, om u in de armen te sluiten en om u te
beschermen voor gevaar.
De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen.
De Heer zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt.
De Heer zij óm u héén, als een beschermende muur,
als anderen over u heen vallen.
De Heer zij bóven u, om u te zegenen.
Zó zegene u de Almachtige God,- vandaag, morgen,
en tot in eeuwigheid.
Amen,

Paul The Gwan Tjaij
20 april 2013 – 13 februari 2016
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“Petrus stapte uit de boot en liep over het water”
Matteüs 14: 28-29

DAGBOEK VAN DE VOORZITTER

“Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over
het water naar u toe moet komen.’
Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar
Jezus toe.”
13 februari 2016: een historische dag! Een dag die ik niet gemakkelijk zal vergeten.
Samen met Ratna, hebben wij op deze dag de estafettestok van broeder Paul
Gwan Tjaij en zuster Theya Tjoe Fat-Njoo gekregen. Wij staan nu niet meer
als toeschouwer aan de zijlijn, maar als één van de atleten die mogen gaan
rennen. Rennen voor een doel, rennen voor de glorie een de eer van de Heer.
Wauw... wat zijn wij bevoorrecht. Dit zou toch een droom van een ieder moeten zijn...
Maar nee..., het blijkt dat niet iedereen er zo over denkt. Het duurde meer dan
1 jaar voordat er een opvolger voor broeder Paul Gwan Tjaij gevonden werd.
Waarom eigenlijk?
Nou, misschien moet ik maar even naar mijzelf gaan kijken. Ik had ook niet
meteen JA gezegd toen ik voor het eerst gevraagd werd om voorzitter van de
GKIN te worden. Sterker nog, het eerste antwoord was NEE... Daarna kwam
een moment van twijfel. Aan de ene kant was ik bang voor de hoeveelheid
werk die de functie met zich meebrengt, waardoor ik weinig tijd meer zal
hebben voor mijn gezin en mijzelf. Maar tegelijkertijd besefte ik dat alles
wat ik heb, inclusief de vrije tijd, ook van God afkomstig is. In mijn gedachten
hoorde ik de woorden van Prediker 3: “Alles heeft zijn tijd”, “Ik heb vast-

gesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk
te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten
en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.” (vers 12-13).

En uiteindelijk viel het kwartje. Ik kwam tot de ontdekking dat mijn angst om
deze functie te accepteren niet is vanwege een gebrek aan vertrouwen op
Gods leiding en bescherming. Nee... ik heb angst omdat ik uit mijn comfortzone moet stappen en mijn vrije tijd moet opofferen voor de Heer. Ik was niet
zoals Petrus, in Mat. 14: 28-29, die meteen uit de boot stapte en op het water
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liep toen Jezus zei “Kom”. Ik was meer zoals de andere leerlingen die liever in de
boot bleven. Geen risico nemen en zeker niet uit je comfortabele zitplaats stappen!
13 februari 2016 is dus een historische dag. Want op deze dag heb ik de stap genomen om uit “mijn boot” te stappen. Ik zal zeer waarschijnlijk vallen tijdens mijn
“avontuur”, maar ik vertrouw dat de Here Jezus Zijn hand zal uitstrekken wanneer
wij Zijn hulp vragen.
Samen met Ratna Pattiasina, Peter van Duijn, Ray Suling en ds. Johannes Linandi,
die al eerder uit hun “comfortabele boot” waren gestapt, vormen wij het nieuwe Dagelijks Bestuur. En wij zullen in samenwerking met alle ouderlingen en predikanten
ons best doen om de eenheid en geloofsgroei van GKIN voort te zetten.
Met dankbaarheid nemen we afscheid van broeder Paul The Gwan Tjaij en zuster
Theya Tjoe Fat-Njoo voor hun leiding in de afgelopen 3 jaar. Dankzij hun inzet en
inspanning is GKIN meer en meer een “HAPPY FAMILY IN CHRIST” geworden. Wij
zullen deze “estafettestok” zeker goed vasthouden tijdens onze rit. En daarnaast willen wij u allemaal uitdagen om het voorbeeld van Petrus aan te nemen, namelijk uit
je “comfortabele boot” te stappen en op het water te durven lopen. De talenten die
wij allemaal hebben gekregen kunnen hier zeker van pas komen. Het is uiteindelijk
de bedoeling dat wij onze “wedstrijd” goed gaan uitlopen.
Kom, laten we samen het werk van de Heer doen! Toon uw bereidheid om uit uw
“comfortabele boot” te stappen en ontplooi uw talenten verder ter ere van Onze
Vader.
Vele zegeningen hebben we al ontvangen. En nu is de tijd om een zegen te zijn voor
onze omgeving.
Warme groet,
Iskandar Gandasasmita
Voorzitter Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kerkenraad GKIN
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VANUIT DAGELIJKS BESTUUR

