Jakarta, 01 Oktober 2018
No
Hal

: 6046/X-„18/MS. XX
: Bantuan Bagi Korban Bencana Alam

Kepada Yth:
Seluruh Majelis Jemaat GPIB
Di
Tempat
Salam sejahtera,
Puji Syukur kepada Allah karena Ia yang telah memanggil kita sebagai kawan sekerja-Nya adalah Allah
yang setia.
Ketika Tuhan yang empunya kehidupan memberikan pergumulan kepada saudara-saudara kita yang
menjadi korban bencana alam dan kemudian memberikan pengharapan melalui tangan-tangan Jemaat
lewat persembahan bantuan dari Jemaat-Jemaat. Untuk itu Majelis Sinode melalui Crisis Centre
menyampaikan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan Jemaat sebagai wujud
kepedulian kepada sesama yang membutuhkan.
Tetapi ternyata kembali telah terjadi bencana gempa bumi di Palu dan Donggala - Sulawesi dan kita
sebagai umat Tuhan terpanggil untuk kembali bersama-sama meringankan beban penderitaan yang
menimpa sesama umat Tuhan, yang dapat diwujudkan melalui beberapa hal, yaitu :
1.

Dukungan doa
Jemaat dihimbau untuk membawa pergumulan ini kedalam doa setiap harinya, baik melalui doa
dalam ibadah maupun doa-doa pribadi

2. Bantuan tunai
Jemaat dihimbau untuk membuka satu kotak persembahan khusus yang dikumpulkan pada
Ibadah Minggu atau langsung secara tunai yang dikirim melalui Rekening BRI Cabang Jakarta
Mangga Dua No. 0346-01-000429-30-7 atas nama Majelis Sinode GPIB/Crisis Center.
3. Bantuan berbentuk material seperti selimut, tenda, terpal, tikar/alas tidur, baju layak pakai
terutama untuk anak2, kebutuhan wanita dikirim ke GPIB “Bukit Zaitun” Jl. Cendrawasih No.
353, Karang Anyar, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diengan contact person di No.
085340838195
Kiranya dukungan doa maupun bantuan yang kita berikan tersebut serta seluruh kerja dan pelayanan kita
akan membuat nama Tuhan Yesus Kepala Gereja semakin dimuliakan.
Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati
pelayanan kita bersama.

Teriring Salam dan Doa,
MAJELIS SINODE GPIB

Pendeta Marthen Leiwakabessy, S.Th
Ketua I
Tembusan :
1. Departemen Pelkes
2. Crisis Center
3. Biro Umum
4. Arsip/rt-k1
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Pendeta Elly D. Pitoy – de Bell, S.Th
Sekretaris I

