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Untuk KONSULTASI, KONSELING, dan pelayanan-pelayanan kependetaan lainnya, 
silakan menghubungi langsung Pdt. JOHAN KRISTANTARA atau Pdt. RIBKA EVELINA 

PRATIWI di nomor-nomor kontak yang telah disediakan. Terima kasih 

 

Renungan Minggu Ini 21 Maret 2021 
 (Minggu Palma, Minggu Keempat) 

“BERANI MENDERITA?” 

(Yesaya 50:4-9a dan Markus 11:1-11) 
 

Selama ini salah satu pesan di Minggu Palma yang sering kita dengar adalah mengenai 
“kerendahhatian” dan juga “kedamaian”. Namun, yang juga perlu diingat, masuknya Tuhan Yesus 
ke Yerusalem juga sering disebut-sebut sebagai Minggu Sengsara. Mengapa? Sebab pada saat 
itulah, predikat Tuhan Yesus sebagai Anak Domba Paskah “yang menghapus dosa dunia” mulai 
dijalankan. Kedatangannya ke Yerusalem bukan hanya untuk merayakan Paskah melainkan 
menjadi Paskah itu sendiri melalui penyaliban, kematian dan juga kebangkitan-Nya. Dengan 
demikian untuk menjadi manusia Paskah, dibutuhkan keberanian untuk menderita/ berkorban. 
 
Demikianlah sikap Yesus dalam menyambut penderitaan itu. Penuh keberanian namun juga 
ketaatan. Dalam bacaan Yesaya, hamba Tuhan digambarkan sebagai seorang murid, yang 
tujuannya adalah memberikan semangat yang baru kepada orang yang letih lesu dengan 
perkataan-perkataannya. Untuk tujuan yang demikian, seorang murid harus memiliki kemampuan: 
1). Mendengar (ayat 4b-5a).  2). Taat (ayat 5b) 3). Berani menderita dan berkorban (ayat 6) 4). 
Percaya kepada pertolongan Allah. (ayat 7-9a). Penderitaan bisa melumpuhkan memang, namun 
dari kedua bacaan ini kita belajar untuk berani  menyambut penderitaan jika memang harus 
demikian adanya dan justru belajar untuk  memberikan kelegaan pada orang lain bahkan dalam 
penderitaan sekalipun. Kiranya Tuhan menolong. Amin. 

 

 
 

 
 

. 

 

 

WARTA GEREJA 
             No. 13 / 2021               Minggu, 28 Maret 2021   (MERAH) 

 

Majelis GKJ Bekasi Timur mengucapkan 

Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan tamu kebaktian yang hadir 
dalam ibadah Minggu ini. Apabila Bapak/Ibu/Saudara membutuhkan pelayanan khusus, dipersilakan 
untuk menghubungi Majelis di Ruang Konsistori setelah ibadah usai. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, 

Sang Kepala Gereja, memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian. 
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JADWAL IBADAH DAN PELAYANAN 

GKJ BEKASI TIMUR 

GEDUNG INDUK CUT MEUTIA, Bekasi Grand Centre No. F3-F4, Jl. Cut Meutia, Bekasi Timur 

Kebaktian Umum : Setiap Minggu, pk. 06.00 WIB, 09.00 WIB dan 17.00 WIB (bahasa Indonesia)  

                                 khusus Minggu IV pk. 06.00 WIB, ibadah dilayankan dalam bahasa Jawa) 
Kebaktian Anak : Setiap Minggu, pk. 06.00 dan 09.00 WIB 
Kebaktian Praremaja & Remaja        : Setiap Minggu, pk. 06.00 WIB 
Kebaktian Pemuda & Dewasa Muda : Setiap Minggu II dan IV, pk. 09.00 WIB 

 
TEMPAT IBADAH CIKARANG, Ruko Harco Teknik Jababeka blok A no 6, Pasirgombong, Kec. 

Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat 17530 

Kebaktian Umum : Setiap Minggu pk. 08.00 WIB (bahasa Indonesia) 

  (khusus Minggu IV Januari, April, Juli, Oktober, pk. 08.00 WIB (bahasa Jawa) 

Kebaktian Anak : Setiap Minggu pk. 08.00 WIB 
Kebaktian Remaja : Setiap Minggu pk. 08.00 WIB 

 
TEMPAT IBADAH KARAWANG, Ruko Resinda Blok F29, Karawang 

Kebaktian Umum : Setiap Minggu pk. 08.00 WIB (bahasa Indonesia) 
Kebaktian Anak : Setiap Minggu pk. 08.00 WIB 

*Untuk ibadah-ibadah khusus dan hari raya akan diumumkan secara khusus dalam Warta Gereja ini. 

 

JAM OPERASIONAL GEDUNG DAN SEKRETARIAT GEREJA  

HARI GEDUNG GEREJA KANTOR/SEKRETARIAT 

Minggu dan Hari-hari Raya 
Kristen 

s/d. pk. 21.00 WIB 06.00 s/d. 14.00 WIB 

Senin (Gedung Gereja dan Sekretariat Libur/Tutup) 

Selasa s/d. Sabtu s/d. pk. 21.00 WIB 09.00s/d. pk. 17.00 

Hari-hari Raya Non-Kristen s/d. pk. 21.00 WIB 09.00s/d. pk. 17.00 

      
MOHON TIDAK 

MAKAN-MINUM DI 
RUANG IBADAH 

MOHON TIDAK 
MEROKOK DI 

LINGKUNGAN GEREJA 

MOHON NON-AKTIFKAN 
PONSEL/ GADGET 
SELAMA IBADAH 

MOHON JAGA 
KEHENINGAN 

SELAMA IBADAH 

 

 VISI GKJ BEKASI TIMUR (2020 – 2025) 

“MENJADI JEMAAT YANG BERTUMBUH DALAM RELASI YANG ERAT” 
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MINGGU, 28 MARET 2021 (MERAH) 
Minggu Palma, Minggu Keempat 

“BERANI MENDERITA?” 
Yesaya 50:4-9a dan Markus 11:1-11 

Jam Tempat Pelayan Firman Pemusik & Pemandu Nyanyian 

09.00 Cut Meutia Pdt. Johan Kristantara (GKJ Bekasi Timur) Sdr. Niki V., Ibu Rinawaty I. 

Ayat-ayat Penuntun dan Nyanyian-nyanyian 

Hukum Kasih :  1 Yohanes 3:23 
Berita Anugerah : Filipi 1:29 Persembahan : 2 Korintus 8:12 

Nyanyian Pembuka : KJ 91:1,2 
Nyanyian Pujian      : KJ 91:3 
Nyanyian Syukur     : KJ 35:1,4 

Nyanyian Persembahan   : KJ 466A:1-3 
Nyanyian Pengutusan      : KJ 375 
Nyanyian Penutup            : NKB 116:1,5 

 “Segenap Majelis dan warga jemaat GKJ Bekasi Timur menyampaikan terima kasih atas pelayanan yang 
telah diberikan. Tuhan senantiasa memberkati pelayanan kita. Amin.” 
 

 

 

 

 

 

 
Woro-woro 

-  Bagi Bapak/Ibu/Saudara(i) yang beribadah di Gedung Induk Cut Meutia, dan membawa kendaraan 

bermotor, dimohon agar tidak memarkir kendaraan di lahan depan GSRI dan GMII. 
-  Jika Bapak/Ibu/Saudara(i) datang ke ibadah pk. 06.00 atau 09.00 bersama anak usia 3 s/d 12 

tahun dan/atau remaja, dimohon mengantarnya ke KEBAKTIAN ANAK, PRAREMAJA, dan/atau 
REMAJA.Untuk pk. 17.00, anak, praremaja, dan remaja bergabung dengan kebaktian umum. 