Lieve GKIN-familie,
Na een mooi, gezegend en memorabel lustrumjaar te hebben gehad in 2015,
is voor het Dagelijks Bestuur van de GKIN dit nieuwe jaar begonnen met enkele veranderingen in haar organisatie.
Allereerst hebben wij per 1 januari jl. afscheid genomen van zr. Theya Tjoe
Fat-Njoo als Vice-Voorzitter. Zij is opgevolgd door zr. Ratna Pattiasina uit regio
AM.
Kort na deze switch vond er een andere “wisseling van de wacht” plaats op
13 februari jl., te weten het aftreden van br. Paul The Gwan Tjaij als Voorzitter.
Hij is opgevolgd door br. Iskandar Gandasasmita uit regio TB. De officiële
overdracht van beiden heeft op zaterdag 13 februari jl. in de Marcuskerk te
Den Haag plaatsgevonden, tijdens de Moderamenvergadering.
Het Dagelijks Bestuur van de GKIN wil van deze gelegenheid gebruik maken om nogmaals haar dank uit te spreken aan br. Paul The Gwan Tjaij en zr.
Theya Tjoe Fat-Njoo voor hun bediening, inzet, leiding en liefde voor Onze
Vader en Zijn GKIN-gemeente. Wij wensen en bidden hen beiden Gods zegen
en leiding toe in hun verdere bediening en taken die God aan hen toevertrouwt.

Nieuwe bouwers:

Een nieuw jaar, een nieuw
Dagelijks Bestuur en daarmee de mogelijkheid gekregen van Onze Vader
om een andere, nieuwe
weg in te slaan met de
GKIN. Een nieuwe weg die
aangelegd wordt als verlenging van de weg die
reeds gebouwd is in de
afgelopen 30 jaar, waar er
gebruik gemaakt zal worden van nieuwe/andere
bouwmaterialen en andere bouwers.
Wij willen bouwen aan een weg die ons als GKIN-familie de toekomst inleidt, ons als GKIN-familie verbindt en één maakt, ons als GKIN-familie doet
groeien in geloof en omvang, ons als GKIN-familie onze identiteit als Indonesische kerk laat behouden maar die tevens wel binnen de hedendaagse
en toekomstige Nederlandse maatschappij past, ons als GKIN-famile sterker
maakt, ons als GKIN-familie meer begrip en compassie laat tonen voor elkaar,
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allen jong en oud, ons als GKIN-familie elkaar laat blijven motiveren en opbouwen
en ons als GKIN-familie die elkaar de kans geeft om elkaars talenten te gebruiken
voor de opbouw van onze kerk. Een weg die ons dichter bij God, onze Vader brengt.
Het bouwen van deze weg zal niet altijd makkelijk gaan en er zullen ongetwijfeld
factoren zijn die de bouw van deze weg zullen bemoeilijken. Maar wij geloven dat
God, onze Vader, ons als nieuw Dagelijks Bestuur, Landelijke Kerkenraad en Ministerium zal bijstaan en voor ons uit de weg vrij en bouwklaar zal maken en ons zal
leiden in de taken die ons zijn toevertrouwd.
Hierop inhakend zullen wij in 2016 onszelf verder gaan verdiepen in het jaarthema
van 2015: ‘Samen Gods aanwezigheid vieren in de eredienst’. De eerste themastenen zijn in 2015 gelegd en wij zullen dit samen verder uitbouwen in 2016.

Een terugblik op:

Wanneer wij kijken naar de afgelopen 3 maanden, dan zijn ons de volgende zaken
gepasseerd:
Ds. mw. Marla Winckler-Huliselan is aangetreden als parttime predikant, in het bijzonder voor de regio’s Arnhem-Nijmegen en Tilburg voor 32 uur per week met een
looptijd van 1 jaar. Br. Marcel Zinken van regio Tilburg is per januari jl. de nieuwe Coördinator van het Landelijk Kerkelijk Bureau (LKB). Wij vragen uw voorbeden voor
ds. Marla Winckler-Huliselan en br. Marcel Zinken en hun bediening binnen de GKIN.
De kerkenraad heeft in februari br. Ronny Liem mogen verwelkomen als ouderling en voorzitter van regio Tilburg. De kerkenraad heeft in februari afscheid genomen van zr. Mira van Nimwegen, als ouderling voor in het bijzonder de regio Rotterdam-Dordrecht. Wij verwelkomen de nieuwe ouderling en bedanken de afgetreden
ouderling en vragen om uw voorbeden voor hun (verdere) bediening.
Wij vragen uw voorbeden voor het vinden van nieuwe ouderlingen (in alle regio’s
is al een tekort ontstaan of zal binnen een afzienbare tijd een tekort gaan ontstaan
door aftreden van ouderlingen). Enkelen van u zijn wellicht reeds benaderd voor
het ambt van ouderling en enkelen zullen wellicht binnenkort worden benaderd
door uw regionale kerkenraad. Wij als Dagelijks Bestuur willen u eraan herinneren
dat deze taak niet voor een ieder is weggelegd. ‘Want velen zijn geroepen, maar
weinigen uitverkoren’ (Mattheüs 22:14). Het is discipelschap, een levensstijl, een
grote zegen en voorrecht om in dit ambt dienstbaar te zijn voor God. God doet zijn
discipelen grote mooie beloften. Bent u niet benieuwd naar Gods belofte voor u als
zijn discipel? Bent u bereid uzelf dienstbaar te stellen voor uw gemeente en Gods
Koninkrijk en Gods beloften voor u te innen? Wanneer u deze roep van God beantwoordt, baseert u uw antwoord alstublieft op geestelijk redeneren en niet op het
menselijke. Weet wel dat wat uw antwoord ook is, u geeft uw antwoord aan God en
niet aan ons als GKIN-gemeente.
CARE, het landelijke jongerenplatform van de GKIN heeft op zaterdag 13 februGKIN Nieuws Jaargang 32 • Nummer 2 • April 2016
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ari hun eerste jongerenevenement/-dienst van 2016 mogen organiseren. Dit keer
vond het plaats in regio Tilburg. Wij vragen uw voorbeden voor de jongere generaties van de GKIN en hun activiteiten. Dat zij samen mogen groeien in geloof en
omvang zodat onze kerk kan blijven voortbestaan.
In de afgelopen 40 dagen voor Pasen, hebben wij gedurende de lijdenstijd, samen verschillende Bijbelteksten mogen overdenken en onszelf mogen voorbereiden op Pasen.
HSK Antwerpen bestaat nu bijna 2,5 jaar. Deze wordt 1x per maand gehouden in
de Heilige Drievuldigheidskerk te Berchem-Antwerpen (2e zondag van de maand).
De diensten worden stabiel bezocht door 25-30 mensen. De Bijbelstudie wordt ook
goed bezocht. Er is een groot verlangen van de gemeente aldaar naar het Woord.
Graag ook uw voorbeden voor HSK Antwerpen en haar leden.
In 2015 hebben wij aan MKO ontvangen: € 142.633,84. Dit is een toename van
ruim € 15.000,- (12%) ten opzichte van 2014. Wij danken de gemeente voor hun
bijdragen voor het werk van de kerk.

Een blik vooruit:

Vooruitblikkend op de komende periode, dan zien wij uit naar het volgende:
In april en mei zijn de Voorzitter en Vice-Voorzitter van het Dagelijks Bestuur voornemens om de verschillende regio’s te bezoeken (regio visitaties) ter kennismaking
met de regio’s en om eventueel samen met de regionale kerkenraad lopende zaken
te bespreken.
Vanaf 5 mei 2016, zal ds. Stanley Tjahjadi als ex-officio van het ministerium in het
Dagelijks Bestuur zitting nemen. Wij willen uw voorbeden vragen voor zowel ds.
Tjahjadi alsmede ds. Johannes Linandi.
De verdere ontwikkelingen binnen regio Amstelveen, met de aankoop en aanloop
naar de verbouwing van een eigen gebedshuis. Wij vragen voor uw voorbeden en
ook uw steun in de vorm van (financiële) donaties. Dit gebedshuis dient niet alleen
voor regio Amstelveen, maar is een zegen voor de gehele GKIN. Regio Amstelveen
heeft uw hulp hard nodig en indien wij met ons mond belijden dat wij één familie
zijn, dan hopen wij dat het een kleine moeite is om dit ook op een andere manier
te belijden. Mocht u in staat zijn om regio Amstelveen te kunnen ondersteunen,
financieel of wellicht met uw talenten of connecties, neemt u dan contact op met
de SRGA (Stichting Regiokerk GKIN Amstelveen).
IBAN SRGA: NL 14 ABNA 0613 1487 54.
Aansluitend hierop, zal regio Amstelveen per 1 juni niet meer in de Heilige Geestkerk kerken en zal zij haar erediensten houden in de Pauluskerk te Amstelveen gedurende de periode voorafgaand aan het kerken in het nieuwe gebedshuis.
CARE, het jongerenplatform van de GKIN is voornemens om in april hun volgende
bijeenkomst te organiseren, ter versterking van de onderlinge banden tussen de
16
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jongeren van de 5 regio’s. Wij hopen dat ook regio Arnhem-Nijmegen hierin een
actievere rol gaat innemen.
Het voornemen is om in HSK Antwerpen ook erediensten te houden op de 5e
zondagen. Het doel is om uiteindelijk te bouwen aan een nieuwe gemeente in Antwerpen. Het zaadje is reeds geplant en wij hopen dat dit vruchtbaar mag zijn en tot
bloei komt zodat wij mogen oogsten.
De komende weken zal de kerkenraad zichzelf voorbereiden op de komende
Moderamen vergadering en Landelijke Kerkenraad Vergadering (LKV). Gaarne uw
voorbeden voor beide bijeenkomsten.
Slotwoord:
Wij zien uit naar de nauwe samenwerking met elkaar, de Landelijke Kerkenraad en
u als GKIN-familie alsmede de relaties die wij als GKIN hebben opgebouwd met
andere externe (kerkelijke) organisaties.
Warme groet, Gods Zegen & Gezegend Paasfeest,
Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kerkenraad van de GKIN
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MARCEL ZINKEN

