Jemaat Kristen Imanuel Berlin
Christliche Gemeinde Immanuel Berlin
c/o FeG Moabit, Stephanstr. 44
10559 Berlin

Warta Jemaat
Edisi Januari 2014

Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadaNya, bagi jiwa yang
mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan.
Ratapan 3:25-26

Tuhan adalah Gembalaku yang Baik (Maz. 23:1-6)
Setiap orang memasuki tahun 2014 dengan situasi yang berbeda. Ada
yang menjalaninya dengan penuh antusias karena ada tantangan baru
yang dapat mendatangkan kebaikan yang lebih besar bagi hidupnya.
Ada juga yang menelusurinya dengan penuh kecemasan karena tidak
mempunyai kepastian masa depan yang jelas. Ada pula yang
menapakinya dengan penuh kekecewaan karena tidak dapat melihat
secerca harapan untuk mengalami perubahan keadaan yang
menyesakkan hati. Tetapi bagaimanapun kondisi kita, ada sesuatu yang
pasti bahwa Allah kita dalam Tuhan Yesus Kristus akan menjadi
Gembala yang baik untuk setiap kita. Ia menjamin untuk memimpin
perjalanan hidup kita di depan.
Sebagai Gembala yang baik, Ia akan memeliharakan hidup kita,
meskipun dengan situasi yang sangat sulit sekalipun. Di zaman
pemazmur tidak mudah bagi domba-domba untuk mendapatkan
rumput karena harus melewati tanah yang tandus dan lereng yang
berbatu-batu tajam. Untuk itu gembala akan menuntun mereka sampai
di padang rumput hijau dan air yang tenang. Dalam perjalanan yang
bahaya itu, mungkin saja ada domba-domba yang terluka. Namun Sang
Gembala pun tidak akan segan untuk segera membalut luka mereka
atau mencabut duri-duri yang menusuk mereka.
Ketika tiba di padang rumput dan air yang tenang, jiwaku disegarkan
sebab sudah diluputkan dari segala mara bahaya dalam sepanjang jalan
yang sulit. Sebagaimana Gembala menyertai domba-domba melewati
bahaya, Tuhanpun menyertai kita dengan kekuatan menghadapi segala
yang sulit dan memberikan penghiburan di saat kita kecewa dan merasa
lemah. Hanya kebaikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti
umat Tuhan. Oleh sebab itu jiwa kita tidak perlu gundah, tetapi tetap
berharap kepada Allah kita.
Di tengah-tengah ancaman dan bahaya dari musuhnya, Daud berpaling
kepada Allah, Gembalanya yang baik. Sebagaimana pengalaman pribadi
Daud, kita sebagai jemaat dan murid-murid Tuhan Yesus, akan tetap
merasa aman karena Gembala kita yang baik terus menerus menyertai,
membimbing dan melindungi kita. Karena itu, bagaimanapun situasi
kita saat ini, tetap setia mengikuti Gembala Agung kita, Tuhan Yesus
Kristus dalam sepanjang perjalanan hidup kita. (JK)

Bersyukur kepada Tuhan, di penghujung tahun 2013 jemaat kita boleh
menerima Sdri. Melani Kumaladewi sebagai anggota Jemaat Kristen
Imanuel Berlin.
Dengan tujuan ingin melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh dan ikut
menanggung segala beban dan tanggung jawab di dalam jemaat.
Mari kita mendoakan agar Sdri. Melani boleh tetap giat melayani dan
setia mengikut Tuhan.

Selamat bergabung di dalam keanggotaan JKIB!

"Ding dong merrily on high, in heav'n the bells are ringing...
Ding dong verily the sky, is riv'n with angel singing...
Gloooooooooooooooooria.. Hosanna in excelsis!"
Begitulah salah satu lagu yang dipersembahkan oleh Koor yang dinyanyikan
dengan suara yang merdu dan penuh sukacita dalam perayaan Kebaktian
Natal 2013. Salah satu majelis JKIB menyampaikan salam natal kepada para
tamu di awal kebaktian dan dilanjutkan dengan lagu pujian dan persembahan
dari anak-anak sekolah minggu, yaitu permainan instrumen musik dengan
lagu yang berjudul Little Drummer Boy. Sebelum khotbah dimulai,
ditayangkan video singkat tentang “Invited Guest Only?” yang dibuat oleh
teenies.