-  Agar kebaktian berjalan dengan baik dan khidmat, kami mohon Bapak/Ibu/Saudara(i) datang lebih 
awal (15-20 menit sebelum kebaktian mulai), agar dapat menggunakan waktu pra-ibadah untuk 
saat teduh dan berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Selama ibadah, mohon menjaga keheningan. 

-  Demi ketenangan kebaktian, kami mohon Bapak/Ibu/Saudara berkenan MEMATIKAN handphone 
dan/atau gawai/gadget lainnya. Apabila hendak melakukan aktivitas dengan perangkat tersebut, 
silakan melakukannya di luar ruang ibadah. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 

- Mengingat pentingnya Warta Gereja sebagai sarana informasi kegiatan bergereja dan 
pemeliharaan iman bagi warga jemaat, mohon Bp/Ibu/Saudara berkenan MEMBAWA PULANG 
lembar Warta Gereja ini, dan mohon tidak meninggalkannya di Ruang Ibadah. 
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KAMIS, 1 APRIL 2021 (PUTIH) 
KAMIS PUTIH 

“RENDAH HATI ITU SULIT” 
Yohanes 13:1-17, 31-35 

Jam Tempat Pelayan Firman Pemusik & Pemandu Nyanyian 

19.00 Cut Meutia Pdt. Ribka Evelina Pratiwi (GKJ Bekasi Timur) Sdr. Bonifasius, Ibu Heni, Ibu Titin 

Ayat-ayat Penuntun dan Nyanyian-nyanyian 

Hukum Kasih :  Yohanes 13: 34-35 
Berita Anugerah : Daniel 9: 9 Persembahan : Kisah 20: 35 

Nyanyian Pembuka : PKJ 120:1,2 
Nyanyian Pujian      : PKJ 120:3 
Nyanyian Syukur     : PKJ 41:1,2 

Nyanyian Persembahan   : KJ 287B:1,2 
Nyanyian Pengutusan      : NKB 127:1,2 
Nyanyian Penutup            : NKB 127:1,3 

 

JUMAT, 2 APRIL 2021 (MERAH) 
JUMAT AGUNG 

“MUNGKINKAH ALLAH TELAH KALAH?” 
Yohanes 18:1-19:42 

Jam Tempat Pelayan Firman Pemusik & Pemandu Nyanyian 

09.00 Cut Meutia Pdt. Johan Kristantara (GKJ Bekasi Timur) 
Ibu Theresa, Ibu Dian P., Ibu 

Friska S. 

Ayat-ayat Penuntun dan Nyanyian-nyanyian 

Hukum Kasih :  Efesus 4:31-32 
Berita Anugerah : Kolose 2:13-14 Persembahan : 2 Korintus 8:12 

Nyanyian Pembuka : NKB 83:1,2 
Nyanyian Pujian      : KJ 183:1,2 
Nyanyian Syukur     : KJ 32: 1,4 

Nyanyian Persembahan   : KJ 167:12,13 
Nyanyian Pengutusan      : NKB 176:1,2 
Nyanyian Penutup            : NKB 176:3 

 

SABTU, 3 APRIL 2021 (UNGU) 
SABTU SUNYI 

“SAAT HARAPAN MUSNAH” 
Matius 27:57-66 

Jam Tempat Pelayan Firman Pemusik & Pemandu Nyanyian 

19.00 Cut Meutia Pdt. Ribka Evelina Pratiwi (GKJ Bekasi Timur) Bp. Handika, Ibu Tabita, Sdri. Ayu 
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Ayat-ayat Penuntun dan Nyanyian-nyanyian 

Hukum Kasih :  1 Korintus 13:4-5 
Berita Anugerah : Mikha 7: 18-19 Persembahan : 2 Korintus 8: 13-15 

Nyanyian Pembuka : Tinggallah Bersama Aku, di Dalam Doa 
Nyanyian Pujian      : KJ 368:1,3 
Nyanyian Syukur     : Yesus, Ingat Aku (7 kali) 

Nyanyian Persembahan   : KJ 367:1,3 
Nyanyian Pengutusan      : KJ 460:1,2 
Nyanyian Penutup            : KJ 445 :1,3 

 

 

 

MINGGU, 4 APRIL 2021 (PUTIH) 
PASKAH, Minggu Pertama 

“MENJADI MANUSIA PASKAH” 
1 Korintus 15:1-11 dan Yohanes 20:1-18 

Jam Tempat Pelayan Firman Pemusik & Pemandu Nyanyian 

05.00 Cut Meutia Pdt. Johan Kristantara (GKJ Bekasi Timur) Keluarga Bp. Wikan 

 

Hukum Kasih :  1 Korintus 13: 13 
Berita Anugerah : 1 Petrus 1:3 Persembahan : 2 Korintus 9: 10-12 

Nyanyian Pembuka : KJ 211:1-4 
Nyanyian Pujian      : KJ 211:5-7 
Nyanyian Syukur     : NKB 3:1,2 

Nyanyian Persembahan   : KJ 335:1,3 
Nyanyian Pengutusan      : KJ 340:1,2 
Nyanyian Penutup            : KJ 427:1,4 

E. DAFTAR BACAAN ALKITAB SEPEKAN 

Hari & Tgl. BACAAN 1 TANGGAPAN BACAAN 2 INJIL 

Senin, 29 Mar 2021 Yes 42:1-9 Mzm 36:5-11 Ibrani 9:11-15  

Selasa,30 Mar 2021 Yes 49:1-7 Mzm 71:1-14 1 Kor 1:18-31  

Rabu, 31 Mar 2021 Yes 50:4-9a Mzm 70 Ibrani 12:1-3  

Kamis, 1 Apr 2021 Kel 12:1-14 Mzm 116:1-2, 12-19 1 Kor 11:23-26 Yoh 13:1-17, 31b-35 

Jumat, 2 Apr 2021 Yes 52:13-53:12 Mzm 22 Ibrani 10:16-25 Yoh 18:1-19:42 

Sabtu, 3 Apr 2021 Ayub 14:1-14 Mzm  31:2-5, 16-17 1 Petrus 4:1-8 Matius 27:57-66 
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MASA RAYA PASKAH 2021 GKJ BEKASI TIMUR 

 “Menjadi Manusia Paska” 

Kebangkitan Kristus menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi 

kehidupan di masa kini dan pengharapan untuk kehidupan di masa 

mendatang. 

Meski kita berada di masa kini, namun karena kuasa kebangkitan, masa 
depan itu sudah kita alami. Penghayatan itulah yang menjadikan kita 

dipanggil menjadi manusia Paska, manusia berpengharapan. 
Demikianlah gagasan dasar tema Masa Paska 2021. Melalui tema 
“Menjadi Manusia Paska”, jemaat diharapkan menghayati peristiwa 
Tuhan Yesus untuk meneguhkan asa kehidupan. Sekalipun pandemi 
terasa kuat bagai maut yang siap mengambil nafas kehidupan, namun 
umat yang dikasihi Allah mampu berjuang dan tetap memiliki harapan 
untuk memulihkan kehidupan bersama Kristus yang menderita, mati dan 
bangkit. 