Regio Tilburg

BOUWSTENEN VAN DE GKIN

Ik zal me
voorstellen.
Mijn naam is
Marcel
Zinken. Ik ben 48
jaar en woon
in Tilburg. Mijn
echtgenote
Nurpita Lumbanraja is afkomstig uit Sumatra.
Wij hebben elkaar 4 jaar geleden ontmoet in Nederland, zij was hier op vakantie bij haar oudere zus.
Na enkele uitjes samen in bezienswaardig Nederland, het Dolfinarium,
het eiland Texel en Amsterdam zijn we onafscheidelijk geweest, alleen
destijds nog op afstand (want zij moest toen nog terug naar haar thuisland Indonesië). Wij zijn 17 juli 2013 getrouwd in Indonesië, het was een
traditionele Batakse ceremonie.
En samen hebben we een dochter die eind januari 1 jaar is geworden
en hebben we onze dochter Solara laten dopen te weten 17 mei 2015.
We hebben haar de namen Solara Acezeline gegeven, de tweede naam
is gekozen uit een lettercombinatie van Marcel en van Nurpita (familie).
Ik ben een geboren Limburger te weten uit Heerlen, evenals mijn ouders
die daar ook geboren en getogen zijn.
Wat doe je in het dagelijkse leven?
Ik ben administratief en boekhoudkundig medewerker van een deurwaarderskantoor in Tilburg. Ik ben daar 16 jaar geleden in Limburg begonnen, echter omdat het kantoor een landelijke samenwerkingsovereenkomst heeft kon ik makkelijk overgeplaatst worden naar Tilburg.
Wat zijn je hobby’s?
Voorheen was het hardlopen en nu is het mijn dochter waar ik ontzet-
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tend gelukkig mee ben en veel tijd en aandacht aan besteed. Ik doe echter
nog steeds de administratie en het penningmeesterschap voor de vereniging.
Je bent een actief lid en LKB coördinator.
Ik werd benaderd door Iskandar Gandasasmita, hij vroeg me het Landelijk
Kerkelijk Bureau te coördineren, wat inhoudt het opmaken van o.a. doopaktes,
huwelijksaktes evenals het aanleveren van de stukken bij de bevestiging van
een nieuwe ouderling. Ook hulp aan de scriba en het verzorgen van verslagen
voor het GKIN nieuwsblad.
Heb je iets specials voorbereid voor de Lijdenstijd en Pasen dit jaar?
Nee, voor het komend paasfeest heb ik niets voorbereid, we zitten pas in deze
kerk en willen nog zien hoe alles hier gaat. Via een medewerker van een Indonesisch restaurant in Tilburg hebben we doorgekregen dat er om de hoek van
dat restaurant een kerk is die iedere zondagmorgen een Indonesische dienst
houdt. En zo zijn we hier terechtgekomen. Nurpita is Bataks en al gauw kregen
we hier aansluiting met andere Batakse mensen.
Hoe denk je hoe een Christen zich moet voorbereiden op het lijden en
de viering van de opstanding van Jezus?
Het gevoel hoef je niet speciaal uit te dragen, het is een eigen idee om er achter te komen met andere families om samen een band te vormen.
Heb je een boodschap die je met andere gemeenteleden wilt delen?
Blijf in ieder geval hetgene uitstralen wat ik hier als plezierig heb mogen ervaren, zo heb ik dit ervaren in de kerkelijke sfeer. En het behouden van de
kindernevendienst zodat de ouders meer tijd hebben voor zichzelf in de dienst.
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Kinderverhaal

