
 
 

 
 
 

 
Jakarta, 18 November 2020 
 
Nomor : 10738/XI-20/MS.XX 
Lamp. : TOR 
Hal  : Undangan Pertemuan Daring 
 
Kepada Yth. : 
Seluruh Majelis Jemaat GPIB 
di 
   Tempat. 
 
Salam sejahtera, 
 
Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaan-Nya yang senantiasa menuntun kita untuk terus 

berkarya menekuni panggilan dan pengutusan-Nya di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan. 

 

Seiring dengan perjalanan waktu, atas kehendak dan kuasa-Nya kita di tuntun tiba di penghujung tahun 2020. 

Sepanjang tahun 2020 ini banyak peristiwa yang menghadirkan suka dan duka terjadi dan dialami setiap pribadi, 

keluarga bahkan jemaat dan bangsa. Dukacita karena mengalami kehilangan orang yang dikasihi oleh sebab 

kematian merupakan pengalaman yang memedihkan khususnya ketika akan menyambut dan merayakan Natal 

dan akhir tahun.  

 

Sehubungan dengan hal tersebut Majelis Sinode akan mengadakan pertemuan daring dalam rangka penguatan 

bagi saudara-saudara yang berduka yang akan menghadapi Natal pertama kali tanpa kehadiran orang yang dikasihi 

karena meninggal dunia. Kegiatan pelayanan penggembalaan secara daring ini akan dilaksanakan pada: 

 

> Hari /Tanggal : Sabtu, 12 Desember 2020 
> Peserta   : Seluruh Warga Jemaat di 25 MUPEL GPIB 
> Waktu   : 10.00 - 12.15 (2 jam 15 menit). 
> Kegiatan  : Ibadah - Presentasi dan Sharing (kelompok) 
> Pembina  : Pendeta Paul A.J Waney dan Tim 
> Media   : Zoom Meeting 
     Meeting ID: 202 012 1210 Passcode: PENGUATAN 
 
 

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut kami sangat berharap warga jemaat yang berduka dan membutuhkan 

pelayanan ini dapat mengambil bagian dengan mendaftar sebagai peserta paling lambat tanggal 28 November 

2020. Nama peserta harap dikirim ke alamat email: admin@gpib.or.id. Bersama undangan ini juga kami lampirkan 

TOR Pertemuan orang-orang berduka menjelang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Bagi saudara-saudara yang 

membutuhkan penjelasan lanjut terkait kegiatan tersebut dapat menghubungi Pendeta Maxi A.Y Iroth (Hp. 

081387024442). 

 

Demikian pemberitahuan sekaligus undangan ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. 
Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. 
 

Teriring salam dan doa, 
Majelis Sinode GPIB 

 

 

 

 

 

Pendeta Drs. P. K. Rumambi, M.Si Pendeta J. Marlene Joseph, M.Th 
Ketua Umum Sekretaris Umum 

 
 
 


