
 

 

      PENATARAN TEOLOGI GEREDJA INDJILI MALUKU      

L.S., 

Op zaterdag 4 december2021 organiseert de Penataran Teologi GIM - op basis van de RIVM-
maatregelen - een studiedag met als thema: 

“(S)preken met Advent - memberitakan dengan harapan” 
 
In deze eerste Adventsweek richten wij ons op de toekomst van de GIM. Hoe kunnen wij samen in de 
gemeente dienstbaar zijn en met ons (s)preken mensen hoop geven in deze woelige en donkere 
tijden? Wat hebben wij als kerk nodig om dit verantwoord te doen? 
Deze studiedag is niet alleen bedoeld voor ambtsdragers maar ook voor (bestuurs-) leden van 
kerkelijke organisaties. Naast een kort overzicht over de werkzaamheden van Penataran Teologi GIM 
zullen er 2 workshops gegeven worden en zal er een paneldiscussie zijn.  
 

Plaats : MKC, Oud Wulfseweg 1, 3992 LT,  Houten 
Datum : 4 december 2021  
Aanvang: 11.00 uur 

 

Programma  (S)preken met Advent - memberitakan dengan harapan 

10.00 u Ontvangst 

10.30 u Opening pdt. J.M. Pattikawa 

10.45 u Wat heeft de GIM nodig om te (s)preken - Penataran 

11.30 u Workshop  I 

12.30 u Lunch 

13.15 u Workshop II 

14.15 u Presentatie 

14.45 u Paneldiscussie met vicarissen 

15.30 u Afsluiting  

 
Alle aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld om beide workshops te volgen: 
1. Pdt. Eli Pattij behandelt een aantal teksten vanuit de Bijbel, die op het leesrooster staan. 
2. Pdt. Verry Patty staat stil bij de rol van de verkondiger anno 2021. 
Naast de bijdrage van de docenten hopen ook de vicarissen hun ervaringen op weg naar het 
Voorganger-schap met ons te delen. 
 
Aan deze studiedag zijn geen kosten verbonden. Echter, u dient wel aan te melden met hoeveel 
personen (naam/namen) u komt vóór 26 november 2021 (@: geredja_indjili_maluku@hetnet.nl).  
 
Wij hopen u met een QR code in uw bezit te ontmoeten op zaterdag 4 december. 
 
Met vriendelijke groet en zegenbede, 
Penataran Teologi GIM, 
Pdt. R. Halussy, ambtelijk secretaris 
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