Jezus staat op uit de dood
Matteüs 28 en Johannes 20

Toen Jezus stierf, was
zijn vriendin MariaMagdalena heel erg
verdrietig.
Ze ging naar zijn graf
en dacht aan hem.
Plotseling verscheen
er een engel, die het
graf opende. Het
lichaam van Jezus
was verdwenen!
De engel vertelde
Maria-Magdalena
dat Jezus was opgestaan uit de dood.
Ze rende naar haarvrienden om het
nieuws te vertellen.
Jezus verscheen aan
al zijn vrienden.
Ze waren verbaasd
en blij. “Verlaat ons
niet,” zeiden ze.
“Ik zal altijd bij jullie zijn,” beloofde Jezus.
Jezus ging naar de hemel om bij God te zijn. Maar hij
hield zich aan zijn belofte, want in oris hj altijd bij ons!
Lach om te laten zien dat jij ook blij bent.
Bron: Bijbelverhalen voor kleintjes - Parragon
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Kinderrubriek: Onderbouw
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Preekrooster april t/m juni 2016
03 APRIL
AM

ds. C. Gunawan I+N

DH

01 MEI
AM

ds. C. Gunawan I+N

ds. J. Linandi N+I

DH

Dr. C. de Jonge N+I

DD

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

DD

ds. S. Tjahjadi Heilig Avondmaal I+N

AR

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

AR

ds. J. van de Wal N+I

ds. A. Verburg N+I

TB

ds. R. A. Suryanegara I+N

TB

05 MEI Hemelvaart

10 APRIL
ds. J. Linandi N+I

AM

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

DH

mw. B. Westerbeek, missionair pionier N+I

DH

ds. R. A. Suryanegara I+N

RD

ds. M. Kollenstaart-Muis N+I

RD

NM

Dr. C. De Jonge N+I

mw. K. S. Prijatna M.A.
(dienst begint om 10.00) I+N

ds. S. Tjahjadi,
HSK Antwerpen I+N

AR

ds. J. Linandi N+I

TB

TB

ds. S. Tjahjadi I+N

AM

08 MEI

17 APRIL
AM

ds. S. Tjahjadi I+N

DH

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

DD

mw. K. S. Prijatna M.A.

AR

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

TB

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

24 APRIL
AM

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

DH

ds. S. Tjahjadi Heilig Avondmaal I+N

RD

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

NM

ds. J. Linandi Heilig Avondmaal N+I

TB

ds. H. A. van Dop

Landelijk Kerkelijk Bureau
Heuvelstraat 141
5038 AD TILBURG
 LKB@gkin.org

ds. S. M. Winckler-Huliselan
Heilig Avondmaal N+I

DH

ds. J. Linandi N+I

RD

ds. C. Gunawan I+N

NM

ds. S. Tjahjadi I+N

TB

ds. D. Janssens-Sahertian
HSK Antwerpen I+N

15 MEI
AM

Dr. N. K. Atmadja N+I

DH

ds. D. Janssens-Sahertian I+N

DD

ds. J. Linandi N+I

AR

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

TB

ds. S. M. Winckler-Huliselan
Heilig Avondmaal N+I

GKIN eredienst zijn tweetalig
N+I: preek in het Nederlands, de Indonesische versie wordt
geprojecteerd.
I+N: preek in het Indonesisch, de Nederlandse versie wordt
geprojecteerd.

Scriba
( (06) 218 97 717
 scriba@gkin.org
ING rekeningnummer: NL19INGB0002618290
te Den Haag
Rabobank rekeningnummer: NL23RABO0302301305
te Den Haag
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22 MEI
AM

Amstelveen [AM] – Heilige Geest Kerk
Haagbeuklaan 3, (hoek Lindenlaan),
1185 KK, Amstelveen
Secretariaat AM: Pond Sterlinglaan 34,
1060 RS, Amsterdam, ( (020) 619 48 50.
* Amstelveen (AM) Pauluskerk vanaf 1 juni 2016
Wolfert van Borsselenweg 116, 1181 PJ Amstelveen.

ds. C. Stavleu N+I

DH

ds. S. Tjahjadi I+N

RD

ds. G. Olde N+I

NM

ds. C. Gunawan I+N

TB

ds. J. Linandi N+I

Rotterdam [RD] - Immanuelkerk
Berlagestraat 96, 3067 CC, Rotterdam,
( (010) 420 76 58.
(Van Station Rotterdam Blaak, Metro A,
halte Prinsenlaan of Oosterflank)