Khotbah kebaktian Natal yang disampaikan oleh Bapak Pendeta John
diterjemahkan secara verbal dan juga visual melalui tayangan Leinwand,
sehingga tamu orang Jerman yang datang mendapatkan sesuatu dari
khotbah yang dibawakan. Di akhir kebaktian kita mendapat kesempatan
untuk mengucapkan Selamat Natal dan mengadakan foto bersama sebagai
kenang-kenangan di acara kebaktian Natal 2013.

Kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus disampaikan melalui tema
"Invited Guests Only?". Apa arti di balik kalimat tersebut? Apa hubungan
tamu yang diundang dengan kabar sukacita kelahiran Yesus? Apakah Tuhan
Yesus mati hanya untuk segelintir orang-orang tertentu saja? Justru tidak,
Tuhan Yesus lahir untuk menebus dosa semua umat manusia melalui
kematianNya, tanpa terkecuali. Tetapi pada zaman sekarang ini kebanyakan
manusia tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima keselamatan
daripadaNya karena mengikuti filosofi hidupnya masing-masing, seperti
individualisme, hedonisme, materialisme, dll. Untuk bisa percaya dan
menerima kebenaran tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, diperlukan
kerendahan hati dan Roh Kudus. Disitulah salah satu tugas orang-orang
yang sudah percaya dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, untuk menjadi
saksi yang hidup bagi orang-orang yang menolak atau bahkan belum
mengenal Tuhan Yesus, baik melalu perkataan, pengabaran Injil maupun
perbuatan.
Tentunya perayaan Natal tidak berakhir hanya di kebaktian saja, karena
setelah kebaktian hidangan makanan sudah menunggu para tamu yang
datang. Makanan yang dihidangkan adalah salah satu makanan khas
Indonesia, yaitu rawon. Dengan makanan samping seperti tempe, kerupuk,
timun, telur dan sambal yang melengkapi rawon, rasanya menjadi lezat
sekali dan para tamu menyantap makanan dengan lahap dan senang. Selain
itu, dihidangkan juga minuman buah yang menyegarkan dan makanan
penutup yaitu salah satu jajanan terkenal di Indonesia yang tak lain adalah
onde dan puding lapis.

Di penghujung acara bisa terlihat bahwa
tamu-tamu yang datang senang dan bisa
menikmati perayaan Natal 2013 ini.
Setelah makan, ada yang berfoto-foto di
ruang kebaktian di dekat pohon Natal
ataupun bersama dekor "Invited Guests
Only?", baik itu bersama dengan temanteman PA atau Hauskreis, keluarga
ataupun kenalan.

Begitulah perayaan kebaktian Natal di Jemaat Kristen Imanuel Berlin,
dimana semua bersukacita, tetapi yang terlebih penting lagi adalah,
bagaimana kita tetap menghidupi iman kita, bukan hanya di Natal saja, tetapi
di setiap hari di kehidupan kita. Iman bahwa Allah telah mengaruniakan
hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya,
barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup; barangsiapa tidak memiliki
Anak, ia tidak memiliki hidup.
SVL

Wie bei dem anderen Weihnachten, waren wir erstmal mit den Erwachsenen
im Vorprogramm. Nach dem Vorprogramm gingen wir nach unten und
haben zwei Lieder zusammangesungen. Dann trennten sich die Teenies und
die Kleinkinder. Wir als Teenies haben erstmal gespielt. Dann hat jeder ein
Tshirt bekommen und durfte es bemalen. Es kamen viele Gäste zu unserem
Weihnachten.
SK

