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BESTIR SYNODE 

Oud Wulfseweg 1-02    per e-mail verzonden  

3992 LT  HOUTEN       
Tel.:   030-2515156 / 2541433     
e-mail:geredja_indjili_maluku@hetnet.nl  Kepada jang terhormat 
       -Badan Madjelis GIM;  
       -Para Pendeta; 
       -Bestir² Classis 
Nummer: 078/BMD/67/mm;    di tempat 
Betreft   : Corona-virus  

 
       Houten, 25 maart 2020 
 
Salam Sedjahtera! 
 
Waarde broeders en zusters in het geloof, 
 
Nog steeds houdt het Coronavirus de wereld in haar greep. Ze veroorzaakt verdriet, 
pijn en verwarring. Laten we niet wanhopig worden. Integendeel, wees moedig en 
sterk in geloof, hoop en liefde. Vertrouw op de liefdevolle zorg van God de Vader in 
Jezus Christus. 
Het Synodebestuur roept u op om onophoudelijk te blijven bidden  
 
In vervolg op ons schrijven van  18 maart jl. maken wij u bekend, dat het 
Synodebestuur de verscherpte maatregelen van de overheid zal uitvoeren. 
Deze verscherpte maatregelen houden o.a  in dat er 

 Samenkomsten verboden zijn tot 1 juni 

 Ook voor minder dan 100 personen 

 Forse boetes en sluiting 
 
Daarom roept het Synodebestuur u allen op om gehoor te geven aan de 
aangekondigde beleidsmaatregelen van de overheid. Dit houdt in dat er nu een 
verbod is om samenkomsten te houden. Dit verbod geldt zoals hierboven vermeld tot 
1 juni. Een uitzondering is er voor religieuze vieringen met een maximum van dertig 
gelovigen, mits ze de voorgeschreven 1,5 meter afstand van elkaar bewaren en geen 
handen schudden.  
 
Houdt u zich vooral aan de voorgeschreven ‘social distancing’ (fysieke afstand). Dit is 
een daad van zorg voor onze naaste terwijl we blijven belijden dat we afhankelijk zijn 
van de Schepper van het Universum. 

 Ook thuis; maximaal 3 mensen op bezoek en houd ook dan afstand tot elkaar. 

 Heeft een gezinslid koorts dan moet het gehele gezin binnen blijven. 
 
Wat betekent dit voor ons? 
Het Synodebestuur raadt u met klem af om de erediensten niet te houden. Het 
Coronavirus is immers voor iedereen net zo gevaarlijk, godsdienstig of niet-
godsdienstig. Het virus vraagt van een ieder dezelfde offers. 
 



 
Vervolgblad -2- briefnummer 078/BMD/76/mm; 
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Sommige predikanten verzorgen online kerkdiensten (zonder gemeente). 
 
Zoals het oude Israël overging naar synagogen toen de tempel werd verwoest, zal 
onze aanbidding van God niet verhinderd worden als we geen gebruik mogen maken 
van het kerkgebouw of welke ruimte dan ook.   
Zoals de eerste discipelen van Christus die hun bijeenkomsten naar geheime 
plaatsen verplaatsten, blijven wij God aanbidden en bidden wij om zijn Geest, ook in 
een veranderende locatie zoals de huiskamer. 
 
Te midden van alle verwarring, roept het Bestuur u en ieder gezin afzonderlijk op om 
in de komende tijd een ‘Sembahjang Rumah Tangga’ (alleen voor uw gezin in 
huiselijke kring) te houden. Zo viert u in gezinsverband de eredienst door te bidden, 
uit de Bijbel te lezen en te zingen. U zamelt uw gaven in en draagt dat dan later af  
aan de Badan Madjelis (kan ook via telebankieren en Tickie gebeuren). 
 
Gedenk in uw gebeden: 

 De mensen die hun uiterste best doen om een vaccin te vinden om het 
Coronavirus te bestrijden; de mensen in de vitale zorg (artsen, 
verpleegkundigen en anderen); 

 De overheid dat ze in alle wijsheid dit land mogen besturen om zo het wel en 
wee van de ingezetenen te bevorderen; 

 De zieken die door het Coronavirus zijn getroffen. Hun familieleden, die daarbij 
hun dierbare(n) hebben verloren, maar vergeet vooral niet de andere zieken en 
kwetsbaren in de samenleving;  

 Bidt voor de kerken dat zij het Goede Nieuws mogen blijven verspreiden in 
deze onvoorspelbare tijden; 

 Voorgangers en Kerkenraden bidt voor uw gemeente die aan uw herderlijke 
zorg is toevertrouwd.  

 Ook onze broeders en zusters op de Molukken/Indonesië, die nu ook 
geconfronteerd zijn met het Convid19.  
 

Persembahan Sjukur (PS) 

 De Badan Madjelis wordt nadrukkelijk gevraagd om toe te zien dat in deze 
crisistijd de PS op tijd wordt overgemaakt. 

 
Het Synodebestuur roept u allen op nu we alle kerkelijke activiteiten voorlopig 
opschorten, om samen  met de overheid en samenleving te concentreren op de 
bestrijding van het Coronavirus. 
 
Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en 
vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest 
(Romeinen 15:13). 
 
 
Namens het Synodebestuur van de Geredja Indjili Maluku, 
Ketua,                                                                 Sekretaris,  

                                 
Pdt. O.Matulessy                                  Pdt. J.M. Pattikawa 


