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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 24 April 2022 
 (Minggu Paskah II, Minggu Keempat) 

“PERJUMPAAN YANG MENEGUHKAN PERUTUSAN" 
(Kisah Para Rasul 5:27-32 dan Yohanes 20:19-31) 

Pada Minggu tanggal 17 April yang merupakan hari Kebangkitan, umat berfokus pada peristiwa 
kebangkitan Yesus yang dialami secara personal oleh beberapa murid yaitu Maria Magdalena, 
Simon dan Kleopas. Pada Minggu Paskah II tanggal 24 April ini, arahnya menjadi berbeda, bukan 
lagi dialami secara pribadi melainkan secara komunal kepada seluruh murid yang saat itu 
berkumpul. Ini menunjukkan gerak pemberitaan kebangkitan, dari yang personal menjadi 
komunal. Adalah tugas para murid kemudian, agar berita kebangkitan itu menjadi berita bagi 
seluruh umat manusia. Jika geraknya demikian, maka bukankah kita yang secara personal telah 
mengimani kebangkitan Yesus, perlu untuk memberitakan kebangkitan itu dalam perutusan kita? 

Namun tentu saja perihal menanggapi pengutusan ini tak selalu mudah. Petrus yang dikisahkan 
sangat berani mengabarkan kebenaran di depan Mahkamah Agama pada bacaan pertama, 
tadinya adalah seorang yang menyangkal Yesus. Keberanian itu lahir dalam proses yang panjang, 
jelasnya adalah semenjak perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit. Kebangkitan Yesus 
menumbuhkan keberanian, mengubah gerak kesaksian dari personal menjadi komunal. Apakah 
kebangkitan Yesus, telah meneguhkan kita dalam tugas perutusan? Amin. 

WARTA GEREJA 
             No. 17/ 2022               Minggu, 24 April 2022   (PUTIH) 

 

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, 24 April 2022 (PUTIH) 

Minggu Paskah II, Minggu Keempat 

"PERJUMPAAN YANG MENEGUHKAN PERUTUSAN" 
Kisah Para Rasul 5:27-32 dan Yohanes 20:19-31  

Jam Tempat Pelayan Firman 
Pemusik & Pemandu 

Nyanyian 

06.00 Cut Meutia Pdt. Johan Kristantara(GKJ Bekasi Timur) Bp. Yuwana, Ibu Pudjiasih, Ibu Titin 

09.00 Cut Meutia Pdt. Johan Kristantara(GKJ Bekasi Timur) Bp. Yosep, Ibu Dian, Bp. David 

08.00 Cikarang Pnt. Venantius Budi Jatmiko (GKJ Bekasi Timur) 
Bp. Kris, Sdr. Okky, Sdr. Ian, Ibu 

Elsa, Ibu Dyah 

08.00 Karawang Pdt. Ribka Evelina Pratiwi(GKJ Bekasi Timur) Bp. Suntarno, Ibu Lenny, Bp. Agus 

 

Hukum Kasih    :  Lukas 6: 27-28 
Berita Anugerah      :  Kisah Para Rasul 10: 39-43 

Persembahan : Filipi 4: 6 

Kidung Pambuka : KPJ 2 : 1-2 
Kidung Pamuji : KPJ 19 : 1,3 
Kidung Sukarena : KPJ 97 : 1-2 

Kidung Pisungsung : KPK 185 : 1-3 
Kidung Pangutusan   : KPJ 436 : 1-2 
Kidung Panutup               : KPK 343 : 1-2 

Nyanyian Pembuka : PKJ 6:1,2 
Nyanyian Pujian      : PKJ 71,2 
Nyanyian Syukur     : PKJ 199:1,2 

Nyanyian Persembahan     : NKB 139:1 (2 kali) 
Nyanyian Pengutusan        : NKB 220:1,2,3 

   Nyanyian Penutup              : KJ 427:1,3 

      “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, 1 Mei 2022 (PUTIH) 

Minggu Paskah III, Minggu Pertama 

" KESEMPATAN KEDUA " 
Kisah Para Rasul 9:1-19 dan Yohanes 21:1-19 

Jam Tempat Pelayan Firman Pemusik & Pemandu Nyanyian 

06.00 Cut Meutia 
Pdt. Oktavianus Heri P.N. (GKJ Bekasi) Pak Suntarno, Pak Agus S., Pak 

Wikan K. 

