
Sekilas Info Convent Pendeta Wuppertal. 
 
Bersjukur kepada Tuhan bahwa: Dalam 
pergumulan pelajanan pada masa corona 
tiap – tiap pendeta GIM dapat bekerdja sesuai 
dengan kreatifitas dan 
ketrampilan-nja masing – masing untuk 
melajani umat dalam persekutuan Geredja 
Indjili Maluku. 
Dan dimasa pasca corona ini para pendeta 
bisa baku dapa dan kumpul kombali 
selama tiga hari di Wuppertal untuk, 
menjatuhkan visie dan memantapkan pribadi 
masing – masing untuk terus melajani.Y 
Pendeta A.F. Nikijuluw sebagai ketua convent 
menjampaikan tiga pokok penting 
jang mendjadi tudjuan umum convent 
pendeta tahun 2022 ini adalah sebagai 
berikut; 
 
1. Meningkatkan motivasi dan semangat para 
pendeta untuk lebih 
berkreativitas mendjalankan tugas pelajanan 
sebagai gembala jang 
melajani domba – domba Tuhan dengan 
penuh kerendahan diri. 
 
2. Pendeta dalam fungsinja sebagai gembala 
dapat mendjadi tom – tom untuk 
memberi arah bagi pertumbuhan kehidupan 
beriman umat (domba – domba 
milik Tuhan) sesuai dengan amanat Sang 
Gembala Agung – Jesus Kristus, 
bukan sebagai penguasa. 
 
3. Kemampuan untuk mendjalankan amanat 
sang Gembala Agung itu harus 
dibuktikan dalam mengendalikan angin 
sekularisasi, kabut pandemie, badai 
inflasi serta awan – awan virtualisme dan 
sosial media sekarang ini dengan 
perentjanaan beleid strategis jang djitu bagi 
efektifitas pelajanan GIM. 
 
Disamping tiga pokok jang disebutkan ini, para 
pendeta berkomitmen untuk dalam 
menata seluruh pekerdjaan pelajanan bagi 
domba – domba milik Tuhan, harus 
djuga memperhatikan aspek sedjarah dan 
budaja sebagai bagian dari identitas 
diri bangsa Maluku. 
 

Convent berdjalan sangat baik penuh dengan 
suasana persaudaraan sebagai kawan 
– kawan sekerdja. Demikian sekilas info 
Kindok untuk basudara samua. 
 
GIM Pusat Kindok 
 
Korte info  over Het Convent van dominees in 
Wuppertal : 7, 8 , 9 Juni 2022. 
 
Met  veel dankbaarheid aan de Heer willen we 
mededelen dat : Ondanks de  worstelingen in 
het uitvoeren van de bedieningen tijdens de 
corona periode , het elke dominee is gelukt 
om met hun eigen creativiteit  , en hun eigen 
vaardigheden  de diensten aan de kerkelijke 
gemeente van de Gereja Injili Maluku uit te 
voeren. 
 
En in deze tijd van Pasen , terwijl het corona 
er nog was ,konden de dominees elkaar toch 
weer ontmoeten en  bijeenkomen gedurende 
3 dagen in Wuppertal , waarbij ze hun eigen 
persoonlijke  visie en hun vastberadenheid 
konden uitspreken om door te gaan in de 
bediening. 
 
Dominee A.F.Nikijuluw , als voorzitter van de 
convent bracht 3 voorname kernpunten naar 
voren, die de uitgangspunten moeten zijn zijn 
voor de conventie van 2022. 
 
De uitgangspunten zijn : 
 
1. Het verhogen van  motivatie , geestdrift , 
van de dominees om met nog meer 
creativiteit ,hun taak als dominee uit te 
voeren , als zijnde een herder die in 
nederigheid Gods  schapen wijdt. 
 
2. Een Dominee in zijn functie als de herder 
moet een tom- tom  kunnen zijn om richting  
aan te  geven in de groei in het leven van de 
gelovige gemeente. ( de schapen ,eigendom 
van God )  gelijk aan de boodschap van de 
Grote Herder –Jezus Christus,  , en niet als 
heerser. 
 
3. De mogelijkheid om de boodschap van de 
Goede Herder uit te kunnen voeren, en dat 
moet worden bewezen in het in toom houden 
van de secularisatie stroom , de sluier van de 



pandemie,  storm van de inflatie , de 
virtualisatie wolken,  en de sociale media die 
er nu zijn , met een goed overwogen beleid 
strategie en en effectieve bediening v.d GIM. 
 
Buiten  deze 3 kernpunten .zullen de 
dominees ook overeen moeten komen , om 
naast het uitvoeren van het werk in de 
bediening van de schapen (,Gods eigendom) , 
ook moeten letten op de geschiedenis en de 
cultuur , als een deel van de identiteit van een 
Molukken. 
 
De convent was goed verlopen, in een goede 
broederlijke sfeer als collega”s. 
 
Pusat Kindok 