29 MEI 5de zondag
AM

ds. J. Linandi N+I

DH

br. A. K. Satria M. A.
Dienst Nuansa Jawa

DD

ds. S. Tjahjadi I+N

AR

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

TB

ds. D. Janssens-Sahertian
HSK Antwerpen I+N

05 JUNI
AM* Dr. J. M van ‘t Kruis N+I
DH

ds. S. Tjahjadi I+N

DD

ds. A. Verburg N+I

AR

ds. J. Linandi N+I

TB

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

12 JUNI
AM* ds. J. Linandi N+I
DH

mw. ds. Y. Pantou I+N

RD

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

NM

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

TB

ds. S. Tjahjadi,
HSK Antwerpen I+N

19 JUNI
AM* br. A. K. Satria M. A. N+I
DH

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

DD

ds. C. Gunawan I+N

AR

ds. J. Linandi N+I

TB

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

26 JUNI
AM* ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I
DH

ds. J. Linandi N+I

RD

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

NM

ds. C. Stavleu N+I

TB

ds. D. Janssens-Sahertian I+N

Dordrecht [DD] - Opstandingskerk
Groen v. Prinstererweg 66, 3317 SP, Dordrecht,
( (078) 617 67 66.
(Van Dordrecht CS, bus 3 richting Crabbehof, halte
Henri Polakstraat;
van Station Dordrecht Zuid, 8 minuten lopen)
Secretariaat RD/DD: Odinholm 72,
3124 SC, Schiedam,
( (010) 471 58 49.
Den Haag [DH] - Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, 2533 JT, Den Haag,
( (070) 388 68 74.
(Van Den Haag CS, Tram 9, halte Zuiderpark;
tram 16, halte Moerweg; Bus 50, 51, halte Moerweg).
Secretariaat RW/DH: Sir Winston Churchilllaan 370 F205, 2285 SJ, Rijswijk ZH.
( (06) 44 89 05 36,
Arnhem [AR] - Kruiskerk
Lisdoddelaan 30, 6832 EC, Arnhem,
( (026) 321 23 73.
(Van Arnhem CS, bus 1 richting’t Duifje;
bus 32, 33 richting Nijmegen, halte Visserslaan)
Nijmegen [NM] - Remonstrantsdoopgezindekerk
Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ, Nijmegen,
( (024) 322 04 51.
(Van Nijmegen CS, bus 11, halte Professorenwijk)
Secretariaat AR/NM: De Zicht 18, 6681 ER, Bemmel,
( (0481) 84 85 28
Tilburg [TB] - Pauluskerk
Heuvelstraat 141, 5038 AD, Tilburg,
( (06) 83 17 07 70.
(7 minuten lopen van Centraal Station Tilburg)
Secretariaat TB: Molenvaartje 25, 5109 SE,
‘s Gravenmoer, ( (06) 37 55 27 66

Aanvangstijd diensten 13.30 uur, behalve
Amstelveen (AM) en Nijmegen (NM) om 14:00 uur,
of Tilburg (TB) om 10:00 uur of anders vermeld.
Preekrooster onder voorbehoud.
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Kinderrubriek: Bovenbouw
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Vanuit Amstelveen:

ONS NIEUWE KERKGEBOUW BOUWERIJ 52
Het thema van de bidstond:

“Samen bouwen aan Gods bouwwerk/ Bersama-sama membangun bangunan Allah” (Nehemia 3:33-38- NBV)
Op 7 februari 2016 hielden we voor het eerst een samenkomst met de gemeente
in ons nieuwe kerkgebouw. Na de zondagse eredienst kwamen we in Bouwerij 52
bijeen voor een bidstond.
Het was koud buiten, maar het was gezellig en knus in de voorruimte met straalkachels en gemeenteleden die elkaar warm hielden.
De opkomst was goed, zie de foto’s: meer dan 60 mensen zaten of stonden in de
bijeenkomst ruimte. De kinderen hebben het gebouw al spelend “ingezegend”.

Ds. Johannes Linandi hield een mooie en toepasselijke overdenking om onze blijdschap met het nieuwe gebouw te delen, ons te bemoedigen voor de verbouwing
maar ook te waarschuwen op onze hoede te zijn in dit proces. De verbouwing van
ons kerkgebouw moet niet alleen worden gezien als een fysiek proces maar ook als
GKIN Nieuws Jaargang 32 • Nummer 2 • April 2016
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een geestelijk proces, een werkplaats voor de opbouw van onze gemeente.

COLOFON SGRA (stichting regiokerk gkin amstelveen)
Secretariaat SRGA e-mail: secretaris.AM@gkin.org
IBAN SRGA: NL 14 ABNA 0613 1487 54
26
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Hij waarschuwde in de woorden van Maarten Luther King: “waar God Zijn kerk
bouwt, daar bouwt de duivel een kapel ernaast”. Het woord ‘ernaast’ herinnert ons
eraan om waakzaam te blijven.
Vandaag, 28 februari 2016, heeft de SRGA een gemeentevergadering georganiseerd.
Het definitieve ontwerp voor de verbouwing is gepresenteerd.
Duidelijk is dat we ver gevorderd zijn in hoe wij het kerkgebouw zien.
Duidelijk is echter ook dat we nog ver verwijderd zijn van de realisatie om definitief
in ons gebouw te kerken. De financiën staan het ons nu nog niet toe om met de
verbouwing te beginnen. Wij hebben er vertrouwen in dat de Heer ons in dit proces
zal leiden en dat Hij zal voorzien in wat we nodig hebben.
Van u als Zijn gemeente vragen wij steun en betrokkenheid in de vorm van
gebeden maar natuurlijk zijn ook financiële bijdragen meer dan welkom!
Theya Tjoe-Fat, 1e secretaris SRGA (Stichting Regiokerk GKIN Amstelveen) en secretaris GKIN Amstelveen.

