
 

GEREJA KRISTEN JAWA BEKASI TIMUR 

(Anggota sinode gereja-gereja kristen jawa) 
(Anggota persekutuan gereja-gereja di indonesia) 

Komplek Bekasi Grand Centre, Blok F No. 3-4, Jl. Cut Meutia, 
Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, BEKASI 17113 

Tlp. : (021) 88356796; E-mail : sekretariat@gkjbekasitimur.org – Situs Web : 
www.gkjbekasitimur.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 11 Juli 2021 
 (Minggu Biasa, Minggu Kedua) 

“MELAYANI DENGAN TOTALITAS” 
(2 Samuel 6 : 1-5, 12b-19, Markus 6 : 14-29) 

 

Kisah wafatnya Yohanes Pembaptis yang dihukum mati oleh Herodes justru memperlihatkan 
kepada kita totalitas pelayanannya. Yohanes dengan tegas menyuarakan seruan profetiknya 
kepada Raja Herodes, walau risikonya ia dipenjara, bahkan dieksekusi mati. Ia bukanlah tipe “nabi 
istana” yang hanya menyuarakan apa yang menyenangkan hati raja. Yohanes adalah nabi yang 
dengan sepenuh dirinya menyuarakan apa yang Allah ingin sampaikan kepada umat-Nya, juga 
kepada penguasa – walaupun nyawa taruhannya. Seorang nabi memang harus selalu bersaksi 
dan melayani dengan totalitas dirinya. 

Dalam bacaan dari kitab 2 Samuel, kita melihat Daud pun memperlihatkan totalitasnya ketika 
ia memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Ia bukan hanya memberi instruksi, namun juga hadir 
dalam arak-arakan itu, bahkan "menari-nari di hadapan TUHAN dengan sekuat tenaga" - walau, 
ironisnya, isterinya sendiri justru memandang rendah dirinya. Bagi Daud hidupnya adalah bait 
pujian bagi Allah. Karena itulah ia mengekspresikan syukur dan pujiannya melalui tari-tarian. 

Nah, bagaimanakah Saudara dan saya mewujudkan totalitas dalam pelayanan hidup kita? Di 
tengah keluarga, sudahkah kita melayani dengan sepenuh diri bagi suami, isteri, anak, dan orang 
tua kita? Di tempat kerja atau dalam bisnis, sudahkah kita memperlihatkan profesionalitas secara 
total? Dalam pelayanan gerejawi, sudahkah kita memberikan yang terbaik? Mari kita terus 
melayani dengan totalitas, sebagaimana Firman Tuhan mengajarkannya. Soli Deo Gloria! 

WARTA GEREJA 
             No. 28/ 2021               Minggu, 11 Juli 2021   (HIJAU) 

 

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, 11 Juli 2021 (HIJAU) 
Minggu Biasa, Minggu Kedua 

“MELAYANI DENGAN TOTALITAS” 
Samuel 6 : 1-5, 12b-19, Markus 6 : 14-29 

Ibadah Keluarga 

Pdt. Ribka Evelina Pratiwi (GKJ Bekasi Timur) 

Ayat-ayat Penuntun dan Nyanyian-nyanyian 

Hukum Kasih    :  Markus 12:28-31 
Berita Anugerah      :  1 Yohanes 1:8-9 Persembahan : Amsal 11:24-25 

Nyanyian Pembuka : KJ 246:1,2 
Nyanyian Pujian      : KJ 47:1,2,3 
Nyanyian Syukur     : KJ 460:1,2 

Nyanyian Persembahan   : PKJ 271:1,3 
Nyanyian Pengutusan      : NKI 175:1,4 
Nyanyian Penutup            : NKB 126:1,2 

 “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. 
-  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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Minggu, 18 Juli 2021 (HIJAU) 
Minggu Biasa, Minggu Ketiga 

“MEMBANGUN RUMAH ALLAH MELALUI PELAYANAN BERSAMA” 
2 Samuel 7 : 1-14a,    Markus 6 : 30-34, 53-56 

Ibadah Keluarga 

Pdt. Johan Kristantara (GKJ Bekasi Timur) 

 

Hukum Kasih    :  Lukas 10:25-28 
Berita Anugerah      :  Kolose 1:13-14 

Persembahan : 1 Petrus 2:5-6 

Nyanyian Pembuka : KJ 17:1,3 
Nyanyian Pujian      : PKJ 35 
Nyanyian Syukur     : NKB 3:1,2 

