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Sehubungan dengan itu, beberapa hal yang perIu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya, GKPS tetap menjalankan Kebaktian Minggu seperti biasa.

2. Dalam hal jemaat-jemaat yang berada di zona merah (seperti yang dikategorikan
oleh pemerintah) :
a. Pelaksanaan ibadah minggu yakni tanggal 22 dan 29 Maret 2020. dilaksanakan

di rumah tangga masing-masing dengan panduan dari pendetalmajelis jemaat
setempat. Persembahan hari Minggu itu dikumpulkan di rumah tangga masing
masing yang nantinya disetorkan kepada Majelis Jemaat.

b. Partonggoan (kebaktian rumah tangga) dan kegiatan kategorial dalam rentang
waktu tanggal 20 sid 31 Maret diadakan di rumah tangga masing-masing
dengan panduan dari pendetalmajelis jemaatlpengurus seksi jemaat setempat.
Persembahan hari Minggu itu dikumpulkan di rumah tangga masing-masing
yang nantinya disetorkan kepada Majelis Jemaat.

c. Dalam hal tertentu yang tidak dapat dihindarkan, jika hams menyelenggarakan
ibadah bersama (kebaktian pra-nikah/parpadanan, pemberkatan nikah,
penguburan) maka dihimbau untuk memperhatikan:
1) Tersedianya fasilitas cuci tangan (hand sanitizer),
2) Menghindari kontak langsung seperti bersalaman,
3) Jarak aman dalam berinteraksi sosial,
4) Menghimbau agar kepada jemaat yang sedang sakit, lansia, anak-anak untuk.

tidak mengikuti ibadah berdama yang dimaksud.

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 serta araban Presiden RI, himbauan
MPH PGI dan himbauan Pimpinan Pusat GKPS tertanggal 14 Maret 2020, dengan ini kami
menghimbau agar kita ikut mendukung pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19
sebagai bentuk tanggung jawab dan solidaritas terhadap mereka yang terpapar virus
tersebut

Tempat

Kepada yth:
Pengurus Harlan Majelis Jemaat sa-GKPS
di

Nomor: 185/3-PP/2020
Hal : Himbauan tentang Pelaksanaan Kegiatan Gerejawi pada Masa Pandemi Covid-19

Pematangsiantar, 19 Maret 2020

Ephorus Pdt Martin Rumanja Purba MSi
Sekretaris Jenderal : Pdt Dr Paul Ulrich Munthe

Pimpinan Pusat GKPS

GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN (GKPS)'
SIMALUNGUN PROTESTANT CHRISTIAN CHURCH



Telp. : (0622) 23676, 433381
Fax: (0622) 22626
E-mail: gkps@gkps.or.id
Website : http://www.gkps.or.id

Kantor Pusat :
JI. Pdt. J. Wismar Saragih
Kotak Pos 101

. Pematangsiantar 21142
INDONESIA

Demikianlah surat himbauan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas kerjasama semua
pihak kami sampaikan terima kasih.

Dalam menghadapi pandemi ini, marilah kita bersama-sama bergandeng tangan untuk
mencegah dan mengatasinya, tetap berdoa supaya bencana non alam ini segera teratasi
dalam kuasa kasih Tuhan kita Yesus Kristus.

3. Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan teknis dalam kegiatan gerejawi
lainnya seperti sermon, rapat-rapat, dan lain-lain dibijaksanai oleh Pendeta
ResortlPengurus Resort dan berkoordinasi dengan Pimpinan Majelis Jemaat.

4. Sebaiknya kita menahan diri untuk tidak menshare ke media sosial data-data orang
yang sudah terpapar virus, tidak meneruskan berita-berita yang belum pasti
kebenarannya (hoax).
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