Engkaulah perlindunganku, 

Hanya padaMu sumber kekuatanku 

TanganMu menyelamatkanku, kasih setiaMu untuk selamanya Saat 

ku berseru, Kau dengarkan doaku 

 Yesus Kaulah Tuhan, hanya Engkaulah kekuatanku 

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi 
kekuatan kepadaku.”  Filipi 4:13 
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Segala perkara dapat kutanggung 

di dalam Dia yang memberi 

kekuatan kepadaku walau ku 

tak melihat aku percaya 

di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku 
 

Penghayatan Tema 

Masa pandemi yang berkepanjangan ini berdampak pada segi-segi 

kehidupan termasuk spiritualitas dan kapasitas seseorang. Mungkin tidak 

sedikit yang menyalahkan Tuhan atau pihak-pihak lain. Namun tidak 

sedikit pula yang mengubah cara pandang bahwa pandemi menjadi salah 

satu tantangan kehidupan yang harus dilalui dengan percaya bahwa janji 

dan karya Tuhan akan dinyatakan dengan segala kepenuhannya. 

Paskah menjadi momen kebangkitan, bangkit dari gelap menuju kepada 
terang. Mengajak umat GKJ untuk bangkit dari sikap yang takut menjadi 
sikap yang berani, dengan keyakinan dalam menghadapi situasi dan 
kenyataan hidup di tengah pandemi. Secara kejiwaan, pandemi juga 
menyentak kehidupan persekutuan, munculnya rasa keterpisahan, seperti 
halnya Tuhan Yesus yang juga merasakan keterpisahan ketika menjalani 
Via Dolorosa, berlanjut ke peristiwa penyaliban hingga wafat di atas kayu 
salabi. Event paskah diharapkan bisa menjadi momentum bagi setiap 
keluarga untuk tetap memiliki pengharapan yang kuat dan keberanian 
untuk terus mengembangkan dan menggali kapasitasnya untuk keluar 
sebagai pemenang. 
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Kepanitiaan 
Penasehat : Yustinianus Praboto  
Ketua : Wikan Kuncoro 
Sekretaris: Febriasari Wiena Saputri 
Bendahara: Utti Savitri 

 
Seksi-seksi: 

Sie Acara: 

-Suntarno (*) 

-Siti Sundari 

-Desvarani Asti Putri 

-Citra Kartika Putri 
-Pratiwi Oktaviani 
-Elfrida 

-Aurel 

-Sekar 

-Winona 

-Arron 

-Jeremy 
-Bulan 

Sie Dekorasi & Perlengkapan: 

-Agus Subarto (*) 

-Ragil Mahardika 

-Gilang Eka Putra 

-Dwi Pamudji 
-Adi Pracoyo 
 

Sie Dana: 

-William Antariksa (*) 
-Suko Handono 
 
Sie Konsumsi: 

- Ibu2 kelompok Margahayu 
Dikoordinir oleh Ambariawati & 
Rudatin Budi Rosetyowati (*) 

Sie Humas & Publikasi 

-Andhi Setyawan (*) 

-Joko Supriyanto 
-Joko Yulianto 
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Rencana Kegiatan 

KEGIATAN PERIBADAHAN MASA RAYA PASKAH 2021 

• Rabu Abu : 17 Feb 2021 

• Aksi Puasa Pra-paskah: 17 Feb - 1 April 

• Kamis Putih: 1 April 2021 

• Jumat Agung: 2 April 2021 

• Sabtu Sunyi : 3 April 2021 
• Paskah: 4 April 2021 

Agenda kegiatan pembinaan MARAPAS 2021 

Sarasehan dan PA 

 Secara group, gabungan 2 – 3 kelompok per group 

 Melanjutkan / rolling dari jadwal yang sudah dibuat 

sebelumnya di periode Masa Adven Natal 

 Agenda PD diserahkan ke masing2 kelompok 

 PA  Adiyuswa 

 

Talkshow / Webinar 

 Tema seputar kesehatan keluarga di tengah pandemi 
 

Lomba on-line 

 Basis kegiatan keluarga 

 Pengumuman secara online usai ibadah paskah 
 

Perkunjungan Online 

 Dilakukan oleh pengurus masing-masing 

 Didampingi wakil panitia 
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Lomba Online 
 Menyanyi 

o Periode Lomba 14 Februari s.d 14 Maret 2021 

o Masing-masing kelompok mengirimkan max. 2 perwakilan 

o Theme song (wajib): “Segala perkara dapat kutanggung di dalam 
DIA” 

link: 

https://www.youtube.com/watch?v=PKW7XYuGbcI&list=RDPK

W7XYuGbcI&start_radio=1 

o Menggunakan alat-alat rumah tangga untuk musik pengiring 

/ tanpa alat musik modern 

o Peserta diperbolehkan untuk melakukaan aransemen lagu 

o Hasil rekaman video di upload ke google drive masing-masing 
peserta 

o Link google drive tersebut dikirimkan ke email panitia 

o Pengumuman pemenang tanggal 28 Maret 2021 jam 11.00 WIB 
 

Ketentuan lomba 

• Setiap lomba diambil 6 pemenang 

• Deadline pengumpulan poster desain kartu dan semua 
video paling lambat 14 Maret 2021 pukul 23.59 WIB 

• Email panitia: elfridaaa.r@gmail.com 

• Setiap link google drive yang dikumpulkan ke panitia dipastikan 
dapat diakses (masukkan file ke google drive masing-masing → 
klik kanan pada file tersebut → klik share → klik ‘change to 
anyone with the link’ → pilih ‘editor’ → klik ‘copy link’ → paste 

http://www.youtube.com/watch?v=PKW7XYuGbcI&list=RDPKW7XYuGbcI&start_radio=1
http://www.youtube.com/watch?v=PKW7XYuGbcI&list=RDPKW7XYuGbcI&start_radio=1
mailto:elfridaaa.r@gmail.com
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link ke email yang akan dikirimkan ke panitia) 

• Format nama file: Jenis lomba_Nama kelompok_Nama kepala 
keluarga 

• Lakukan konfirmasi ke contact person berikut ini setelah 
mengirimkan email: 
Sdri. Elfrida 
Telepon / WA : +62 816-1978-666 
 
Sdri. Vara 
Telepon / WA : +62 878-8906-2606 

Pembinaan Iman 

 
•  Untuk kegiatan PD tidak perlu gabungan antar kelompok 

• Jadwal PD diserahkan ke masing2 pengurus kelompok 

• Hardcopy bahan PA, PD & Sarasehan bisa diambil di sekretariat gereja 
mulai tanggal 17 Feb ( 1 kelompok mendapatkan 1 bahan utk 
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diperbanyak sesuai kebutuhan) 

Webinar  

• Tema: “Kesehatan Keluarga di masa pandemi” 

• Dilakukan secara online via zoom 

• Pelaksanaan tanggal: 21 Maret 2021 , jam 15.00 WIB - selesai 

Perkunjungan Vrtual 

• Dilakukan secara daring via Zoom / Google Meet / WhatsApp 

• Dihadiri oleh pengurus kelompok, majelis kelompok dan wakil 
panitia 

Celengan / Amplop Paskah 

• Panitia menyiapkan amplop persembahan khusus Paskah / 

Aksi Puasa Paskah sesuai jumlah KK masing-masing 

kelompok (total 450 buah) 

• Amplop sudah bisa diambil di sekretariat gereja mulai tanggal 21 

Feb 2021 

• Pengumpulan amplop / penghimpunan persembahan ditunggu 

sampai dengan 13 Mei 2021 
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IBADAH KHUSUS PEKAN SUCI PASKAH 
 

Majelis bersama Panitia Hari dan Masa Raya (PHMR) dan Panitia Pelaksana Masa Raya Paskah 2021 
mengajak segenap warga jemaat untuk menghadiri ibadah-ibadah khusus pada sepanjang Minggu 
Sengsara (Minggu, 28 Maret – Sabtu 3 April 2021) sebagai berikut : 

 

1. MINGGU PALMA 
Minggu Palma (Palm Sunday) menandai permulaan Minggu Sengsara (Minggu di 
mana Yesus menjalani sengsara hingga salib dan kematian. Ibadah ini akan 
dilayankan secara daring / live streaming, pada  Minggu, 28 Maret 2021. 
Segenap umat dimohon untuk menyiapkan lembaran daun palem di rumah 
masing-masing untuk digunakan dalam ibadah. 

