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Telah dilaksanakan Sidang Tahunan GGP tahun 2011 di GGP Syalom Bandung. 
Sidang dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Pusat, Dewan Pembina, Badan 
Pengawas dan Perbendaharaan, Ketua Mada dan Mawil seluruh Indonesia. Dalam 
acara pembinaan, Panitia mengundang pembicara dari lingkungan GGP yakni Pdt 
Almon Retika dengan paparannya yang sesuai tema Sidang Tahunan yakni : Jadilah 
arif dan pergunakanlah waktu yang ada (Efesus 5:15-16). Dari luar Sdr Jahya B 
Soenardjo, Chief Conseling Officer Direxion Strategy Consulting,dengan judul 
paparan : Kemandirian Gereja dalam perspektif ekonomi dan keuangan. Sdr Johro L 
Munthe (Pemimpin Redaksi Majalah Narwastu), dengan judul paparan Peran media 
Kristiani dalam membengun nilai ditengah masyarakat dan bangsa Indonesia. Jeirry 
Sumampow S.Th, Sekretaris Eksekutif PGI, yang juga pengamat politik 
menyampaikan ceramah dengan judul  : Tahun 2011 umat Kristen masih sulit 
beribadah. Dalam bidang organisasi, selain laporan majelis Pusat dan daerah, juga 
dibentuk tim-tim yang membahas masalah perangkat lunak produk periode yang lalu 
dan yang baru.Pada beberapa kesempatan Majelis Pusat mengirimkan utusan untuk 
mengikuti seminar, symposium nasional tentang hukum & HAM, teologia, penginjilan 



dan sebaginya, untuk itu naskahnya telah diperbanyak dan di bagi ke peserta sidang 
tahunan, dengan harapan dapat dipelajari sebagai bekal menambah pengetahuan 
untuk para hamba Tuhan, dan selanjutnya dapat disebar luaskan sampai majelis 
jemaat. Hasil Sidang Tahunan dalam bentuk notulen telah selesai disusun dan 
segera dapat di kirim ke mada, dan wawil khusus. Selain itu dalam sidang tahuan 
dibahas , dan didiskusikan dalam beberapa komisi, produk-produk perangkat lunak 
pada perode yang lalu, maupun pada periode sekarang, yang hasilnya disusu n dan 
disempurnakan kembali oleh majelis pusat.pada sidang tahunan ini panitia 
mengundang RBC Indonesia, suatu lembaga yang menerbitkan dan mencetak 
Renungan Santapan Rohani secara cuma-cuma, dalam beberapa bahasa, 
Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Para peserta selain mendapatkan paket produk 
RBC, juga para peserta juga mendapatkan paket yang lain yang dapat dibagikan 
kepada jemaat. 
 
 

 
 
 

Selain mengisi kotbah di GGP Bali Ketum pada tanggal 4 Desember 2011 meninjau 
bangunan calon gedung GGP Bali, yang direncanakan akan di resmikan pada tahun 
2012. Suatu perjuangan yang patut kita apresiasi, bagaimana kegigihan Gembala, 
Majelis dan jemaat disini untuk merealisir impiannya sebuah gedung ibadah yang 
permanen. 

 
 



 
  
Ketum & Sekum memenuhi undangan MADA GGP SULAWESI SELATAN untuk 
memberikan pembekalan calon Pendeta Pembantu, Pendeta Muda dan Pendeta 
pada tanggal 19 Desember 2011. Perjalanan yang melelahkan selama 9 jam dari 
Makasar ke Toraja Utara, terhapus, ketika kami semua dapat bertemu dengan para 
hamba Tuhan dan Jemaat Sulawesi Selatan di Toraja. Pada malam harinya 
dilaksanakan kebaktian dan perayaan Natal di Hotel Rahmad Toraja. Pada saat 
pulang ke Makasar, Ketum, Sekum didampingi Ketua dan Sek Mada Sulsel singgah  
ke GGP di Palopo. Sekum melihat betapa sederhanya jemaat di palopo, namun 
Gembala dan jemaatnya masih tekun melayani dan berbakti kepada Tuhan. 
Demikian juga dengan komitmen para hamba-hamba Tuhan muda yang rela 
meninggalkan kehidupan yang mapan untuk merintis di tempat yang serba 
kekuarangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
Ketum & Sekum dan Ketua DP memenuhi undangan Majelis Wilayah Riau 
Kepulauan untuk menghadiri Kebaktian dan Perayaan Natal pada tanggal 17 
Desember 2011. Selain Ketum mengisi Kotbah Natal di Mall Batam dan kotbah di 
GGP Nasaret Batam, juga Sekum mengisi Kotbah di dua GGP yang lain. Sebelum 
kembali ke Jakarta, etum dan sekum mengadakan pertemuan dengan para 
Gembala se Batam, kecuali Pdt Agus yang harus segera kembali ke Pangkalpinang 
karena adanya pelayanan jemaat. Ada kerinduan mereka untuk dapat membangun 
rumah ibadah yang permanen di kota Batam. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 