09.00 Cut Meutia Pdt. Neny Suprihartati (GKJ Jakarta) Bu Theresa, Bu Lenny & Bu Ari 

08.00 Cikarang Pdt. Suryadi (GKI Cikarang) - 

08.00 Karawang Pdt. Johan Kristantara(GKJ Bekasi Timur) - 

 

Hukum Kasih    :  Matius 12:37-40 
Berita Anugerah      :  Yesaya 1: 16-18 

Persembahan : Mazmur 67:7-8 

Nyanyian Pembuka : NKB 93:1,2,3 
Nyanyian Pujian      : KJ 353:1,3 
Nyanyian Syukur     : Kau Berikan Kesempatan 

Nyanyian Persembahan     : KJ 439:1,3 
Nyanyian Pengutusan        : Hidup Ini Adalah 

Kesempatan 
   Nyanyian Penutup              : PKJ 274:1,2 

 

 

DAFTAR BACAAN ALKITAB SEPEKAN 

Hari & Tgl. BACAAN 1 TANGGAPAN BACAAN 2 INJIL 

Senin, 25 Apr 2022 Ester 7:1-10 Mazmur 122 Wahyu 1:9-20   

Selasa, 26 Apr 2022 Ester 8:1-17 Mazmur 122 Wahyu 2:8-11   

Rabu, 27 Apr 2022 Ester 9:1-5, 18-23 Mazmur 122   Luk 12:4-12 

Kamis,28 Apr 2022 Yesaya 5:11-17 Mazmur 30 Wahyu 3:14-22   

Jumat, 29 Apr 2022 Yesaya 6:1-4 Mazmur 30 Wahyu 4:1-11   

Sabtu, 30 Apr 2022 Kejadian 18:1-8 Mazmur 30   Luk 14:12-14 
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MARAPAS & MARAPEN 
(Maret 2022 – Mei 2022) 

 

TEMA : KEMENANGAN UNTUK KEHIDUPAN 

(LUKAS 24 : 5) 

 

Latar Belakang  
Masa Paskah merupakan momen bagi para pengikut Yesus untuk menghayati 
hidup di dalam Dia. Sejak Rabu Abu hingga Minggu Paskah, umat diajak untuk 
melakukan “retreat” secara pribadi maupun bersama. Melalui tema, 
“Kemenangan Untuk Kehidupan” kita akan melakukan retreat akbar bersama 
dengan tujuan menghayati kembali anugerah kehidupan dari Allah, sehingga 
kehidupan kita juga menampakkan sikap pro dengan kehidupan. 
 
MAKNA PRO KEHIDUPAN (BERPIJAK PADA KEMATIAN DAN 
KEBANGKITAN YESUS. 
Yohanes 3: 16-17, “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga 
Ia menganugerahkan Putera-Nya yang tunggal… Sebab Allah mengutus 
Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk 
menyelamatkannya oleh Dia”  
 
Berpijak pada ayat tersebut, kita memahami bahwa tujuan dari kematian dan 
kebangkitan Yesus adalah agar manusia diselamatkan dan memiliki kehidupan 
yang lebih baik. Dengan demikian, jelaslah bahwa kematian dan kebangkitan 
Yesus sarat dengan nilai pro kehidupan, bukan untuk menghakimi dunia ini, 
namun justru untuk menyelamatkan. 
 
Maka kami dari Kelompok Cibitung yang di tunjuk sebagai Panitia Marapas dan 
Marapen ingin membangkitkan semangat Pro Kehidupan dengan beberapa 
acara yang kami rancangkan sebagai berikut : 
 
I.KEGIATAN-KEGIATAN MARAPAS 

1. Kegiatan Celengan Sekolah Minggu & Remaja 

   Jadwal Pelaksanaan : 1 Maret 2022 – 24 April 2022 
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Celengan dibuat dari Barang Bekas (Kaleng Susu/Botol minuman) – di hias 
dan di lombakan 
Tujuan Kegiatan : Mengajak anak-anak untuk menyisihkan Sebagian uang 
jajan mereka sebagai bentuk keperdulian kepada sesame, serta mengajar 
kepada anak-anak untuk mempergunakan barang bekas yang ada di rumah 
untuk sesuatu yang berguna. 

   
    Penggunaan Dana Celengan : 

Untuk diberikan kepada Panti Asuhan di dalam bentuk pembelian kebutuhan 
mereka 

1. Laptop untuk pembelajaran jarak jauh (2/3 bh) 
2. Modem/Paket Internet 
3. Susu untuk Balita & sembako 

 

   Penyerahan di lakukan pada Akhir April 2022. 
Panitia juga memberi kesempatan kepada Bapak / Ibu jika ingin 
terlibat menyumbangkan Laptop / Komputer yang masih cukup 
layak pakai untuk bisa dipergunakan oleh anak – anak Panti 
Asuhan Rumah Kita Cikarang 

 

2. Kegiatan Celengan, Lomba  Menggambar & Menghias Telur Paskah 

Jadwal Pelaksanaan : 1 Maret - 24 April 2022 
Celengan dibuat dari barang bekas (kaleng susu/botol minuman), kemudian 

