
PENATARAN TEOLOGI GEREDJA INDJILI MALUKU
L.S.,

Op zaterdag 24 september 2021 organiseert de Penataran Teologi GIM - een
toerustingsbijeenkomst met als thema:

“INDJIL menghubungkan Geredja dan Maluku – Het EVANGELIE verbindt de Kerk en Maluku”

Dit is het thema voor 70 jaar GIM en komt aan de orde inn de 14elustrumviering van de GIM
zaterdag 26 november 2022 in Drachten. De toerusting is erop gericht om ons in de gemeenten voor
te bereiden op deze gedenkwaardige gebeurtenis: Hoe gaan wij lokaal aan de slag met 70 jaar GIM?
Welke betekenis hebben de woorden ‘Geredja’, ‘Indjili’ en ‘Maluku’ in ons geloofsleven? Deze
studiedag is niet alleen bedoeld voor ambtsdragers maar ook voor (bestuurs-) leden van kerkelijke
organisaties.

Datum: 24 september 2022
Aanvang: 10.00 uur ; Ontvangst: vanaf 9.30 uur;
Locatie: Molukse Kerk Sela Machlekot, De Keijserstraat 15, 6661 GC ELST

Programma

9.30 u

INDJIL menghubungkan Geredja dan

Maluku Ontvangst

10.00 u Opening

10.15 u Penjelidikan Alkitab

11.00 u Workshop 1

12.00 u Lunch

13.00 u Workshop 2

14.00 u Workshop 3

15.00 u Plenaire terugkoppeling vanuit de workshops

15.45 u Afsluiting

Alle aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld om alle 3 de workshops te volgen: 1. Pendeta
Verry Patty verzorgt een Bijbelstudie en is gespreksleider bij de plenaire terugkoppeling 2. Pendeta
Eli Pattij behandelt in zijn workshop het begrip INDJIL
3. Pendeta Mella Halussy staat in haar workshop stil bij de rol van de Geredja
4. Pendeta Michael Patawala spreekt in zijn workshop over Maluku

Aan deze studiedag zijn geen kosten verbonden. Wilt u zich s.v.p. aanmelden vóór 31 augustus 2022?
Van belang daarbij is dat u aangeeft met hoeveel personen u komt. Kunt u de namen doorsturen naar
het mailadres van de GIM te Houten: geredja_indjili_maluku@hetnet.nl.



Met vriendelijke groet en zegenbede,
Namens Penataran Teologi GIM,
Pdt. R. Halussy, ambtelijk secretaris