I ndo nesi sche
de licatessen
Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
14.00 - 20.30
maandag gesloten

Torenlaan 21a, 1251 HE Laren
 (035) 531 8788
 (035) 538 1311
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BEKENDE LIEDEREN EN HUN VERHAAL
U zij de glorie, opgestane Heer!
A toi la glorie, O Ressuscité!
1. U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit de blinkend stromen daalde déngel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
Refrein: U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
2. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zij armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: “Christus overwint”.
3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
EL 132, OPW 213, JH 915
Edmond Louis Budry (1854-1932)
Vertaling J. W. Schulte Nordholt (1920-1995)
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Edmond Budry studeerde theologie in Laussane en werd predikant van de Zwitserse Église Évanguélique Libre. Hij diende gemeenten van Canton de Vaud, Cully,
Sainte Croix en daarna 35 jaar Vevey aan het meer van Genéve.
Hij schreef het lied “A toi la glorie” in 1896 kort na het overlijden van zijn eerste
vrouw Marie de Hayenborg. In het lied beleefde hij de troost van het passevangelie (1 Ko. 15 : 54-57) heel persoonlijk.
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer
Door de melodie waarop Budry het had geschreven, een koraal uit het oratorium
Judas Maccabeus van George F. Handel (1685-1759), kreeg het lied grote bekendheid en werd het heel geliefd.

Bron: Met mond en Hart, dr. H. van ‘t Veld
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door Hans Cieremans
‘Het lege graf
symbool van het hopen,
dat licht het duister verdrijft
Een schone lei,
de toekomst ligt open
die tot in de eeuwigheid blijft.
Maar is dat waar:
Het duister verdreven?
Wordt daar nog iets van gemerkt?
Want in de wereld
waar wij nu in leven
lijkt eeuwigheid soms zelfs beperkt.
De vluchteling,
de oorlog, de rampen,
het onrecht en al het geweld
En hongersnood
waar mensen mee kampen,
waarbij een leven niet telt.
Een stervend kind,
verdriet en het lijden,
waar is het licht dat het won?
We zijn alsmaar bezig
met duister bestrijden,
geen sprankje te zien van de zon.
De lente komt
een lammetje dartelt,
het vogeltje komt uit zijn ei.
De bloesem bloeit
een baby’tje spartelt,
de donkere winter voorbij.
Daar is het licht
dat eeuwig zal duren,t
oekomst die God aan ons gaf.
De weg van de hoop,
die Hij ons wil sturen
ver weg van het donkere graf
30
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JONGERENDIENST

Bedankt voor jullie steun.
We hopen jullie te zien bij onze volgende events:
- 9 april Teambuilding activiteit
- 28 mei Jongerendienst in Rotterdam
- 2 juli Jongerendienst in Den Haag
- 17 september Praise & Worship in Tilburg
- 22 oktober Jongerendienst in Amstelveen
- 12 november Diaconale activiteit
Meer informatie is te vinden op facebook.com/carexperience
Take CARE!
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GKIN AKTIEF!