 

2. KAMIS PUTIH 
Kamis Putih (Maundy Thursday) adalah momen dengan banyak makna. Pada hari 
itu, Yesus menyampaikan “perintah baru” (mandatum novum”) bagi para murid-
Nya, di mana saling mengasihi menjadi tanda murid Kristus. Pada hari itu pula 
Yesus memberi teladan perintah baru tersebut dengan membasuh kaki murid-
murid-Nya. Malam itu pula, Yesus mengadakan perjamuan Paskah terakhir 
bersama mereka, karena sesudahnya, Ia ditangkap melalui pengkhianatan Yudas 
Iskariot. Ibadah ini akan dilayankan pada  Kamis, 1 April 2021, pk. 19.00 WIB 
secara daring / live streaming. 

 

3. JUMAT AGUNG 
Jumat Agung (Good Friday) barangkali merupakan hari yang paling sentral dalam 
kekristenan. Pada momen inilah, karya penyelamatan Allah melalui peristiwa salib 
Yesus Kristus terjadi – peristiwa yang merupakan wujud kasih Allah terbesar bagi 
umat manusia, yaitu melalui kematian/wafatnya Yesus pada kayu salib. 
Pengorbanan tubuh dan darah Kristus yang diperingati pada hari ini, ditandai 
melalui roti dan anggur yang kita terima melalui Sakramen Perjamuan. Ibadah ini 
akan dilayankan pada Jumat, 2 April 2021 secara daring / live streaming. 

 

4. SABTU SUNYI / SABTU SUCI 
Sabtu Sunyi / Sabtu Suci (Holy Saturday) merupakan hari pengenangan wafat dan 
dikuburkannya Yesus. Momen ini adalah momen yang kelam, sedih, di mana kita 
diajak untuk menginsyafi kefanaan manusia dan kehidupannya (bahkan Yesus, 
Putra Allah pun mengalami kematian!). Namun di sisi lain, Sabtu Suci adalah juga 
momen pengharapan, di mana umat menantikan kehadiran fajar baru, yaitu 
Minggu Paskah – hari kemenangan yang agung. Ibadah ini akan dilayankan pada 
Sabtu, 3 April 2021, secara daring / live streaming. 

Mohon partisipasi segenap warga jemaat dalam ibadah-ibadah khusus tersebut.  
 

 SAKRAMEN PERJAMUAN 

a. Sakramen Perjamuan akan dilayankan di semua jam dan tempat ibadah GKJ Bekasi Timur, pada 
hari Jumat, 2 April 2021 (Jumat Agung). Bagi segenap warga jemaat yang diperkenankan untuk 

turut serta dalam Sakramen Perjamuan, diharapkan untuk datang memenuhi panggilan Meja 
Perjamuan Tuhan. Bagi warga tamu yang hendak mengikuti Sakramen Perjamuan, dimohon untuk 
menghubungi Majelis. 
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b. Bagi warga jemaat yang hendak mengikuti Sakramen Perjamuan, dimohon mempersiapkan 
dirinya, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan warga jemaat di kelompoknya masing-
masing. Mohon dukungan, kehadiran, dan partisipasi segenap warga jemaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

WARTA KOMISI ANAK 
 

Diinformasikan kepada segenap orang tua anak sekolah Mingu, 
berikut ini beberapa kegatan Komisi Anak di Bulan April : 
 

1. Ibadah anak tanggal 4 April 2021 ditiadakan dan akan di 
gabung dengan ibadah umum agar ibadah paskah bersama 
dengan keluarga. 

2. Ibadah paskah anak akan di adakan pada tanggal 11 April 
2021 pukul 11.00 wib. Ibadah live via Zoom. 
 

Mohon dukungan segenap orang tua. Tuhan memberkati. 
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BINA PRA PERKAWINAN TAHUN 2021 
 

Diinformasikan kepada segenap jemaat, GKJ Bekasi Timur akan menyelanggarakan 
Bina Pra Perkawinan tahun 2021 dengan dengan beberapa informasi sebagai berikut : 

a. Waktu Pelaksanaan : 
i. Setiap Hari Minggu mulai Pukul 15.00 WIB 

ii. Istirahat tiap seksi/tea break diadakan setiap jam 17:00 selama 15 menit 

b. Tempat : 
GKJ Bekasi Timur Gedung Induk Cut Mutia 

c. Metode Pelaksanaan: 
Tatap Muka dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan 

d. Biaya kontribusi 
Rp 500.000 per pasangan 

Berikut ini jadwal BPP di GKJ Bekasi Timur : 
 

Pertemuan Materi BPP Nara sumber Jam Keterangan  

Pertama 
6 Juni '21 

Hakikat pernikahan 
Kristiani  

Pdt. Ribka EP 
15:00 ~ 
19:15 

  

  

Kedua 
13 Juni '21 

Peran dan 
tanggungjawab keluarga 
(Gereja mini /eklesio) 

Pdt. Johan K 
15:00 ~ 
19:15 

Pembentukan kesehatan 
fisik, spiritualitas, 
karakter adalah 
tanggung jawab keluarga 

Ketiga 
20 Juni '21 

Psikologi dalam 
keluarga 

Ibu Hening S 
15:00 ~ 
19:15 

  

  

Keempat 
27 Juni '21 

Hukum perkawinan dan 
KDRT 

Bp. R. 
Hasibuan 

15:00 ~ 
17:00   

Pengelolaan keuangan 
dalam keluarga  

Bp. Joko HS 
17:15 ~ 
19:15   

Kelima 
4 Juli '21 

Kesehatan reproduksi 
dan gizi dalam keluarga 

Ibu Yosephy 
15:00 ~ 
17:00   

Sharing "pergumulan 
rumah tangga" 

Team BPP 
17:15 ~ 
19:15   

Keenam 
11 Juli '21 

Sharing keluarga Ibu Hening S 
15:00 ~ 
17:00 

Menghadirkan orangtua 
peserta dan keluarga 
muda 

Ibadah penutup: Pujian 
& Doa 

Bp. Rasiman 
17:15 ~ 
19:15 

  

Mohon dukungan segenap jemaat. 
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WARTA KOMISI MULTIMEDIA 
 

Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mendukung peningkatan kualitas 

pelayanan ibadah baik live streaming maupun rekaman dan pelayanan 

lainnya, Komisi Multi Media berencana melakukan pembelian peralatan 

pendukung peribadahan, sebagai berikut: 

1. Satu (1) unit kamera video merk Sony HXR NX100 dengan perkiraan 

harga Rp. 16.000.000,-. 

2. Satu (1) unit Video Switcher merk Data Video dengan perkiraan harga Rp 

17.500.000,-. 
 