• Lomba menghias celengan yg sudah diisi akan diadakan di tanggal 16 April 

2022 Jam 15.00 Wib, melalui Zoom link akan diinfokan selanjutnya. 

Lomba menghias celengan akan dibagi menjadi 3 kategori kelas yaitu : 

− kelas balita 

− kelas kecil 

− kelas besar 

• Kegiatan Lomba Menghias Telur Paskah akan diadakan di tanggal 16 

April 2022 Jam 16.30 Wib melalui Zoom link akan diinfokan selanjutnya 

dengan kategori Pembagian Lomba yaitu : 

− kelas balita 

− kelas kecil 

− kelas besar 
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Adapun Pelaksanaan 2 lomba tersebut akan dilakukan secara Paralel sehingga 
anak2 dapat mengikuti kedua Lomba tersebut.  
Demikian informasi dari Komisi Anak, mohon dukungan dari Bapak dan Ibu 
sehingga adik-adik sekolah minggu dapat mengikuti kegiatan tersebut. 
Tuhan Memberkati 
 

3. Kegiatan Kerja Bakti bersih bersih rumah Adiyuswo 

    Jadwal Pelaksanaan : Akan dibicarakan dengan Ketua Kelompok terkait 
Tujuan Kegiatan : Membantu Adiyuswo membersihkan / perbaikan ringan 
bagian depan rumah yang di tempati sebagai perwujudan  keperdulian kita 
kepada Lansia/Adiyuswo 

 

    Kegiatan yang bisa di lakukan seperti :  
Membersihkan rumah, Pengecetan, perbaikan genteng yang bocor, 
perbaikan pagar rumah atau perbaikan kecil lainnya (kegiatan dilakukan 
hanya di luar rumah saja),mengingat kondisi Pandemi saat ini. 

    
Setiap Kelompok mengajukan siapa yang patut untuk dibantu, dengan 
kriterianya sebagai berikut : 

• Adiyuswo yang tinggal sendiri/berdua dan tidak ada anak2 atau cucu2 

yang tinggal Bersama beliau, 

• Kondisi rumah yang sudah butuh perhatian khusus. 

• Mungkin tidak setiap kelompok ada pengajuan, dan harapannya 

setiap kelompok yang berdekatan dengan kelompok yang mengajukan 

nama, bisa saling membantu. 
 

4. Kegiatan Persembahan Kasih & Bazar Sembako Murah  

• Persembahan Kasih 

Jadwal Pelaksanaan : 9 April 2022  
Tujuan Kegiatan : Berbagi kepada sesama dalam momen bulan Puasa & 
menjelang Idul Fitri 
Pelaksanaan :   Persembahan Kasih berupa pembagian takjil didaerah jalan 
Raya Cut Mutia dilakukan pada sore hari untuk dibagikan pada semua orang 
yang lewat di depan jalan raya Cut Mutia untuk persiapan berbuka Puasa 
(bekerjasama dengan team nasi murah & Keluarga Muda). 

• Bazar Sembako Murah  
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Akan dilakukan di lingkungan Belakang Gereja (RT 01 & RT 02) – Bekerja 
dengan Komisi Humas. 

 

5. Kegiatan Sarasehan Kaum Marginal 

 Jadwal Pelaksanaan : 2 April 2022 (Sebelum Paskah). Dilaksanakan secara 
Live Streaming dan akan ditayangkan di kanal You Tube GKJ Bekasi Timur 
 Tujuan Kegiatan : Mengajak kita semua untuk membuka hati & Pikir kita 
akan kehidupan kaum marginal untuk perduli kepada mereka dan melihat 
mereka sebagai manusia seutuhnya. 

 

   Narasumber :  
1. Tukang Parkir  

  2. Waria 
  3. Pemain Musik Angklung Jalanan 
  4. Pemulung 

Konsep Acara : Sarasehan “Ngobrol di warung angkringan Bu 
Ami” 

 

6. Pendalaman Alkitab  

Pendalaman Alkitab hanya dilakukan untuk jemaat kategorial saja, yaitu : 

− Anak-anak 

− Remaja 

− Pemuda 

− Adiysuwa  

Materi PA sesuai dengan materi   “Bahan Pembinaan Selama Masa Raya 
Paskah 2022” dari LPP Sinode. 