CARE
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GKIN Landelijk Kerkelijk Bureau (LKB)
Verslag over 1ste kwartaal: januari t/m maart 2016
Opgesteld door: Coördinator LKB (maart 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 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, ArnhemNijmegen 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.
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- 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, 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.
- 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.
5. Groeigroep:
- Tilburg: 1e en 3e donderdagavond van de maand, voor deelname of vragen contact opgenomen kan worden met zr. Deany Bergmans via
deany_bergmans@live.nl
- Rijswijk-Den Haag: Pasutri, iedere eerste vrijdag van de maand
om 18:30 uur.
6. Diaconie:
7. Beëindiging ambtsperiode:
- 13-02-2016: br. Paul The Gwan Tjaij afgetreden tijdens de moderamenvergadering in de Marcuskerk te Den Haag als voorzitter van de Landelijke
Kerkenraad na 3 jaar bediening in het dagelijks bestuur.
- 13-02-2016: zr. Theya Tjoe Fat-Njoo afgetreden tijdens de moderamenvergadering in de Marcuskerk te Den Haag als vicevoorzitter van de
Landelijke Kerkenraad na 4 jaar bediening in het dagelijks bestuur.
- 14-02-2016: zr. Mira van Nimwegen-Hendradjaja afgetreden als ouderling,
na vervulling van 2 ambtstermijnen, in het bijzonder voor regio
Rotterdam-Dordrecht.
- 27-03-2016: br. Paul The Gwan Tjaij afgetreden als ouderling, na vervulling van 1 ambtstermijn, in het bijzonder voor regio Amstelveen.
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8. Bevestiging ouderling/overige ambten:
- 13-02-2016: br. Iskandar Gandasasmita, als voorzitter van de Landelijke
kerkenraad geïnstalleerd onder goedkeuring van de Landelijke Kerkenraad in de moderamenvergadering in de Marcuskerk te Den Haag.
- 13-02-2016: zr. Ratna Pattiasina, als vice-voorzitter van de Landelijke kerkenraad geïnstalleerd onder goedkeuring van de Landelijke Kerkenraad in
de moderamenvergadering in de Marcuskerk te Den Haag.
- 14-02-2016: Als ouderling bevestigd van GKIN, in het bijzonder voor de
regio Tilburg, br. Ronny Liem, onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi in
de Pauluskerk te Tilburg.
9. Landelijke GKIN vergadering(en)/ vertegenwoordiging(en):
- 13-02-2016: Moderamenvergadering in de Marcuskerk te Den Haag.
10. Geboren:
- 28-01-2016: In Den Haag geboren, Daniël Johannes Moonen, eerste kind
van br. Johan Moonen en zr. Yuliani Hasibuan van regio Rijswijk-Den
Haag.
11. Doop/ Volwassendoop/ Geloofsbelijdenis:
12. Nieuwe dooplidmaten/ belijdend lidmaten:
- 21-02-2016: mw. Christin Sinaga, geboren 24-03-1978, regio Rijswijk-Den
Haag, geregistreerd onder registratienummer Scipio: 1672.
13. Overleden:
- 03-12-2015: Op 71 jarige leeftijd in Jakarta overleden, dhr. Nudy Desy
Siburian, vader van zr. Rosalyn Siburian en schoonvader van br. Reza
Pramana van regio Rijswijk-Den Haag.
- 07-12-2015: Op 88 jarige leeftijd overleden, dhr. Kees Somers, vader van
br. Henk Somers en schoonvader van zr. Mary Somers van regio Tilburg.
- 15-12-2015: Op 82 jarige leeftijd in Amsterdam overleden dhr. Frans
Laurens Hartong, echtgenoot van zr. Bwee (Lorensia) Hartong-Sugiaman
van regio Amstelveen.
- 17-12-2015: Op 85 jarige leeftijd in Zetten overleden, mw. Rita SpeijersPajouw, lid van regio Arnhem-Nijmegen
- 23-12-2015: In Nijmegen overleden, dhr. John Pelupessy, broer van zr.
Mart Pelupessy, van regio Rijswijk-Den Haag.
- 27-12-2015: Op 91 jarige leeftijd in Manado overleden mw. Esther Moningka-Rumondor, moeder van Zr. Lien Heynis-Moningka (in Uden), van regio
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Arnhem-Nijmegen.
- 28-12-2015: Op 97 jarige leeftijd overleden in Utrecht, mw. Rooswinarti
Subroto (Oei Tiang Nio), weduwe van wijlen dhr. Gan Koen Siang,
voormalig lid van regio Amstelveen.
- 19-01-2016: Op 59 jarige leeftijd in Toraja overleden, Prof. Dr. Stanislaus
Sandarupa, MA. Ph.D, zwager van zr. Charlotte en br. Dick van der Toorn
van regio Rijswijk-Den Haag.
- 25-01-2016: Op 75 jarige leeftijd in Manado overleden, mw. Adelin
Rondonuwu-Kountul, tante van zr. Mathilda Kountul, van regio RijswijkDen Haag.
- 31-01-2016: Op 75-jarige leeftijd overleden in Amsterdam, mw. Trientje
Staal-Primé (Tine), moeder van br. René Staal en schoonmoeder van
zr. Astrid Staal van de regio Amstelveen.
- 05-02-2016: Op 89 jarige leeftijd in Den Haag overleden zr. Alice Evy Yoe,
lid van regio Rijswijk-Den Haag en oprichtster van gespreksgroep
Wo Ay Nie.
- 13-02-2016: op 88 jarige leeftijd in Amstelveen overleden, br. Lionel Tan
Gwan Liang, echtgenoot van zr. Lan Tan van regio Amstelveen.
14. Huwelijksinzegening:
15. Landelijke activiteiten:
16. Jongerenactiviteiten:
- 13-02-2016: Jongerendienst CARE in Tilburg met thema “Love is…”, onder leiding van ds. S.M. Winckler-Huliselan.
17. Regionale activiteiten:
-

Amstelveen:
- 1e zondag van de maand: Gemeente bidstond
- Op 4 december 2015 is door de SRGA (Stichting Regiokerk GKIN 		
Amstelveen) de koopakte getekend voor de koop van een bedrijfspand,
met als adres Bouwerij 52, Amstelveen.

- Arnhem-Nijmegen:
- Rijswijk-Den Haag:
03-01-2016: Liefdesmaaltijd.
12-02-2016: PaSuTri Valentine bijeenkomst in de Marcuskerk
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te Den Haag.
15-02-2016: Lady’s day in Marcuskerk te Den Haag.
- Rotterdam-Dordrecht:
14-02-2016: Liefdesmaaltijd.
- Tilburg:
21-02-2016: Kebaktian Nuansa Jawa
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