Seakan-akan baru kemarin lilin advent pertama dinyalakan.
Tiba-tiba lilin advent ke 4 sudah hampir habis.
Advent, masa penantian menjelang peringatan hari kelahiran
Tuhan Yesus di dunia ini lewat begitu cepat. Waktu dimana
kita seharusnya mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut
perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini dan merenungkan
apa arti sebenarnya Natal itu lewat begitu saja.
Begitu banyak kesibukan yang ada di minggu-minggu terakhir di tahun 2013
ini membuat kita menomor dua-kan semuanya itu, bahkan membuat kita lupa
akan semuanya itu.
Tak terasa “marathon” kegiatan di JKIB sudah hampir berlalu. Acara yang
paling banyak memakan tenaga dan pikiran. acara Kebaktian perayaan Natal
bersama telah boleh dilewati dengan baik pada tanggal 22 Desember 2013.
Masih ada sedikit waktu yang masih bisa dipergunakan untuk merenungkan
arti Natal untuk masing-masing pribadi. Apa seharusnya yang menjadi
pikiran dan perasaan kita dalam memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus?
Apa yang seharusnya kita lakukan ?
Dia yang adalah Raja atas segala raja, mau datang ke dunia ini, dilahirkan
ditempat yang yang tidak layak untuk seorang Raja, bahkan tidak layak untuk
seorang manusia, di tempat yang paling hina. Di palungan lahir Yesus Kristus
Sang Juruselamat ke dalam dunia ini, untuk menebus dosa manusia, untuk
mencari dan menyelamatkan manusia, untuk kita, untuk kau dan aku.

Ia rela melepaskan semua kemuliaanNya dan milikNya dan menjadi miskin
demi kita semua, setiap dari kita. Ia rela melakukan semuanya itu karena
kasihNya yang begitu besar, sehingga Ia mangaruniakan AnakNya yang
tunggal agar kita hidup, agar kita tidak binasa.
“ For God so loved the world that he gave his one and only Son, that
whoever believes in him shall not perish but have eternal life.” - John 3:16 Ini adalah sebagian dari “pesan” yang disampaikan di dalam acara Kebaktian
malam Natal di JKIB pada tanggal 24 Desember 2013.
Masih terhitung banyak jumlah orang yang datang ke dalam acara kebaktian
tersebut, walaupun baru dimulai pukul 21.00. Di tengah-tengah kelelahan,
terlihat dari wajah mereka, tetapi mereka masih mempunyai kerinduan untuk
bersama-sama dengan “keluarga” merayakan malam peringatan hari
kelahiran Tuhan Yesus.
Kebaktian kali ini berbeda dengan kebaktian di tahun-tahun yang lalu,
dimana bagian khotbah diganti dengan puji-pujian dan renungan singkat, dan
masing-masing diberi kesempatan untuk merenungkan arti kelahiran Tuhan
Yesus untuk dirinya sendiri.

Dari kebaktian itu juga diingatkan, sudah seharusnya kita juga ikut
menerangi dunia ini dengan terang yang kita masing-masing, terang yang kita
peroleh dari Ia, Terang Dunia, ketika kita menyerahkan diri kita ke dalam
tanganNya dan mau menerima dia sebagai Juruselamat.
Malam Kebaktian Natal yang sangat membawa berkat, dan juga memberikan
kekuatan kepada kita untuk menghadapi tahun yang baru, tahun 2014.
Biarlah kita juga menjalankan “pesan” dari acara Heiligabend itu di tahun
2014 ini.
“This little light of mine, I’m gonna let it shine”

- B1L -

Apalagi kalau bukan ucapan terimakasih yang seharusnya terlintas di benak
kita pada saat menjelang Natal. Terimakasih kepada Allah karena begitu besar
kasihNya akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan Anak-Nya yang
tunggal untuk kita manusia yang berdosa. Ucapan terima kasih ini juga yang
menjadi latar belakang ide dari tema perayaan Natal SOuL di tahun 2013.
Setiap langkah hidup orang yang percaya kepada Tuhan, akan Dia
peliharakan. Dan ketika setiap kita melihat kembali satu tahun yang hampir
berlalu, tidak akan tidak kita harus mengucapkan syukur dengan segenap hati
atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita.
Bertemakan ‚Give Thanks„, perayaan Natal SOuL di tahun 2013 diadakan pada
tanggal 26 Desember lalu. Kurang lebih 50 orang muda-mudi dan remaja di
gereja hadir dalam perayaan Natal bersama ini.
Dalam perayaan kali ini, teman-teman semua diajak untuk bukan hanya
memikirkan kembali berkat pemberian apa saja yang telah Tuhan berikan
kepada teman-teman sekalian dalam satu tahun yang lalu, tetapi kami semua
juga diajak untuk memikirkan bagaimanakah aku bisa berbagi berkat kepada
orang-orang di sekitarku.