Nyanyian Persembahan   : PKJ 264:1-2 
Nyanyian Pengutusan      : KJ 257:1,2 
Nyanyian Penutup            : NKB 126:1,2 

 

 

E. DAFTAR BACAAN ALKITAB SEPEKAN 

Hari & Tgl. BACAAN 1 TANGGAPAN BACAAN 2 INJIL 

Senin, 12 Juli 2021 2 Sam 6:6-12a Maz 68:24-35 Kisah Pr. Rasul 21:27-39  

Selasa, 13 Juli 2021 2 Sam 3:12-16 Maz 68:24-35 Kisah Pr. Rasul 23:12-35  

Rabu, 14 Juli 2021 2 Sam 6:16-23 Maz 68:24-35   

Kamis, 15 Juli 2021 1 Taw 11:15-19 Maz  89:20-37 Kolose 1:15-23  

Jumat, 16 Juli 2021 1 Taw 14:1-2 Maz  89:20-37 Kisah Pr. Rasul 17:16-31  

Sabtu, 17 Juli 2021 1 Taw 15:1-2, 16:4-13 Maz  89:20-37   
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WARTA PANITIA BULAN KEBANGSAAN 

𝗕𝗨𝗟𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗕𝗔𝗡𝗚𝗦𝗔𝗔𝗡 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗚𝗞𝗝 𝗕𝗘𝗞𝗔𝗦𝗜 𝗧𝗜𝗠𝗨𝗥 𝗣𝗥𝗢𝗨𝗗𝗟𝗬 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧 

📯 

 

🏆GKJ BEKTIM E-SPORTS COMP 2021🏆 

 
MOBILE LEGENDS: BANG BANG ONLINE TOURNAMENT COMPETITION 

 

TOURNAMENT DETAILS : 

📌 Khusus untuk Warga Jemaat GKJ Bekasi Timur 

📌Tempat : ONLINE TOURNAMENT 

📌Pendaftaran : 11 Juli - 19 Juli 2021 

📌Match Day : 25 Juli - 17 Agustus 2021 

📌Technical Meeting : 20 Juli 2021 

📌Biaya Pendaftaran : FREE REGISTRATION 

📌Link pendaftaran bisa di dapat melalui Personal Contact 

 

💎HADIAH SPESIAL UNTUK PEMENANG💎 

 
Contact Person :  

CHIKA  
Whatsapp : 0852-1242-1166 

Line : chikaswastii 
 

For more information 
Instagram : @gkjbekasitimur 

Live Streaming on Youtube : GKJ Bekasi Timur 
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WARTA PERIBADAHAN 

Seperti kita ketahui, akhir² ini peningkatan kasus positif covid dan 

penyebaran virus sangat tinggi baik secara nasional maupun lokal di Bekasi. 

Bahkan tidak sedikit warga jemaat GKJ Bekasi Timur yang terpapar virus 

ini. Setelah melalui proses percakapan dengan mempertimbangkan banyak 

hal, maka Majelis menyampaikan keputusaan perihal peribadahan Minggu 

di GKJ Bekasi Timur yaitu : 

Ibadah hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021 akan diadakan dalam bentuk 

ibadah keluarga.  

Bentuk ibadah keluarga ini, sudah pernah kita lakukan di awal 

pandemi tahun yang lalu. 

Umat yang dikasihi Allah, kiranya kita dimampukan oleh Allah utk tetap 

bertahan dan bersabar di masa pandemic sebisa mungkin mengurangi 

kerumunan, dan tetap memelihara iman melalui peribadahan, meskipun 

dilakukan secara online. 

Kiranya Tuhan menolong kita. 
 

WARTA KATEGORIAL I 
Komisi Anak 

 

Haiii Adik-Adikkkk….. Syalom… 

Apa kabar… semoga semuanya sehat dan sukacita selalu yaaaa… 

Komisi Anak mengingatkan bahwa ibadah Anak mulai hari ini,  

Minggu 11 Juli 2021 akan dilayankan sesuai kelompok masing-masing. 

Adik-adik dapat bertanya ke orang tua, di kelompok manakah adik-adik 

bergabung dalam ibadah Minggu.  

O ya ibadah anak tetap dilayankan melalui Zoom dan dimulai jam 

11.00 WIB yaa…… 

Jangan lupa ikut dan ingatkan juga ayah dan ibu untuk mendampingi… 

Ditunggu kehadirannya ya… 
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Komisi Remaja 
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Hi! You’re Invited to Webinar Komisi Remaja GKJ Bekasi Timur! 