 

7. Aksi Puasa Paskah  

Sesuai dengan Tema Paskah kali ini yang mengajak Umat untuk lebih 
memiliki Kepedulian kepada sesama Manusia, Berbela Rasa dengan sesama 
Manusia, Kami mengajak Jemaat GKJ Bekasi Timur, nantinya hasil Aksi 
Puasa kali ini akan kita pergunakan untuk membantu gereja lain yang sekeng 
yang sangat membutuhkan kepedulian kita, perhatian kita, dan bantuan kita 
untuk menjadikan tempat ibadahnya  lebih layak dan lebih baik. 
Aksi Puasa kita akan kita laksanakan seperti yang juga dilakukan oleh Anak 
– anak Sekolah Minggu dan Remaja. Masing – masing anggota jemaat 
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diminta membuat sendiri Celengan dari barang – barang bekas seperti 
Kaleng bekas, Kardus Bekas, dll.  
Kegiatan Celengan ini akan kita mulai dari sejak Rabu Abu tanggal 2 Maret 
2022 hingga 16 April 2022. 
Celengan akan kumpulkan dalam ibadah Minggu tanggal 17 April dan 24 
April 2022 atau dikumpulkan ke Ketua Kelompok masing – masing ( 
Tergantung kondisi Pandemi nantinya) nantinya akan kita serahkan kepada 
Majelis GKJ Bekasi Timur untuk selanjutnya akan dikelola oleh kemajelisan 
untuk membantu gereja lain yang sedang membutuhkan. 

 

II. SUSUNAN PANITIA 
 

Ketua  : Natan Karunianto 
Team  : Kirdi 
    Petra P 
    Joko Agung P 
    Monika 
    Umi Pratiwi 
    Kurintowati 
    Yeanet E. L   
 

Team Works : Komisi Anak                                   -  Komisi Peribadahan 
    Komisi Nasi Murah                       -  Komisi Multimedia 
    Komisi Keluarga Muda                 -  Komisi Tagana 
    Komisi Humas                         -  Ketua Kelompok 
                                    
III. PENUTUP 

Iman Kristen adalah iman yang pro kehidupan. Sebagai persekutuan yang 
menghidupi iman pada kebangkitan, orang-orang kristen dan gereja Tuhan 
turut dipanggil menghidupi budaya kehidupan kini dan di sini. Yesus 
menghadirkan nilai-nilai kehidupan, bukan kematian. Mengimani Yesus yang 
bangkit berarti belajar menghadirkan nilai-nilai kehidupan.  
Demikian rangkaian kegiatan pembinaan dan peribadahan Masa Raya Paskah 
kami susun, agar dapat diterima dan besar harapan dari kami apa yang kami 
buat dapat berdampak bagi sesama.  
 

Atas kerjasamanya kami ucapkan Terima Kasih. 

Tuhan memberkati. 
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WARTA PERSEMBAHAN 
Diinformasikan kepada jemaat bahwa untuk memudahkan jemaat dalam 
memberikan persembahan, majelis gereja menyediakan sarana dalam bentuk 
QRIS (Quick Respons Code Indonesia Standard) dengan cara scan QR Code dari 
aplikasi uang elektronik apapun. 

Kemudahan yang diberikan QRIS adalah : 

a. Jemaat tidak perlu punya rekening khusus untuk transfer persembahan, 

karena bisa transfer melalui banyak aplikasi uang elektronik seperti Go 

Pay, Ovo, Link Aja, Dana, Doku, Shopee Pay dan bisa juga dari bank lain 

selain bank Mandiri. 

b. Tidak ada biaya administrasi antar bank atau dari bank berbeda. 

Namun demikian, karena dalam proses transfer persembahan tersebut tidak 
muncul laporan keterangan persembahan, majelis mohon bantuan jemaat tetap 
memberitahukan persembahan yang telah dilakukan ke kantor gereja. 

Berikut ini QR Code GJK Bekasi Timur : 
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Cara persembahan melalui QRIS : 

1. Jemaat membuka aplikasi uang elektronik yang dimiliki dan melalkukan 

scan pada QRIS diatas 

2. Jemaat menginput nominal persembahan dan menyetujui transaksi 

dengan memasukan PIN yang dimiliki. 

3. Bila berhasil, jemaat akan menerima notifikasi bahwa transfer berhasil. 

Diinformasikan juga kepada warga jemaat, bahwa untuk memudahkan 
pengelolaan keuangan gereja, mempunyai 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. 

 
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. 

Terima kasih atas perhatian dan dukungan jemaat. Tuhan memberkati 

pelayanan kita. 
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WARTA SINODE 
 

REKRUTMEN MAHASISWA TEOLOGI ASAL GKJ 

Dalam upaya mendapatkan calon mahasiswa teologi yang bersungguh-

sungguh, berdedikasi, memilik minat dan komitmen melayani Tuhan 

melalui jemaat-Nya, maka BAPELSIN XXVIII GKJ akan 

menyelenggarakan rekrutmen calon mahasiswa teologi asal GKJ yang 

akan studi di sekolah teologi yang didukung oleh Sinode GKJ. 