Oleh karena itu, teman-temanpun mempunyai
kesempatan untuk menyumbangkan baju-baju
dingin bekas yang masih layak dipakai yang akan
disalurkan melalui Berliner Stadt Mission. Kita
semua dapat membayangkan betapa besar
ucapan
syukur
dari
orang-orang
yang
kekurangan, yang akan mendapatkan sumbangan
baju-baju dingin dari kita, di saat cuaca yang
semakin dingin ini.

Acara perayaan malam Natal bersama dimulai dengan makan malam dan
kemudian dilanjutkan dengan puji-pujian dan beberapa permainan, seperti
membuat drama bertemakan ‚Give Thanks„ dalam kelompok-kelompok
ataupun tebak gambar/tanya jawab tentang hal-hal yang telah dialami
bersama dalam setiap pertemuan SOuL selama satu tahun yang lalu.
Bersyukur kepada Tuhan akan satu persekutuan yang indah yang boleh kami
dapatkan dalam perayaan Natal kemarin ini dan kiranya Roh Kudus
senantiasa bekerja memberikan hati yang berapi-api untuk mengikut dan
melayani Tuhan kepada setiap muda-mudi di gereja ini. Biarlah setiap
daripada kita yang telah hadir dalam perayaan Natal yang ada juga membawa
hati yang penuh pengucapan syukur kepada Tuhan dalam satu tahun yang
baru, karena Dia telah memberikan kado Natal yang terbaik bagi kita semua,
yaitu keselamatan dalam AnakNya.
MT

3 jam 30 menit lagi sebelum kita meninggalkan tahun 2013 di belakang kita
dan sama-sama memasuki tahun 2014.
Acara Silvester di JKIB dimulai
pukul 20:30 dan dibuka dengan
sumbangan
acara
dari
Sonntagsschule
dan
Teenies.
Mereka memainkan adegan rutin
kehidupan berjemaat di JKIB,
dimulai
dari
Kebaktian,
Kinderstunde sampai Kaffeezeit
sesudah kebaktian.
Kemudian acara dilanjutkan dengan drama singkat yang menceritakan
tentang kehidupan seorang pemudi, yang walaupun tidak sama persis namun
ingin menggambarkan kehidupan Mary Purnomo, yang lebih dikenal sebagai
Tante Mary di waktu yang lampau.
Pemudi di dalam drama ini
dihadapkan pada keputusankeputusan yang harus dia
ambil di dalam hidupnya.
Tidak seperti layaknya drama
biasa yang alur ceritanya
sudah ditentukan, drama kali
ini memberi kesempatan
kepada penonton untuk menentukan kelanjutan cerita.
Pemenang dari games yang dimainkan
boleh menentukan pilihan mana yang
akan diambil oleh pemudi tersebut.
Pada akhir drama ini penonton bisa
melihat bagaimana akhirnya Tuhan
memberkati persekutuan yang diikuti
oleh pemudi tersebut, yang akhirnya
menjadi persekutuan Imanuel di Berlin.