Adapun saat ini sudah tersedia dana di kemajelisan sebesar Rp. 20.000.000,-

. Sehingga masih ada kekurangan dana sebesar Rp. 13.500.000,- 

Oleh karena itu, untuk menutup kekurangan dana tersebut, kami mohon 

jemaat berkenan membantu melalui dukungan persembahan dana. 

Berikut ini perinciannya : 

Barang Harga Dana yang tersedia Kekurangan 

Kamera NX100 Rp.16.000.000 
Rp20.000.000 Rp13.500.000 

Data Video Rp.17.500.000 

Sumber dana 

Kemajelisan  Rp15.000.000  

Jemaat NN  Rp5.000.000  

Atas perhatian dan dukungan jemaat, kami mengucapkan terimakasih. 
 

 INFORMASI KEMAJELISAN, PENATALAYANAN, KLASIKAL, SINODAL, DAN EKUMENIKAL 

1. LELAYU 

Telah kembali ke dalam kemuliaan kasih Bapa di sorga : 

 Bapak ISHAK TOSI (ayahanda Bapak Maximus Tosi, kelompok Cibitung ), dalam usia 70 

tahun, pada hari Selasa, 23 Maret 2021, di Kupang dan telah dimakamkan pada hari Selasa, 
23 Maret 2021 di kupang. 

 Bapak SENTOT SUBIANTO (ayahanda ibu Dwi Cakra Wirawanti/istri Bp. Irwanda, kelompok 

Jatimulya ), dalam usia 59 tahun, pada hari Kamis, 18 Maret 2021, di Salatiga dan telah 
dimakamkan pada hari Kamis, 18 Maret 2021 di Salatiga. 

Segenap Majelis dan jemaat menyatakan turut berduka cita dan mendoakan kiranya kekuatan dan 
penghiburan dari Tuhan senantiasa menyertai segenap keluarga. 



17 
 

 

 

 

2. PELAYANAN PAK GKJ BEKASI TIMUR 

Pelayanan PAK GKJ Bekasi Timur semester 2 tahun pelajaran 2020/2021 akan dilayankan kembali. 
Sosialisasi pelayanan PAK kepada orang tua siswa telah dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Februari 
2021. 
Pelaksanaan pembelajaran PAK akan dimulai pada bulan Maret dan akan dilakukan secara daring 
(zoom/gmeet) setiap minggu 1 dan 3 bulan Maret dan April. 
Berdasarkan keputusan sidang MPH/MPL, gereja akan memberikan bantuan kuota kepada 
siswa/guru yang membutuhkan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. 

3. HOTLINE PENDAFTARAN LAYANAN RAPID TEST (SWAB ANTIGEN) 

Diinformasikan kepada segenap warga jemaat bahwa jika warga jemaat membutuhkan layanan rapid 
test (swab antigen), dapat mendaftarkan diri terlebih dulu dengan mengirimkan pesan via WhatsApp 
(WA) ke nomor 0812-1337-0492 (Bp. Wisnu). Adapun persembahan pengganti alat rapid test adalah 

sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu Rupiah) per orang. Gugus Tugas Covid-19 GKJ Bekasi Timur 
tidak mengeluarkan surat keterangan hasil rapid test (hasil diinformasikan langsung secara lisan 
kurang-lebih 30 menit sesudah swab dilakukan). Mohon perhatian segenap warga jemaat. 
 

4. PENDAFTARAN KELAS KATEKISASI REGULER TAHUN 2021 

Diinformasikan kepada segenap warga jemaat bahwa Majelis Gereja telah membuka pendaftaran kelas 
katekisasi untuk tahun 2021. Bagi anak remaja yang telah berusia 16 tahun (atau telah duduk di 
kelas X SMA) dipersilakan mengikuti kelas katekisasi tahun ini, dengan terlebih dahulu melengkapi 
formulir pendaftaran. Pendaftaran Katekisasi Reguler dimulai Minggu 31 Januari 2021 dan kelas 
Katekisasi akan dimulai pada Bulan April 2021. Mohon dukungan dan partisipasi segenap warga 

jemaat. 

5. MISI MISI GKJ BEKASI TIMUR 2021-2025 

Setelah memperhatikan hasil kajian Tim Renstra GKJ Bekasi Timur, Majelis Pekerja Lengkap GKJ 
Bekasi Timur dalam persidangan ke 117 menetapkan Visi dan Misi GKJ Bekasi Timur Tahun 2020-2025 
sebagai berikut: 

VISI: 
“MENJADI JEMAAT YANG BERTUMBUH DALAM RELASI YANG ERAT” 

(bdk. Efesus 4: 15-16) 

MISI: 
1. Jemaat membangun pertumbuhan iman dan kesejahteraan warga jemaat. 
2. Jemaat membangun relasi antarwarga jemaat dan antara jemaat dengan masyarakat. 
3. Jemaat melakukan regenerasi kepeminpinan tanpa henti. 

Mohon dukungan dan keterlibatan segenap jemaat. 
 

6. BEASISWA GKJ BEKASI TIMUR 

Sebagai bagian dari pelayanan diakonia, GKJ Bekasi Timur melalui Komisi Kesejahteraan Warga Gereja 
(KKWG) telah memberikan beasiswa kepada beberapa warga jemaat dengan kriteria kebutuhan. 
Beasiswa diberikan bagi warga jemaat dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah 
Atas. 
Dalam pada itu, Majelis Jemaat dalam persidangan MPL ke-113 memutuskan untuk menambah cakupan 
pemberian beasiswa hingga meliputi warga jemaat pada jenjang perguruan tinggi. Pemberian beasiswa 
diusulkan oleh diaken dan pengurus kelompok, dan diputuskan dalam persidangan Majelis Pekerja 
Lengkap.  
Demi mendukung pelayanan tersebut, Majelis memutuskan untuk membuka kesempatan kepada warga 
jemaat/ keluarga-keluarga yang berkenan turut serta ambil bagian dalam mendukung warga jemaat yang 
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membutuhkan beasiswa. Warga jemaat yang ingin ambil bagian dapat menghubungi Komisi 
Kesejahteraan Warga Gereja (KKWG), cq. Ibu Suratmi di nomor handphone 0812-8210-7607. 
 

Kiranya Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan kita demi kesejahteraan bersama segenap warga 
jemaat. 

7. UPDATE DANA TALANGAN 

Majelis mengucapkan terima kasih atas dukungan segenap jemaat yang telah memberikan dukungan, 
baik dana talangan maupun berupa donasi dana,  juga berupa doa dan daya.  

a. Secara khusus majelis mengucapkan terima kasih kepada jemaat dibawah ini untuk 
dukungan persembahan dana talangan : 

NO KODE JEMAAT JUMLAH KELOMPOK 

1 NN Rp120.000.000 JTMY 

2 JUDI Rp80.000.000 CKRG 

3 LUPA Rp200.000.000 JTMY 

4 KRHA Rp80.000.000 JTMY 

5 APTO Rp50.000.000 JTMY 

6 SUMI Rp100.000.000 TMBN 

Juga majelis mengucapkan terima kasih atas dukungan jemaat melalui persembahan kasih, yaitu : 

NO NAMA JEMAAT JUMLAH KELOMPOK 

1 LUPA Rp24.000.000 JTMY 

2 SUMI Rp5.000.000 TMBN 

b. Majelis juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari salah satu keluarga jemaat yang 
telah memberikan dukungan, berupa donasi dana sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) 
untuk keperluan sound system. 

c. Berikut ini disampaikan informasi terbaru terkait dana talangan : 

a. Total Dana talangan     = Rp870.000.000. 

b. Pengembalian dana talangan bulan Juli 2020 = Rp  45.000.000 
c. Pengembalian dana talangan bulan Agustus 2020 = Rp  45.000.000 

d. Pengembalian dana talangan bln September 2020 = Rp 50.000.000 

e. Pengembalian dana talangan bln Oktober 2020 = Rp 50.000.000 

f. Pengembalian dana talangan bln November 2020 = Rp 50.000.000 

g. Sisa dana talangan     = Rp630.000.000  

Demikian informasi ini disampaikan, terimakasih atas dukungan segenap warga jemaat. 