 

Di bawah ini tahapan rekrutmen calon mahasiswa teologi asal GKJ :  
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WARTA KATEGORIAL I 
 

• Ibadah Anak dan Remaja 

Salam dalam kasih Yesus Kristus,  

Mempertimbangkan kondisi terkini dimana jumlah kasus Covid-19 

meningkat di Wilayah Kota Bekasi, Kab Bekasi dan Kab Karawang, 

Majelis GKJ Bekasi Timur telah memutuskan bahwa ibadah anak dan 

remaja  kembali akan dilaksanakan secara daring (online).  
 

Adapun jadwal ibadah anak dan remaja secara online adalah:  
1. Anak      : setiap Minggu, pukul 08.00 WIB (via Zoom) 

2. Remaja : setiap Minggu, pukul 16.30 WIB (via Zoom) 
 

Demikian informasi ini disampaikan untuk kesehatan dan keamanan 

jemaat anak dan remaja.  

Terima kasih. 
 

• PASKAH ANAK 

 

Majelis dan Komisi Anak mengudang seluruh anak sekolah Minggu 

untuk mengikuti Paskah Anak yang akan dilaksanakan pada : 

Hari  : Minggu 

Hari / Tgl.  : 24 April 2022 

Jam  : 08.00 Wib 

Link Zoom : Menyusul 

 

Ditunggu kehadirannya, Tuhan memberkati. 
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DONOR DARAH 

 

 

Dalam rangka pewartaan kasih dan membangun 
kepedulian pada sesama, Tim Humas GKJ Bekasi Timur 
dan Majelis mengundang segenap warga jemaat untuk 
mengikuti kegiatan Donor Darah, yang akan dilayankan 
pada :  

Hari/tgl. : Minggu, 24 April 2022 
Waktu     : Mulai pkl. 07.30 WIB  
Tempat   : Gedung Induk Cut Meutia 

Pelaksanaan donor darah akan dilaksanakan dengan tetap mematuhi 
protokol kesehatan dan para petugas dari PMI juga telah terlebih dahulu 
dilakukan pemeriksaan rapid test covid-19 untuk menjaga keamanan 
bersama. 

Beberapa protocol untuk panitia dan peserta donor darah : 

• Tetap menggunakan masker 

• Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand 
sanitizer 

• Tetap menjaga jarak aman antar peserta 

Bagi warga jemaat yang belum pernah mengambil bagian dalam kegiatan 
Donor Darah, kami menganjurkan untuk segera mendaftarkan diri. Dengan 
berpartisipasi dalam Donor Darah, ada beberapa makna dan manfaat yang 
kita dapatkan, misalnya : 

▪ Manfaat kesehatan : mengontrol kondisi kesehatan, membantu 
sirkulasi darah, membantu membakar kalori dan menurunkan berat 
badan, meningkatkan sel darah merah, memaksimalkan darah dalam 
paru-paru, meningkatkan kapasitas paru-paru dan ginjal, melindungi 
jantung, mencegah stroke, dll. (Sumber : parenting.co.id) 

▪ Manfaat sosial : sebagai bentuk empati dan kepedulian sosial, 
membantu PMI dalam menyediakan supply darah, berpartisipasi 
meningkatkan kualitas hidup sesama manusia, membantu 
pemerintah meningkatkan kualitas kesehatan dan harapan hidup 
masyarakat. 
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▪ Manfaat rohani : mewujudnyatakan iman melalui perbuatan kasih 
yang nyata, sebagai wujud kongkret pelaksanaan Hukum Kasih, 
memelihara dan merawat kehidupan dunia – memayu hayuning 
bawana, sebagai bukti kongkret bahwa kita adalah anak-anak Allah 
yang mau berkorban untuk orang lain, meneladani Yesus Kristus 
secara nyata, dengan “mencurahkan darah” bagi sesama. 

Bagi warga jemaat yang berkerinduan untuk ambil bagian dalam Donor 
Darah, dimohon untuk menjaga kesehatan dan meminimalkan 
kemungkinan diskualifikasi (ditolak) sebagai donor. Untuk itu, kami 
menganjurkan : 

▪ Makan, minum, tidur, dan berolahraga cukup 1-2 hari sebelum 
pendonoran. 

▪ Tidur malam selama minimal 6-7 jam pada malam sebelum hari 
pendonoran. 

▪ Tidak mengkonsumsi makanan manis dan asin secara berlebihan 
sebelum hari pendonoran. 

▪ Tidak mengkonsumsi obat-obatan kimiawi 1 hari sebelum 
pendonoran. 

▪ Sarapan sederhana dan secukupnya saja, 2-3 jam sebelum waktu 
pendonoran. 