1 jam 15 menit lagi sebelum kita meninggalkan tahun 2013 di belakang kita
dan sama-sama memasuki tahun 2014.
Setelah drama berakhir, dilanjutkan dengan perayaan ulang tahun jemaat.
Sudah menjadi tradisi di setiap Silvester kita merayakan ulang tahun jemaat
yang berganti dari persekutuan Imanuel menjadi Jemaat Kristen Imanuel
Berlin pada tanggal 30 Desember 1990 dan pada tahun 2013 jemaat kita pun
berulang tahun yang ke-23. Pada perayaan ulang tahun jemaat, Tante Mary
sebagai generasi pertama menerima lilin, kemudian dia menyalakan 2 lilin
dari 2 orang perwakilan generasi setelahnya dan demikian selanjutnya
sebagai simbol, bahwa lilin yang menyala adalah jemaat Tuhan, dan setiap
generasi yang ada mempunyai tugas untuk menyalakan dan
menyebarluaskan terang tersebut.

Sumbangan acara yang dibawakan oleh Sonntagsschule dan Teenies di awal
acara juga mempunyai arti bahwa mereka adalah generasi penerus dan masa
depan jemaat kita pun ada di tangan mereka.

55 menit lagi sebelum kita meninggalkan tahun 2013 di belakang kita dan
sama-sama memasuki tahun 2014.
Lampu dimatikan dan di Leinwand ditayangkan video yang berisi Rückblick
tahun 2013, tahun dimana banyak keputusan yang telah diambil baik di

dalam gereja maupun secara umum di dunia. Di dalam gereja contohnya
dengan ada teman-teman yang memberi diri dibaptis, menjadi anggota
jemaat di tempat ini dan membentuk keluarga baru. Setelah video berakhir
lagu “Christ is Enough” dinyanyikan dengan lembut sebagai lagu pengiring
memasuki renungan. Renungan yang dibawakan oleh Pdt. John Kusuma
bertemakan tentang Entscheidung. Dalam memasuki tahun yang baru, kita
pasti mempunyai banyak rencana - rencana dalam hidup kita yang ingin
kita
lakukan,
keputusankeputusan yang harus kita
ambil, namun jangan kita lupa
untuk
menyertakan
Tuhan
Yesus Kristus di dalam setiap
rencana dan keputusan agar kita
tidak mengambil jalan kita
sendiri
melainkan
terus
bergantung kepada Tuhan.
5 menit lagi sebelum kita meninggalkan tahun 2013 di belakang kita dan
sama-sama memasuki tahun 2014.
Gelas untuk prost diedarkan dan semua yang hadir mengambil gelas. Anakanak kembali naik setelah sebelumnya mereka ada acara sendiri di bawah.
Detik-detik menjelang pergantian tahun pun sudah tiba, gelas-gelas pun
diangkat dan bersama-sama menghitung... 10.. 9.. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1..
HAPPY NEW YEAR 2014 !!!!!!
RKW

Bible Camp Pemuridan 2014
Kami ingin mengundang Saudara-Saudari untuk bersama-sama
dengan orang-orang Indonesia dari berbagai kota di Jerman dan di
Swiss untuk merenungkan tentang kehidupan Saudara-Saudari dan
belajar bersama-sama tentang Firman Tuhan di dalam BCP 2014 yang
akan datang.
Hari/tgl

: Kamis – Senin, 17 - 21 April 2014

Di

: Jugendherberge der Heiligenhof
Alte Euerdorfer Str. 1
97688 Bad Kissingen
Tel. Nr. : 0971 7147 -0

Tema

: The Power of His Resurrection” (Filipi 3:10)

Pembicara

: Pdt. Jonathan Lo dan Ev. Bedjo Lie

Biaya

: (harga belum termasuk biaya transportasi):

- Umur 0-3 tahun : € 0,00 (tidak dikenakan biaya)
- Umur 4-6 tahun : € 60,00
- Umur 7 tahun ke atas: €126,00

Transportasi : Panitia BCP 2014 hanya menyediakan Omnibusfahrt
dengan Route: Berlin - Bad Kissingen - Berlin
-

Umur 4 tahun ke atas sebesar €50,00
Anak umur 0-3 tahun tidak dikenakan biaya
transportasi.

Selain orang dewasa, dalam BCP 2014 juga diadakan Camp untuk
anak-anak dan remaja. Pembicara adalah Conny Hufnagel. Untuk
keterangan lebih lanjut mengenai program acara dan sebagainya,
dapat menghubungi Sdri. Sunny Purnomo dan Stephanie Verrayo
Limas.