 INFORMASI KOMISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (KOLITBANG) 

8. KOTAK SARAN JEMAAT 

Gereja Bekasi Timur merupakan gereja yang sedang tumbuh untuk menjadi semakin dewasa. Oleh sebab 
itu agar kualitas berjemaat dapat terus ditingkatkan dan kehidupan bergereja dapat semakin dirasakan oleh 
setiap jemaat, kami dari Komisi Penelitian dan Pengembangan ( Kolitbang ) telah membuat Kotak Saran. 

Kotak saran ini akan menampung aspirasi warga GKJ Bekasi Timur atas kehidupan bergereja, agar kegiatan 
persekutuan dan pelayanan kita dapat terus ditingkatkan menjadi lebih baik melalui peran serta warganya. 
Masukan yang baik dari warga gereja akan memberikan motivasi kepada para pelayan jemaat untuk dapat 
melayani lebih baik lagi.  Saran yang disampaikan akan memberikan manfaat yang positif jika saran 
tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan fakta di lapangan. 

Adapun Tata Cara Pengisian Lembar Saran sebagai berikut : 
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1. Isi data diri dengan lengkap sesuai dengan kolom yang tersedia. Identitas diri akan dijaga 
sebagai rahasia oleh Kolitbang dan Majelis Gereja. 

2. Isilah saran dengan jelas ( dapat dibaca ) pada lembar saran 
3. Hanya saran yang sesuai point 1 dan 2 yang akan di proses 
4. Kolitbang melakukan proses pendataan saran yang masuk dan menyampaikannya kepada Majelis 
5. Hanya saran yang telah diputuskan oleh sidang MPL yang akan ditindaklanjuti oleh Komisi 

Demikian kami sampaikan, marilah kita saling peduli untuk membangun gereja Bekasi Timur, 
melalui pemberian saran yang baik dan membangun. 

 INFORMASI BIDANG KEBENDAHARAAN GEREJA 

9. REKENING-REKENING GKJ BEKASI TIMUR 

Diinformasikan kepada segenap warga jemaat, untuk memudahkan pengelolaan keuangan gereja, Majelis 
telah membuka 2 (dua) rekening di Bank MANDIRI, keduanya atas nama Gereja Kristen Jawa Bekasi 
Timur dengan peruntukan sebagai berikut : 

 

 Rekening Bank Mandiri nomor 156.00118763.41 atas nama GEREJA KRISTEN JAWA BEKASI 
TIMUR diperuntukan untuk mengelola Persembahan Umum, yaitu Persembahan Bulanan, 
Persembahan Syukur, maupun persembahan-persembahan lainnya. 

 

 Rekening Bank Mandiri nomor 156.00118763.33 atas nama GEREJA KRISTEN JAWA BEKASI 
TIMUR diperuntukan khusus untuk mengelola Persembahan PPPG. 

 

Bagi warga jemaat yang hendak memberikan persembahan  dengan cara  transfer, dapat mengirimkan ke 
nomor-nomor rekening tersebut di atas. Mohon perhatian dan bantuan dari segenap jemaat, ada beberapa 
persembahan yang tidak diketahui pengirimnya/tidak mencantumkan nama pengirim (NN), untuk itu demi 
memudahkan laporan keuangan gereja, bagi jemaat sudah memberikan persembahan kami mohon 
dapat  memberikan informasi ke kantor gereja atau ke Ibu Ekawaty di no HP 0812-9445-5055 atau 
Bp. Vigna di no HP 0813-1446-0435, lebih baik lagi dengan memberikan bukti transfer. Terimakasih 
atas perhatian segenap jemaat. 
 

10. INFORMASI PELAYANAN MINGGUAN Pdt. RIBKA E. PRATIWI (YANG TELAH TERJADWAL) 

Hari dan Tanggal Kegiatan Waktu Tempat 

Minggu, 28 Maret 2021 Mengikuti Ibadah Minggu 09.00-10.00 Live Streaming 

Senin, 29 Maret 2021 (Libur Pendeta dan Karyawan) 

Kamis, 1 April 2021 Ibadah Kamis Putih 19.00-20.00 Cut Meutia 

Jumat, 2 April 2021 Mengikuti Ibadah Jumat Agung 09.00-10.00 Online 

Sabtu, 3 April 2021 Ibadah Sabtu Sunyi 19.00-20.00 Cut Meutia 

Minggu, 4 April 2021 Mengikuti Ibadah Minggu Paskah 05.00-06.00 Online 
 

Jadwal ini adalah pelayanan pendeta yang telah terjadwal. Pelayanan-pelayanan lainnya yang tak terjadwal 
tidak tercantum dalam jadwal ini. Jika Bapak/Ibu/Saudara membutuhkan pelayanan Pdt. Ribka (konsultasi, 
konseling, kunjungan, dll.), mohon menghubungi di nomor 0858-1022-6927. 
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11. INFORMASI PELAYANAN MINGGUAN PDT. JOHAN KRISTANTARA (YANG TELAH TERJADWAL) 

Hari dan Tanggal Kegiatan Waktu Tempat 

Minggu, 28 Maret 
2021 

Ibadah Minggu Palma 09:00-10:00 Cut Mutia 

Taping Paskah Anak 11:00-14:00 Cut Mutia 

Sarasehan Marapas 

Kelp. MGHY, TMBN, dan BTRG 
19:00-21:00 Online 

Senin, 29 Maret 2021 ( Libur Pendeta dan Karyawan Gereja ) 

Selasa, 30 Maret 2021 
PD KPD 10:00-11:30 Pastori 

Kunjungan (patuwen) virtual KPD 19:00-20:30 Online 

Jumat, 2 April  2021 Ibadah Jumat Agung 09:00-10:30 Cut Mutia 

Minggu, 4 April 2021 Ibadah Hari Raya Paskah 05:00-06:30 Cut Meutia 

Jadwal ini adalah pelayanan pendeta yang telah terjadwal. Pelayanan-pelayanan lainnya yang tak terjadwal 
tidak tercantum dalam jadwal ini. Jika Bapak/Ibu/Saudara membutuhkan pelayanan Pdt. Johan (konsultasi, 
konseling, kunjungan, dll.), mohon menghubungi di nomor 0812-1048-7579 
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REKRUTMEN MAHASISWA TEOLOGI ASAL GKJ 
Badan Pelaksana Sinode XXVIII GKJ akan menyelenggarakan rekrutmen calon 

Mahasiswa Teologi asal GKJ yang berhak menerima bantuan Beasiswa Sinode GKJ 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
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WARTA KOMISI KKWG (BIDANG KESEHATAN) DAN KOMISI 
TAGANA 

Diinformasikan kepada segenap Warga Jemaat, bahwa KKWG akan kembali membuka 
Layanan Pemeriksaan Kesehatan setiap hari Minggu mulai Bulan Oktober 2020, mulai 
pukul 07:00-08:00 WIB. 
Pelayanan pemeriksaan kesehatan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan 
secara baik dan tepat. 
Layanan pemeriksaan kesehatan ini pada dasarnya adalah layanan cek kesehatan rutin, 

bukan layanan pengobatan. Jika warga jemaat ada keluhan kondisi kesehatan, 

disarankan ke klinik atau ke rumah sakit terdekat. Dalam kondisi tertentu Team 

Kesehatan  bisa mengirimkan obat kepada warga jemaat yang sudah biasa cek kesehatan. 