Bagi setiap pendonor yang qualified dan sudah diambil darahnya, PMI 

menyediakan paket makanan dan minuman yang diberikan kepada pendonor 

sebagai sarana memulihkan kondisi tubuh pasca pendonoran. Mohon 

partisipasi segenap warga jemaat. Tuhan memberkati pelayanan kita. 
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❖ INFORMASI KEMAJELISAN, PENATALAYANAN, KLASIKAL, SINODAL, DAN EKUMENIKAL 

1. LELAYU 
Telah kembali ke dalam kemuliaan kasih Bapa di sorga : 

• Bp. NARTO (Ayahanda Ibu Eli Retnowati istri Bp. Derrie Hardianto, kelp. Cikarang) dalam 
usia 64 tahun pada hari Senin, 18 April 2022 di Lampung dan dimakamkan pada hari Selasa, 19 April 
2022 di Lampung. 
Segenap Majelis dan jemaat menyatakan turut berduka cita dan mendoakan kiranya kekuatan dan 
penghiburan dari Tuhan senantiasa menyertai segenap keluarga 

2. WARGA BARU 
Majelis telah menerima permohonan menjadi warga GKJ Bekasi Timur dari Bp. YOHANES 
SUNYOTO (melalui surat pernyataan menjadi warga) dengan alamat Perum Bekasi Timur Regency 
Blok F.8 No.18 Bekasi. Majelis yang melayani dari kelompok BTRG. Segenap majelis dan jemaat GKJ 
Bekasi Timur mengucapkan selamat bersekutu, beribadah, dan melayani di jemaat yang baru 

3. PELAYANAN PENERIMAAN PERTOBATAN 
Atas kasih dan perkenanan Tuhan, Majelis Gereja melayankan penerimaan pertobatan atas diri Bp. 
Wandoyo (jemaat kelompok Perumnas III). Pelayanan Penerimaan Pertobatan akan dilayankan pada 
ibadah hari ini Minggu, 24 April 2022 pada  ibadah pukul 09.00 WIB di Cut Meutia dan akan dilayani 
oleh Pdt. Johan Kristantara.  
Selanjutnya, Majelis memohon kepada segenap warga jemaat untuk mendukung pertumbuhan iman 
Saudara tersebut dengan sukacita. Seperti firman Tuhan dalam Lukas 15: 7, “Aku berkata kepadamu: 
Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada 
sukacita karena sembilan puluh sembilan orang benar yang tidak memerlukan pertobatan” 

4. SIDANG MAJELIS PEKERJA HARIAN DAN PEKERJA LENGKAP 
Diinformasikan kepada segenap warga jemaat, bahwa Majelis akan menggelar Sidang Majelis Pekerja 

Harian dan Sidang Majelis Pekerja Lengkap sebagai berikut: 

• MPH 136 : Jumat, 6 Mei 2022 jam 19.30 WIB 

• MPL 136  : Jumat 20 Mei 2022 jam 19.30 WIB 

Apabila Pengurus Komisi, Kelompok, maupun warga jemaat hendak menyampaikan masukan/ saran 

untuk persidangan, dapat menyampaikan kepada Majelis. Mohon dukungan segenap jemaat 

5. UCAPAN TERIMAKASIH 
Diinformasikan kepada segenap jemaat, majelis telah menerima persembahan kasih dari salah satu 
keluarga jemaat sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).  
Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan tersebut. Tuhan memberkati 
pelayanan kita. 

6. PELANTIKAN PENGURUS TIM BINA PRA PERKAWINAN 
Diinformasikan kepada segenap jemaat, sehubungan dengan berakhirnya masa pelayanan Tim Bina 
Pra Perkawinan(BPP) GKJ Bekasi Timur periode 2018-2021 maka majelis akan melantik 
kepengurusan Tim BPP yang baru. Adapun ibadah pelantikan Tim BPP periode 2022- 2025 pada : 

Hari, Tanggal : Minggu, 24 April 2022  
Waktu   : Pkl. 09.00 WIB 
Tempat   : Gedung Induk Cut Meutia 

Demikian informasi disampaikan, mohon dukungan doa segenap jemaat. 
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7. TUKAR PELAYAN FIRMAN HUT KE-91 SINODE GKJ 
Diinformasikan kepada segenap jemaat bahwa dalam rangka turut mensyukuri ulang tahun ke-91 
Sinode GKJ, GKJ Bekasi Timur akan berpartisipasi dalam kegiatan TPF se-Sinode. Adapun kegiatan 
TPF se-Sinode GKJ sedianya akan dilayankan sebagai berikut : 
 

a. Ibadah Minggu 1 Mei 2022, GKJ Bekasi Timur mengutus Pdt. Ribka Evelina Pratiwi 
pelayanan ke GKJ Wiladeg, Gunung Kidul. 
 

b. Ibadah Minggu 8 Mei 2022 GKJ Bekasi Timur akan menerima Pdt. Yehuda Fajar Kristian 
Labeti dari GKJ Wiladeg untuk melayani ibadah Minggu di GKJ Bekasi Timur. 
 