✨IMMUNITY OF TOXIC✨ 

Day 1 - “Not Less Not Much” 

Hari, tanggal : Sabtu, 10 Juli 2021 

Pukul              : 18.00 - 20.00 

Narasumber  : Yohana Defrita Rufikasari, S.Si.Teo 

Moderator     : Ari Dwi Kristiani 
 

Day 2 - “Masculinity and Femininity” 

Hari, tanggal : Minggu, 11 Juli 2021 

Pukul              : 18.00 - 20.00 

Narasumber  : Pdt. Johan Kristantara 

Moderator     : Priska Prina Febyanti 
 

Halo teman-teman! Yuk join webinar Komisi Remaja seperti waktu yang 

sudah tertera di atas, jangan lupa juga untuk mengajak teman-teman kalian 

ya!  
 

Untuk mendaftar, silakan mengisi form berikut: bit.ly/pendaftaran-webinar-

korem. Dengan mengisi form tersebut, kalian akan terdaftar dalam kedua 

sesi webinar dan undian doorprize 
 

Link partisipan Zoom: 

bit.ly/Remaja_GKJBT 

Meeting ID: 853 7326 8578 

Passcode: Remaja 

Zoom Room akan dibuka pukul 17.45 
 

Sampai bertemu tanggal 10 dan 11 Juli 

Kami harap teman-teman bisa mengikuti webinar dengan tepat waktu dan 

mendapat banyak ilmu 
 

Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati 

CP: 081584762636 (Gaby) 
 

- United in 1 Body – 
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 INFORMASI KEMAJELISAN, PENATALAYANAN, KLASIKAL, SINODAL, DAN EKUMENIKAL 

1. LELAYU 

Telah kembali ke dalam kemuliaan kasih Bapa di sorga : 

a. Ibu RUTH ETTY ENDANG PUJO MULYATI (Ibunda Bapak Derry Tito Pradono, Kelp. 

WMJY) dalam usia 59 tahun pada hari Jumat 9 Juli 2021 di Bekasi dan telah dimakamkan 

pada hari Jumat, 9 Juli 2021 di TPU Padurenan, Bekasi. 

b. Bapak KROMO TARUNO (Ayahanda Bapak Subarjono, kelompok JTMY) dalam usia 

92, pada hari Jumat, 9 Juli 2021 di Bekasi dan telah dimakamkan pada hari Sabtu, 10 

Juli 2021 di Gunung Kidul, Yogyakarta. 

c.   

Ibu PATRICIA SOEPRAPTI (Ibunda Ibu Utti Prabandini Savitri/Ibu 
Suko Handono, kelp. MGHY) pada hari Rabu, 7 Juli 2021 dalam usia 87 

tahun, di Bekasi dan telah dimakamkan pada hari Kamis, 8 Juli 2021 di 
TPU Padurenan, Bekasi. 

d. Ibu SUWARNI (Ibunda Bapak Dwi Pramono, Kelp. Cikarang), dalam usia 64 tahun pada 

hari Selasa 29 Juni 2021 di Turen, Malang dan telah dimakamkan pada hari Selasa 29 Juni 

2021 di Malang. 

e. Ibu IRIANI ROSE PANDANWANGI (Adik ipar dari Bu  Endah Laksmi Magdani dan saudara 

sepupu Bp. Dwi Wahyu Jatmika kelompok JTMY) dalam usia 59 tahun pada hari Rabu, tgl. 
30 Juni 2021, di Cibubur dan telah dimakamkan pada hari Kamis 1 Juli 2021 di TPU Pondok 
Rangon. 

f.  

Bp. SUPARTOMO (Kelp. WMJY) pada hari Kamis, 1 Juli 2021 dalam usia 71 

tahun, di Bekasi dan telah dimakamkan pada hari Kamis, 1 Juli 2021 di TPU 
Pondok Kelapa, Jakarta. 

 
 

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

 

2. DOA BERSAMA 

Dalam keprihatinan bersama dan sebagai bentuk dukungan bagi saudara-saudara kita yang sakit serta 
bagi bangsa dan negara kita Indonesia, Komisi Perkunjungan dan Doa mengajak segenap jemaat 
untuk hadir dalam doa bersama yang akan dilaksanakan pada, hari Minggu 11 Juli 2021, pk. 19.00 
– 19.30 WIB secara daring. Link Doa akan dikirimkan di grup kelompok. Kiranya Tuhan memberkati 

kita semua. 