KKWG juga membuka peluang untuk memberikan layanan rapid test SARS-CoV-2 

(COVID-19). Pelayanan rapid test bersifat pribadi dan Gereja tidak 

mengeluarkanm surat keterangan hasil test. Biaya penggantian alat rapid sebesar Rp. 

60.000,- (apabila warga jemaat berkenan memberikan lebih, kelebihan tersebut akan 

digunakan untuk pembelian alat kesehatan dan obat-obatan).  

Jadwal Pelayana Kesehatan : 

- Minggu I   : Pemeriksaan Kesehatan 

- Minggu II : Pemeriksaan Kesehatan 

- Minggu III : Pelayanan Rapid Test 

- Minggu IV : OFF 

- Minggu V : Pemeriksaan Kesehatan 
 

Apabila warga jemaat menginginkan rapid test di luar jadwal terbut di atas, dapat 

berkoordinasi dan mengghubungi KKWG 

 Ibu Suratmi No. HP 0812 8210 7607 

 Ibu Sundari No. HP 0857 8050 7150 

Protokol Kesehatan : 
i. Warga jemaat yang akan cek kesehatan mendaftarkan diri terlebih dahulu ke KKWG (cq. 

Ibu Suratmi dan Ibu Sundari) melalui Ketua Kelompok masing-masing, paling lambat H-

1. 

ii. Setiap Minggu pemeriksaan kesehatan dibatasi untuk 12 orang (dengan perkiraan 

waktu pemeriksaan 5 menit per orang). 

iii. Berpuasa terlebih dulu bila mau cek darah. 
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iv. Untuk adiyuswa (usia > 60 tahun) datang ke gedung gereja dengan diantar oleh 

keluarga naik kendaraan pribadi (motor/mobil, tidak naik kendaraan umum). 

v. Walaupun sudah mendaftar, jika ketika akan berangkat kondisi tubuh demam, batuk, 

pilek, radang, pusing, dan nyeri sendi, mohon membatalkan keberangkatan dan 

memberi tahu KKWG. KKWG akan mengirimkan obat yang diperlukan. JIka 3 hari tidak 

membaik, sebaiknya ke klinik atau RS. 

vi. Datang tepat waktu ke gedung gereja, mengenakan masker, cuci tangan, lolos cek suhu 

badan, dan melakukan registrasi ulang di meja pemeriksaan kesehatan. 

vii. Warga yang belum mendapat giliran periksa menunggu pada kursi yang disediakan, 

berjarak 1,2 meter satu sama lain. 

viii. Selama menunggu dan selama diperiksa kesehatannya, warga jemaat tetap 

mengenakan masker dengan benar (kecuali diminta membuka oleh yang melayani 

pemeriksaan). 

ix. Sesudah pemeriksaan kesehatan selesai, warga jemaat langsung pulang. 

 
Demikian informasi ini disampaikan, kiranya Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan kita. 
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INFORMASI PEDULI COVID-19 
 

Menyikapi pandemi/wabah Corona Virus 2019 (Covid-19) yang masih melanda seluruh dunia, 
termasuk Indonesia, Majelis Bidang Diakonia melalui Team Tanggap Bencana (Team Peduli Covid-
19) GKJ Bekasi Timur melayankan beberapa kegiatan diakonia sebagai berikut : 

1. Peduli Hand Sanitizer 
Team telah memproduksi dan mendistribusikan alcohol-based hand sanitizer kepada segenap 
warga jemaat, warga masyarakat sekitar gedung gereja, jemaat-jemaat lain, maupun kepada 
lembaga/instansi terkait penanganan wabah ini (kepolisian, rumah sakit, dll.). Hingga saat ini, 
team telah mendistribusikan lebih dari 2.000 kemasan hand sanitizer berbagai volume, dan juga 
lebih dari 50 liter hand sanitizer dalam wadah literan. Warga jemaat yang membutuhkan refill 
hand sanitizer juga bisa mendapatkannya dengan cuma-cuma secara kolektif (melalui Ketua 
Kelompok). Untuk aksi ini, team dikoordinasikan oleh Ibu Siti Sundari dengan memberdayakan 
beberapa warga jemaat. 
 

2. Peduli Masker 
Team telah memproduksi masker non-medis berbahan dasar kain yang dapat dicuci dan 
digunakan kembali, dan telah mendistribusikannya kepada warga jemaat, warga masyarakat 
umum, jemaat-jemaat lain, maupun kepada lembaga/instansi terkait penanganan wabah ini 
(kepolisian, rumah sakit, dll.). Hingga saat ini, team telah mendistribukan lebih dari 1.800 masker, 
sedang memproduksi 3.000 masker, dan jika dibutuhkan akan terus memproduksi selama masih 
ada ketersediaan bahan dan tenaga. Untuk aksi ini, team dikoordinasikan oleh Ibu Amik Susanti 
dengan memberdayakan beberapa penjahit kecil warga masyarakat sekitar. 
 

3. Peduli Kebutuhan Bahan Pokok 
Seiring dengan kebijakan-kebijakan penanganan Covid-19, ternyata ada kelompok-kelompok 
masyarakat yang rentan terdampak secara ekonomi, misalnya para pekerja mandiri (tukang 
bangunan, tukang ojek, sopir angkot, dll.) serta pelaku wirausaha (penjual makanan keliling, 
warung makan, dll.). Disadari bahwa sebagian warga jemaat GKJ Bekasi Timur pun termasuk 
dalam kelompok rentan tersebut. Karena itu, team akan melayankan aksi pembagian bahan 
pokok kepada beberapa warga jemaat. Team yang dikoordinasikan oleh Ibu Ruth Duhita ini tengah 
melakukan pendataan, dan akan segera melaksanakan kegiatannya. 
 

Ketiga aksi peduli Covid-19 tersebut dibiayai baik oleh persembahan tanggap bencana yang telah 
terhimpun, maupun donasi/persembahan warga jemaat. Oleh karena itu, kami memohon kepada 
Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih untuk mendukung kegiatan-kegiatan ini baik melaui doa, 
partisipasi kerelawanan, maupun dukungan dana melalui persembahan tanggap bencana dan 
donasi khusus. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi segenap warga GKJ Bekasi 
Timur maupun warga masyarakat sekitar. 
 

Apabila ada jemaat yang memerlukan informasi lebih lengkap dapat menghubungi pengurus 
kelompok atau majelis di kelompok masing-masing. Tuhan memberkati pelayanan kita. 
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PANDUAN PENANGANAN COVID-19 BERBASIS KELUARGA 
DI GKJ BEKASI TIMUR 

 
Kita menyadari bahwa Covid-19 bisa diderita oleh siapa saja, tanpa kecuali. Penyebaran virus 
corona (SARS-CoV-2) memang demikian cepat, baik melalui relasi individu orang ke orang 
maupun melalui klaster-klaster penyebaran (klaster kantor, klaster keluarga, klaster tempat 
ibadah, klaster resepsi,, klaster nongkrong dan wisata, dll.). Oleh karenanya, Gugus Tugas 
Covid-19 GKJ Bekasi Timur menyusun Pedoman Penanganan Covid-19 Berbasis Keluarga ini 
untuk semua warga jemaat GKJ Bekasi Timur. Diharapkan dengan adanya pedoman ini, 
keluarga-keluarga bisa mencegah maupun menangani terjangkitnya Covid-19 di masing-masing 
keluarga/rumah warga jemaat.  