Mohon dukungan segenap jemaat. 

8. PENDAFTARAN BINA PRA PERKAWINAN 
Untuk mempersiapkan calon pasangan suami-istri dalam memasuki kehidupan berkeluarga, 
Majelis GKJ Bekasi Timur kembali mengadakan Bina Pra Perkawinan Angkatan IV yang akan 
dilaksanakan pada : 

Bulan  : Juni - Juli 2022 (6 x pertemuan) 
Tempat  : GKJ Bekasi Timur 
Biaya Akomodasi : Rp. 600,000  

 

Bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dibulan Juli 2022 s/d Juni 2023, dimohon 
untuk mengikuti kegiatan Bina Pra Perkawinan ini. 
 

Pendaftaran sudah dibuka per Januari 2022 hingga bulan Mei 2022, dikantor gereja GKJ Bekasi 
Timur dengan Bp. Vigna atau Ibu Eka. 
 

9. 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, 24 April 2022, 
pk. 19.00 – 19.30 WIB secara daring. Link Doa akan dikirimkan di grup kelompok. Kiranya Tuhan 
memberkati kita semua. 
 

10. INFORMASI PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI UNTUK MEMASUKI GEREJA 

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 yang berkaitan 
dengan Penyelenggaraan Rangkaian Ibadah Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, dengan ini 
disampaikan bahwa pada rangkaian Ibadah Natal dan Tahun Baru, GKJ Bekasi Timur akan 
menggunkan Aplikasi PeduliLindungi untuk masuk (entrance) dan keluar (exit) dari gedung gereja 
serta hanya yang berkategori kuning dan hijau yang diperkenankan memasuki gedung gereja.  
Oleh karena itu dimohon agar seluruh jemaat dan tamu ibadah yang akan mengikuti rangkaian 
Ibadah Natal dan Tahun Baru secara onsite dapat mempersiapkan diri dengan penggunaan Aplikasi 

tersebut. 

11. PELAYANAN SAKRAMEN BAPTIS ANAK 
Sehubungan dengan beberapa pertanyaan dari warga jemaat terkait pelayanan Sakramen Baptis 
Anak, diinformasikan bahwa Pelayanan Sakramen Baptis Anak tetap dapat dilayani dalam Ibadah 
Minggu dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan. 
Warga Jemaat yang akan membaptiskan Putra/Putrinya dapat menghubungi Penatua/Diaken di 
kelompok masing-masing kemudian mengajukan permohonan melalui sekretariat gereja 1 
(satu) bulan sebelumnya. 
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12. PURNA PELAYANAN PENATUA DAN DIAKEN 

Sebagaimana  diamanatkan  dalam  Tata  Gereja  dan  Tata  Laksana  GKJ,  pelayanan  anggota Majelis 
dengan jabatan gerejawi Penatua dan Diaken adalah pelayanan yang terbatas dari segi waktu/periode.  
Seorang  yang  menjabat  sebagai  Penatua/Diaken  dapat  memangku  jabatannya untuk paling lama 2 
(dua) periode, dimana setiap periodenya berlangsung selama 3 (tiga) tahun. 

 

Untuk menjaga keberlangsungan kepemimpinan dan kepelayananan gerejawi, Majelis telah  
memutuskan  untuk  menjalankan proses pencalonan, pemilihan,  persiapan,  hingga  peneguhan  
Penatua  dan  Diaken  baru  untuk  masa  pelayanan tahun 2022-2025. 
Berikut ini time line pemilihan majelis : 

 

Mohon dukungan segenap jemaat. 

13. 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. 
 

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 April 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). 
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Berikut ini Tanggal dan Tema Ibadah di Bulan April 2022 : 

Tanggal 
Ibadah 

Tema 

3/4/2022 “Kasih Pengorbanan yang Mendorong Perubahan” 
10/4/2022 “Kasih yang Konsisten” 
14/4/2022 “Pro Kehidupan dengan Bersikap Rendah Hati” 
15/4/2022 “Pro Kehidupan dengan Menjadi Pendamai” 
16/4/2022 “Di antara Kehidupan dan Kematian” 
17/4/2022 “Kebangkitan Yang Menghadirkan Sukacita” 
24/4/2022 “Perjumpaan yang Meneguhkan Perutusan” 

 

14. 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. 

15. 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 
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. 