3. PERSEMBAHAN PUJIAN DALAM IBADAH 
Mazmur 92:2-3 menuliskan, “Adalah baik menyanyikan syukur bagi Tuhan… untuk 
memberitakan kasih setia Tuhan”. 

Berpijak dari kesaksian Pemazmur, kita diajak utk memahami bahwa salah satu fungsi nyanyian pujian 
(termasuk di dalamnya persembahan pujian) adalah memberitakan firman melalui nyanyian. Di setiap 
gereja, termasuk GKJ Bekasi Timur, setiap ibadah memiliki tema pemberitaan firman. Jika kita 
memerhatikan ibadah Minggu, kita akan melihat bahwa keseluruhan unsur dalam ibadah (nyanyian, 
doa, pembacaan Firman, khotbah, dll) akan mendukung tema tersebut. Karena itu, persembahan 
pujian yang dinyanyikan oleh umatpun perlu mendukung tema pemberitaan firman. 
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Berpijak dari pemahaman akan fungsi persembahan pujian sebagai sarana memberitakan firman 
dalam ibadah, maka Komisi Peribadahan mengundang setiap warga jemaat untuk terlibat dalam 
pemberitaan firman melalui persembahan pujian dengan memerhatikan kesesuaian pilihan pujian 
dengan tema ibadah Minggu. 
 

Bagi setiap warga jemaat yang terpanggil untuk mempersembahkan pujian, dapat memerhatikan tema 
ibadah di bulan Juli untuk membantu pemilihan lagu dan dapat diinfokan kepada Unit Musik Gereja 

(PIC Ibu Ari Dwi Kristiani di nomor HP 0856-4034-0039 atau Bp. Jaya Handika di nomor HP 0811-
5343-725) 

Berikut ini Tanggal dan Tema Ibadah di Bulan Juli 2021 : 

Tanggal Ibadah Tema 

04/07/2021 "MELAYANI WALAU DALAM KELEMAHAN" 

11/07/2021 "MELAYANI DENGAN TOTALITAS" 

18/07/2021 "MEMBANGUN RUMAH ALLAH MELALUI PELAYANAN BERSAMA" 

25/07/2021 "MELAYANI SEMATA-MATA BAGI KEMULIAAN ALLAH" 
 

4. 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 Ibu Sundari No. HP 0857 8050 7150. 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. 
 

5. 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 kelomp 
Waktuok, 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 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. 

6. 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 
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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) 

7. 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 : 

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. 
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 INFORMASI BIDANG KEBENDAHARAAN GEREJA 

8. 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. 
 

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

Hari dan Tanggal Kegiatan Waktu Tempat 

Minggu, 11 Juli 2021 
Mengikuti Ibadah Minggu 09.00-10.00 Online 

Rapat Komisi Peribadahan 19.00-21.00  

Senin, 12 Juli 2021 
(Libur Pendeta dan Karyawan) 

Rapat Panitia Retreat Katekumen 19.00-21.00 Online 

Selasa, 13 Juli 2021 
Katekisasi Khusus 10.00-11.30 Cut Meutia 

Konseling 19.30-… Online 

Jumat, 16 Juli 2021 Konseling 19.00-… Online 

Minggu, 18 Juli 2021 Mengikuti Ibadah Online 09.00-10.00 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 0812-6428-5599. 

10. INFORMASI PELAYANAN MINGGUAN PDT. JOHAN KRISTANTARA (YANG TELAH TERJADWAL) 

Hari dan Tanggal Kegiatan Waktu Tempat 

Minggu, 11 Juli 2021 
Mengikuti Ibadah Minggu 09.00-10.00 

Online 
Webinar Komisi Remaja 18.00-20.00 

Senin, 12 Juli 2021 ( Libur Pendeta dan Karyawan Gereja ) 

Selasa, 13 Juli 2021 
Persiapan Pelayanan Firman Ibadah Minggu 10.00-15.00 Pastori 

Kunjungan (Patuwen) Virtual 19.00-20.00 Online 
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Rabu, 16 Juli 2021 Taping Pelayanan Ibadah Minggu 10.00-15.00 Pastori 

Kamis, 15 Juli 2021 
Persiapan Materi Katekisasi 10.00-13.00 Pastori 

Katekisasi Kelas Reguler 19.00-20.30 Online 

Minggu, 18 Juli 2021 
Mengikuti Ibadah Minggu 09.00-10.00 

Online 
Doa Malam Bersama 19.00-19.30 

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 

  
 

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 
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 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. 

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. 

 
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. 
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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. 

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; 
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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. 

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