Pedoman ini terbagi dua, yaitu PENCEGAHAN dan PENANGANAN. 

A. PENCEGAHAN 

1. Biasakan memakai masker dengan benar (masker kain 2-3 lapis atau masker medis) 

menutupi dagu, mulut, dan hidung, setiap kali berada di luar rumah. Ganti masker sehabis 

penggunaan terus-menerus selama 4 jam atau jika masker sudah basah.  

2. Biasakan budaya cuci tangan memakai sabun sesudah tangan berkontak fisik dengan orang 

lain, sebelum makan, dan sebelum menyentuh area wajah. 

3. Biasakan mandi sesudah bepergian ke luar rumah ke tempat di mana terjadi interaksi dengan 

orang lain, khususnya pusat keramaian. 

4. Biasakan membawa hand sanitizer jika bepergian ke luar rumah, dan langsung bersihkan 

tangan setiap kali sehabis kontak fisik dengan orang lain. 

5. Biasakan menjaga jarak fisik (physical distancing) dengan orang lain, minimal 1 meter satu 

sama lain. Jika makan-minum satu meja dengan orang lain, usahakan tidak berhadap-

hadapan secara langsung. 

6. Usahakan tidak berkendara dalam satu kendaraan untuk durasi perjalanan yang panjang 

(lebih dari 2 jam) dengan orang yang tidak serumah, di mana kendaraan tersebut tertutup, 

berpendingin udara, dan jarak antarpenumpang kurang dari satu meter. 

7. Usahakan mengkonsumsi secara teratur makanan-minuman yang dapat meningkatkan daya 

tahan tubuh dengan pola makan asupan gizi seimbang. 

8. Usahakan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari dan berolahraga minimal 3 kali 

seminggu, demi meningkatkan daya tahan tubuh. Pilihlah jenis olahraga yang tidak 

berkerumun (sendiri atau cukup 2-3 orang saja dengan menjaga jarak). Tetap perhatikan 

protokol kesehatan selama berolahraga. 

9. Usahakan menyediakan thermometer di rumah, untuk mengukur suhu tubuh. Jika anggota 

keluarga mengalami demam di atas 37,5°C, selama lebih dari 2 hari, segera periksakan ke 

dokter, klinik, atau rumah sakit. 
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10. Sedapat mungkin hindari pertemuan-pertemuan fisik yang tidak perlu atau yang bisa 

digantikan dengan metode virtual (telpon, telpon-video, pesan singkat, rapat virtual, 

kunjungan virtual, dll.). Jika harus menerima tamu di rumah, kenakan masker, dan jaga jarak 

fisik satu sama lain. 

B. PENANGANAN 

Jika sesudah pemeriksaan dan melalui test PCR/swab didapati bahwa anggota keluarga 
terkonfirmasi positif Covid-19, lakukan beberapa hal berikut ini. 
1. Usahakan seluruh keluarga tetap tenang dan tidak panik. Berdoalah bersama mohon 

pertolongan Tuhan.  

2. Segera lakukan isolasi mandiri di dalam rumah dengan cara:  

i. Tinggal dirumah dan jangan berinteraksi dengan masyarakat; 

ii. Gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lain; 

iii. Selalu jaga jarak dengan orang lain; 

iv. Gunakan masker medis, bukan masker kain, selama isolasi (baik yang sakit maupun yang 

merawat) 

v. Ukur suhu tubuh setiap hari; 

vi. Hindari pemakaian bersama alat makan, alat mandi, dan perlengkapan tidur; 

vii. Terapkan Perilaku Hidup Bersih (Rajin cuci tangan dengan benar, Makan makanan 

bergizi); 

viii. Berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi; 

ix. Bersihkan permukaan benda yang sering disentuh dengan disinfektan 

x. Hubungi petugas kesehatan/ Jika kondisi memburuk   

3. Jangan menutup-nutupi/menyembunyikan kondisi positif Covid-19 anggota keluarga dari 

pihak lain. Justru, segeralah informasikan kondisi tersebut kepada (1) pengurus 

RT/cluster/blok, (2) kepada pihak gereja (via Hotline Gugus Tugas Covid-19 GKJ Bekasi 

Timur), (3) kepada rekan-rekan kerja/karyawan, dan (4) kepada orang-orang dan pihak-

pihak lain yang bertemu secara fisik selama dua minggu terakhir.  

4. Hubungi Puskesmas terdekat, konsultasikan kebutuhan isolasi apakah cukup isolasi mandiri 

atau perlu di Rumah Sakit dan dan kebutuhan tindakan medis lanjutan, yaitu test PCR/swab 

untuk anggota keluarga lainnya. 

5. Hubungi pengurus RT/cluster/blok supaya segera dilakukan tindakan-tindakan lanjutan yang 

perlu, misalnya penyemprotan disinfektan, pembatasan sosial setempat, dan penyediaan 

dukungan logistik. 

6. Segera informasikan kepada Gugus Tugas Covid-19 GKJ Bekasi Timur untuk bisa dibantu 

hal-hal terkait kebutuhan isolasi baik isolasi mandiri maupun isolasi di tempat lain dan juga 

dibantu contact tracing dengan warga jemaat lain. 

7. Selama anggota keluarga yang positif Covid-19 itu dalam perawatan di RS maupun isolasi, 

segenap warga jemaat dimohon tidak melakukan kunjungan secara fisik, baik kepada warga 

yang terkonfirmasi positif Covid-19 maupun kepada keluarganya. 
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8. Bantuan/dukungan logistik kepada warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 maupun 

keluarganya seyogyanya dikoordinasikan "satu pintu" dengan Gugus Tugas Covid-19 GKJ 

Bekasi Timur, yang akan berkoordinasi dengan pengurus kelompok dan pengurus RT. 

9. Ketika warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 dirawat di RS atau pusat isolasi, pihak RS 

atau pusat isolasi telah menyediakan secara cukup kebutuhan makanan, minuman, obat-

obatan, suplemen penunjang, dan peralatan medis. Dengan demikian, sesungguhnya tidak 

diperlukan tambahan dukungan logistik apa pun terhadap yang bersangkutan. Dukungan 

terbaik bagi warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 adalah dukungan doa serta sapaan 

dan ungkapan pemberi semangat yang dapat disampaikan secara virtual. 

HOTLINE GUGUS TUGAS COVID-19 GKJ BEKASI TIMUR : 

1. Sdr. Andreas — 0896-7333-2327 
2. Bp. Pudjo — 0812-8468-688 
 
 

 
 

Sumber: Panduan Isolasi Diri (www.covid19.go.id) 
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LOWONGAN KERJA 
 

Kami, perusahaan otomotif di Cikarang Pusat membutuhkan: 
 

1. HEAD ACCOUNTING 
2. STAFF ACCOUNTING 

 

Kualifikasi: 

Pria/Wanita 
Pendidikan S1 Akuntansi 

Berpengalaman di bidang yang sama. 
Silakan kirimkan CV ke: herlina.hrga@bji.co.id 

 

 

mailto:herlina.hrga@bji.co.id
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