1. Bersyukur kepada Tuhan yang telah menolong dalam pelaksanaan
Kebaktian Natal, Heiligabend dan Silvester
2. Bersyukur boleh memasuki Tahun Baru 2014 dan mohon pimpinan
Tuhan untuk sepanjang tahun ini agar jemaat bisa hidup taat
kepada Tuhan dan bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran
Firman
3. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam segala keperluan gereja
dalam hal keuangan di tahun 2013
4. Untuk persiapan Bible Camp Pemuridan (BCP) yang akan diadakan
di Paskah, 17 – 21 April 2014


persiapan , urusan visa dan perjalanan para pembicara



setiap panitia dalam tugasnya masing-masing dan kerjasama di
antara mereka
persiapan pembicara anak-anak







kerinduan dan semangat untuk ikut dalam camp bagi orang
dewasa maupun anak-anak dan teenies
agar melalui BCP ini setiap peserta bisa mengenal Tuhan dan
bertumbuh imannya
untuk perjalanan setiap peserta dari berbagai kota ke tempat
camp
untuk kerjasama dan saling pengertian antara panitia dengan
pihak Jugendherberge di Bad Kissingen

5. Untuk teman-teman yang bekerja agar diberi hikmat dan kekuatan
sehingga bisa menjadi saksi Kristus di tempat pekerjaan
6. Untuk teman-teman yang masih kuliah agar diberi hikmat dalam
membagi waktu, baik untuk belajar, pelayanan dan kehidupan
sehari-hari
7. Untuk para majelis JKIB agar diberi hikmat dalam memimpin
jemaat dan ada keseimbangan dalam pekerjaan, keluarga dan
pelayanan.

FEBRUARI
Rafelia

10 Feb

Christoph

24 Feb

APRIL
Sarah

1 Apr

Yus Tanni

2 Apr

Sistra Amanda 11 Apr

MARET
Windy

4 Mar

Willyanto

7 Mar

Stefani M.

9 Mar

Sunny

10 Mar

Timothy K.

10 Mar

Marnawati

13 Mar

David H.

13 Apr

Alice

14 Apr

Christian

19 Apr

Sanny

18 Mar

Ipit

19 Apr

Lim Goan San

30 Mar

Debora

26 Apr

Segenap jemaat JKIB mengucapkan “Selamat Ulang Tahun” kepada
Saudara/Saudari yang berulang tahun, Tuhan memberkati dan menyertai di
umur yang baru.
Harap maklum, apabila ada Saudara/Saudari yang namanya tidak tercantum,
meskipun berulang tahun pada jangka waktu di atas. Kami juga memohon
maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan nama. Harap memberitahu tim
redaksi untuk kedua hal tersebut.

1. Dimanakah Abraham akan mempersembahkan anaknya Ishak?
2. Dimanakah tempat Yohanes mendapatkan penglihatan mengenai
akhir zaman?
3. Dimanakah nabi Elisa membangkitkan seorang anak?
4. Dimanakah Yesus membangkitkan anak laki-laki seorang janda?
5. Di atas gunung apakah Musa mati?
6. Siapakah nama Raja yang umurnya diperpanjang 15 tahun?
7. Siapakah nabi yang mabuk pertama kali oleh anggur?
8. Siapakah nama hakim yang bernazar, sehingga ia akhirnya harus
mengorbankan anak perempuannya untuk Tuhan?
9. Siapakah nabi yang jatuh dari kursi, batang lehernya patah lalu mati
setelah mendengar kabar kedua anaknya meninggal dan tabut Allah
dirampas?
10. Siapakah nama murid pengganti Yudas Iskariot?
11. Siapakah nama nabi yang dicemoohkan sebagai kepala botak?
12. Siapakah nama istri raja Ahab yang mayatnya dimakan anjing?
Jawabannya:
Nuh (Kej. 9:20-21)
Matias (Kis. 1:26)
Eli (I Sam. 4:16-18)
Nain (Luk. 7:12-15)
Elisa (II Raja 2:23)
Izebel (II Raja 9:36)

