
GEREJA MASEHI INAIILI di MINAHASA
(The Christian Evangelical Church in Minahasa)

Kantor Sinode GMIM - Tomohon
Jalan Raya Tomohon - Manado, Kelurahan Talete ll Tomohon
Kotak Pos 5, Sulawesi Utara - 95362
Telp: (0431) 351036, 351162,352973, 351079, 352134, 352123
Fax : (0431) 351161
Website : www.gmim.or.id E-mail : sinode@gmim.or.id

Nomor: K. Oet /PPD.V\U01-202'|

Lamp. : -

Hal : Pemberitahuan

14 Januari 2021

Kepada yang Terhormat :

1. BADAN PEKERJA MAJELIS WILAYAH

2. BADAN PEKERJAMAJELISJEMAAT
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Di

Tempat

Salam sejahlera dalam Kasih Yesus Kristus,

Dalam perkenanan Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita diajak

untuk mengucap syukur atas tuntunan dan lindungan-Nya, sehingga kita telah melewati

Tahun 2020 dengan berbagai pergumulan dan sukacita. Kini kita memasuki Tahun 202'l

sebagai Tahun Rahmat Tuhan yang penuh dengan harapan dan kerinduan dalam panggilan

sebagai Gereja-Nya di tengah dunia ini.

Mengajak dan terus mengingatkan kepada seluruh komponen Gereja Masehi lnjili di

Minahasa untuk mendukung sepenuhnya upaya-upaya yang dilakukan oleh

Pemerintah dan Gereja untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-l9 dengan

membatasi kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang serta menerapkan

secara ketat protokol kesehatan bagi diri sendiri dan orang lain dalam kegiatan-

kegiatan sosial kemasyarakatan (acara suka dan duka) dan dalam aKivitas setiap

hari di berbagai tempat (rumah, tempat umum, perkantoran, rumah sakit, pusat

perbelanjaan, Gedung Gereja, dsb) sampai situasi pandemi ini secara resmi

diumumkan telah mereda.

2. Memberikan dukungan secara optimal atas upaya Pemerintah untuk menanggulangi

penyebaran COVID-1g melalui pengadaan vaksin serta rencana pelaksanaannya

sambil terus mempelaiari berbagai informasi resmi dari Pemerintah dan instansi

teknis terkait yang memberikan edukasi bagi jemaat dan masyarakat dalam

pelaksanaan vaksinasi ini serta mampu bersikap bfak dalam menanggapi berbagai

rumor saat ini yang meragukan efeKiyitas tindakan vaksinasi.

1

Di awal Tahun 2021 ini, pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan dan pergumulan dunia

termasuk Bangsa lndonesia. Kita pun menyadari di daerah Provinsi Sulawesi Utara beberapa

waktu terakhir ini mengalami laju peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-'I9 yang tersebar di

Kabupaten/Kota. Menyikapi kondisi ini, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:



Kita meyakini bahwa berbagai upaya yang kita lakukan untuk menanggulangi penyebaran

virus ini adalah bentuk tanggungjawab iman kita sebagai orang percaya. Dalam pengharapan

iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita dimampukan untuk menjalani

Tahun 2A21 dalam kehendak-Nya.

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima

kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0 
"ooon 

PEKERJA MAJELT. srNoDE
GEREJA MASEHI INJILI di i'INAHASA

Ketua, Sekretaris,

Dr. Hein Arina
?

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


