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Lamp. : - 

Hal : Pemberitahuan dan Permohonan Bantuan Bencana Alam 
 

 Kepada yang Terhormat : 

1. BADAN PEKERJA MAJELIS WILAYAH  

2. BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT 

GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA 

Di 

 Tempat 

 

Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus, 

Mengawali tahun 2021 sebagai tahun anugerah Tuhan Yesus Kristus, kita diperhadapkan dengan 

Bencana Alam yakni banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Sulawesi Utara termasuk 

beberapa daerah dalam lingkup pelayanan Gereja Masehi Injili di Minahasa. 

 

Sebagai persekutuan Gereja Tuhan, kita terpanggil turut dalam gumul dengan saudara-saudara 

kita yang menjadi korban bencana alam sejak tanggal 16 Januari dan 22 Januari 2021, maka 

sebagai bentuk tanggungjawab iman kita atas pergumulan ini, kami sampaikan beberapa hal 

sebagai berikut : 

 

1. Dalam setiap pelaksanaan Ibadah di Jemaat dan Wilayah se-GMIM, agar kita saling 

menguatkan dan secara khusus mendoakan saudara-saudara kita yang menjadi korban 

bencana alam. 

 

2. Mengkoordinir pengadaan bantuan dari jemaat dan wilayah masing-masing dengan 

beberapa kebutuhan mendesak saat ini yaitu : makanan, minuman untuk korban 

bencana alam dan bantuan tenaga untuk pembersihan lokasi-lokasi banjir dan tanah 

longsor seperti di rumah warga jemaat/masyarakat, gedung gereja, pastori dan 

fasilitas-fasilitas umum. 

 

3. Bagi jemaat-jemaat yang mengalami bencana alam agar membuat dapur umum untuk 

menjangkau penyaluran bantuan berupa makanan dan minuman. 

 

4. Bagi jemaat/wilayah dan pribadi/keluarga yang berkerinduan memberikan bantuan 

dalam bentuk dana dapat dikirim melalui transfer rekening an. SINODE GMIM dengan 

daftar bank: BRI No. 5244.01.000041.30.2; Bank SulutGo No. 008.02.11.008530.1 dan 

mengirimkan bukti transfer di No. WA 0852-9858-9933 an. Arthur Muntu/Kepala Bagian 

Keuangan Sinode GMIM. 
 

5. Informasi terkait lokasi, kebutuhan koban bencana alam serta penyaluran bantuan dari 

jemaat/wilayah se-GMIM dapat menghubungi dan berkoordinasi dengan Bidang 

Hubungan Kerjasama Sinode GMIM (Pdt. Ventje A. Talumepa, M.Th/Wakil Ketua BPMS 

GMIM No. HP. 0813-5637-3789 WA. 0821-8826-3478 atau Pdt. Katherine E. Ering, 

S.Th/Sekretaris Departemen Kemitraan dan Dialog No. HP/WA 0852-5671-0367) 



Segala bentuk kepedulian dan perhatian kita kiranya akan meringankan beban dan menjadi 

penguatan bagi saudara-saudara kita dalam menghadapi pergumulan ini. “Bertolong-tolonganlah 

menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus” (Galatia 6 : 2)  

 

Demikian pemberitahuan dan permohonan ini, atas kepedulian, bantuan dan perhatian dari 

seluruh jemaat dan wilayah se-GMIM, disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus, Kepala Gereja 

dan Juruselamat dunia kiranya terus menguatkan, menolong dan memberkati kita semua. 

 

 

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE 

GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA 

Ketua, Sekretaris, 

 

 

 

 

Pdt. Dr. Hein Arina 

 

 

 

 

Pdt. Dr. Evert A. A. Tangel, M.Pd.K 

 

 

Tembusan : 

1. Bidang Hubungan Kerjasama Sinode GMIM; 

2. Bidang Perbendaharaan dan Keuangan Sinode GMIM; 

3. Arsip,- 