16. 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 KRHA Rp80.000.000 JTMY 

3 APTO Rp50.000.000 JTMY 

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

NO NAMA JEMAAT JUMLAH KELOMPOK 
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1 LUPA Rp24.000.000 JTMY 

2 SUMI Rp5.000.000 TMBN 

b. Berikut ini disampaikan informasi terbaru terkait dana talangan : 

a. Total Dana talangan     = Rp870.000.000. 

b. Pengembalian dana talangan bulan Juli 202              = 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. Pengembalian dana talangan bln Juli 2021              = Rp 180.000.000 

h. Pengembalian dana talangan bln April 2022  = Rp.200.000.000 

i. Sisa dana talangan     = Rp 250.000.000  

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

❖ INFORMASI KOMISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (KOLITBANG) 

17. 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. 

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

Hari dan Tanggal Kegiatan Waktu Tempat 

Minggu, 24 April 2022 

Ibadah Minggu 08.00-09.30 Karawang 

Ibadah Remaja 16.00-17.30 Online 

Doa Malam 19.00-19.30 Online 

Senin, 25 April 2022 

(Libur Pendeta dan Karyawan) 

Katekisasi Khusus 09.00-11.00 Online 

Rapat Persiapan Pentakosta 19.30-21.00 Online 
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Pertemuan Pastor-Pastorum Klasis JBT 
Ciwidey, Bandung 

Selasa, 26 April 2022  

 Katekisasi Khusus 09.00-11.00 Online 

Rabu, 27 April 2022 
Katekisasi Khusus 09.00-11.00 Online 

PD KPD 12.00-13.00 Online 

Kamis-Sabtu, 28-30 April 2022 Cuti Pendeta   

Minggu, 1 Mei 2022 
Ibadah Minggu TPF Hut 

Sinode 

08.00-10.00 
GKJ Wiladeg 

18.00-20.00 

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. 
 

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

Hari dan Tanggal Kegiatan Waktu Tempat 

Minggu, 24 April 2022 

Ibadah Minggu 06.00-07.30 
Cut Mutia 

Ibadah Minggu 09.00-10.30 

Persiapan Pelayan Firman Remaja 

Bulan Mei 2022 
19.30-21.00 Online 

Senin, 25 April 2022 
( Libur Pendeta dan Karyawan Gereja ) 

Pertemuan Pastor-Pastorum Klasis JBT 
Ciwidey, 

Bandung Selasa, 26 April 2022 

Rabu, 27 April 2022 Katekisasi Reguler 19.00-21.00 Cut Mutia 

Kamis, 28 April 2022 
Kunjungan Kasih Pondok Pesantren 

Azziyadatush Shalihat 
14.00-17.00 

Jatrikramat, 

Bekasi 

Jumat, 29 April 2022 Kunjungan Warga Jemaat 10.00-17.00 Pastori 

Sabtu, 30 April 2022 Persiapan Khotbah Minggu 10.00-17.00 Pastori 

Minggu, 1 Mei 2022 

Ibadah Minggu 08.00-09.30 
Karawang 

Kunjungan Warga Jemaat 10.00-13.00 

Doa Malam 19.00-19.30 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. Johan 
(konsultasi, konseling, kunjungan, dll.), mohon menghubungi di nomor 0812-1048-7579 

 



23 
 

 

 

 

 
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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.covid19.go.id/
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INFO LOWONGAN KERJA 
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PT. PEREMEKS MULTI SYSTEM 
Data Centre Support Engineer 

 

Job Description 
 
The Data centre Support are pivotal to ensuring the continuality and availability of 
Client’s data centres. We manage data for major and growing companies alike. We are 
growing our infra team and are looking for passionate technicians to join us! 
 

The Role 
In this role as a Data Centre Support Engineer (DCS Engineer), you will be 
responsible for the on-site management of hardware lifecycle of our Client’s IT 
infrastructure. 

• You will troubleshoot technical issues on advanced hardware, ranging from 
servers, storage and networking devices on a rotational shift basis for 24/7 
support 

• Working with key technical subject matter experts, you will have the 
opportunity to participate in the design, implementation and commissioning 
of our advanced IT infrastructure 

• Enhancing operational efficiencies with opportunities to share experiences 
and knowledge with our technical experts. 

 

Basic Qualifications: 
• 2+ years of IT infrastructure operations experience 
• Computer/Server/Storage Hardware Troubleshooting experience 
• Basic understanding of Network operation / support experience 
• Written & verbal English dan Bahasa communication skills 
• Participate in rotating shifts. 

 

Preferred Qualifications: 
• UNIX/AIX/LINUX Operating System, Hardware or Networking certifications. 
• Knowledge in virtual/cloud computing environments. 
• Understanding of IT service management 
• Understanding of Data Center environment safety and security. 

 

If you are ready to join the DCS team, please submit your application and CV to 
hrd@peremeks.com 

mailto:hrd@peremeks.com