Yefta (Hakim 11:29-35)
Hizkia (II Raja 20:1-6)
Tanah Moria (Kej. 22:2)
Gunung Nebo (Ul. 34:1-5)
Pulau Patmos (Why. 1:9)
Sunem (II Raja 4:8-37)

Acara Khusus JKIB
Waktu

Acara

Sabtu, 01.02.2014, pkl. 10
Selasa, 18.02.2014, pkl. 18
Sabtu, 01.03.2014, pkl. 10
Kamis-Senin, 17-21.04.2014

Rapat Anggota
Persekutuan Muda Mudi (SOuL)
Seminar Penginjilan (PI)
Bible Camp Pemuridan

Tempat
Gereja
Bad Kissingen

Jadwal Kegiatan JKIB
Waktu

Acara

Kebaktian
(dalam bahasa Indonesia)
Minggu, pkl. 16.00
Sekolah Minggu
Kelompok Doa Jemaat
Minggu, pkl. 15.00
Penghubung: Arlina Wiguna
Sabtu, pkl. 15.00 (Gel I)
Penelaahan Alkitab
Pkl. 16.30 (Gel II)
Penghubung: Max Widjaja, Hendry Lim
Latihan Paduan Suara
Minggu, pkl. 14.00
Penghubung: Christoph Purnomo
Hauskreis
Jumat, pkl. 19.00
Penghubung: Wilson Kurniawan
Rabu terakhir bulan
Persekutuan Pasangan Suami Istri
ganjil
(Pasutri)
pkl. 18.00
Penghubung: Mira Anindita
SOuL (Serve Our Lord/Persekutuan
Selasa III bulan genap
Muda Mudi)
pkl. 18.00
Penghubung: Randy K. Wibawa

Tempat
Gereja

Gereja
Gereja
Rumah
Jemaat
Gereja
Gereja

Pelayanan Pastoral
Bagi yang membutuhkan pelayanan pastoral/konsultasi, dapat menghubungi
bapak Pdt. John Kusuma melalui:
 johnkusuma69@gmail.com

Majelis JKIB
-

Christoph Purnomo

-

Enricko Santoso

-

Jeffrey Purnomo

-

Willyanto Kurniawan

-

Wilson Kurniawan

Jemaat Kristen Imanuel Berlin (JKIB)
SIAPAKAH DIA?
JKIB bukanlah suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang Kristen
dan orang-orang yang bersimpati terhadap ajaran Kristen, yang
mempunyai tujuan dan minat yang sama dalam bidang-bidang
organisasi, olahraga, rekreasi, dll., tetapi ia adalah suatu Jemaat Kristen
yang mendasarkan iman kepercayaan, ajaran dan kehidupan-nya atas
seluruh isi Alkitab (Perjanjian Lama dan Baru), yang diakuinya sebagai
Firman yang diilhamkan oleh Tuhan Allah.

APAKAH KEGIATANNYA?
Segala kegiatan JKIB berusaha untuk mendukung
AMANAT AGUNG TUHAN YESUS KRISTUS.

REALISASI

BAGI SIAPA?
Segala acara JKIB terbuka bagi semua orang, juga bagi Saudara .
Karenanya kami menantikan kedatangan Saudara dengan sukacita!

DIMANA?
Kecuali apabila ada perubahan yang diumumkan sebelumnya , maka
semua acara diadakan di:

Penghubung
Hamba Tuhan
Bank

Redaksi
Website

: Christoph Purnomo  info@immanuel-berlin.de
: Pdt. John Kusuma  johnkusuma69@gmail.com
: Spar- und Kreditbank Freier ev. Gemeinden eG (SKB Witten)
Christl. Gemeinde Immanuel
IBAN : DE 15 4526 0475 0011 5203 00
BIC
: GENODEM1BFG
: Enricko Santoso  wartajemaat@immanuel-berlin.de
: www.immanuel-berlin.de

