
 

Surat Edaran 
No. 063/Maj/S/2020 

 

 

Kepada yang terkasih, 

Jemaat dan segenap simpatisan GKI Stadion Semarang 

 

 

Dengan hikmat dan iman akan kuasa dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus, demi kebaikan bersama bagi 

banyak orang, serta mempertimbangkan perkembangan terkini mewabahnya virus Covid-19 dan himbauan 

dari pemerintah, PGI, BPMS GKI, juga sebagai tanggung jawab sosial kepada jemaat dan simpatisan, maka 

Majelis Jemaat GKI Stadion Semarang mengambil keputusan sebagai berikut : 

 

1. Kebaktian Umum pada tanggal 22 dan 29 Maret 2020 di GKI Stadion Semarang dan Pos Jemaat 

Plamongan Indah Semarang tidak diadakan di gereja tetapi secara online melalui channel youtube : 

http://bit.ly/gkistadion.  

Video akan tersedia mulai hari Minggu pk. 06.00 hingga hari Senin pk. 24.00. 

o Menghimbau jemaat dan simpatisan untuk melaksanakan ibadah bersama keluarga di rumah masing-

masing dengan menggunakan video dari youtube GKI Stadion Semarang. 

o Bagi Bapak/Ibu yang tidak dapat mengakses youtube, dipersilakan untuk mengambil "Panduan 

Ibadah Rumah Tangga" di TU GKI Stadion Semarang pada hari Sabtu pk 8:00 - pk 12:00 atau di 

Satpam gereja selewat waktu tersebut di atas. 

 

2. Selama berlakunya keputusan ini, rapat Majelis, rapat Komisi, rapat Bidang, rapat Panitia, Persekutuan 

Doa pagi dan sore, Persekutuan KUL Jang Jing, Persekutuan Remaja, Tunas Remaja dan Sekolah 

Minggu serta latihan-latihan Paduan Suara, Angklung, Vocal Group, dll ditiadakan. 

Aktivitas gereja yang akan tetap dilaksanakan hanya persiapan untuk ibadah online. 

 

3. Bagi Bapak/Ibu/Sdr/i. yang akan memberikan persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke  

rekening BCA a/n Yay GKI Stadion Semarang : 

 

* A/C 7960711755 

untuk Persembahan kolekte mingguan, Persembahan Syukur, 

Perpuluhan dan Persembahan Khusus lainnya 

 

* A/C 7960708118 

untuk Persembahan Diakonia 

 

* A/C 7960701008 

untuk Persembahan Misi dan Penginjilan 

 

4. Tata Usaha Gereja tetap buka seperti biasa. Nomor telepon: 

024 831 0540 

024 831 5751 

0815-6561-768 (WA) 

 

http://bit.ly/gkistadion


 

 

 

5. Pelayanan Pastoral dan Konseling, dapat dilayani dengan menghubungi para Hamba Tuhan GKI Stadion 

Semarang. 

 

Keputusan ini berlaku mulai hari ini, 19 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020.  

 

Untuk perkembangan selanjutnya akan disosialisasikan lagi. 

 

Kami menghimbau agar Bapak/Ibu/Sdr/i mengurangi aktivitas di luar rumah dalam rangka usaha kita 

bersama untuk memutus mata rantai pandemi Covid-19. 

 

Mari kita gunakan waktu yang ada untuk lebih dalam lagi membangun relasi dengan Tuhan dan juga antar 

anggota keluarga kita. 

 

Menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan sesuai dengan panduan umum yang sudah diberikan. 

 

Tetap tekun berdoa secara pribadi, bersama keluarga dan berjejaring dengan gereja melalui Cross masing-

masing. 

 

Tetap tenang, tidak panik, bersandar kepada Tuhan kita hadapi pandemi ini bersama-sama dengan hidup 

sehat dan bijaksana. 

 

 

Semarang, 19 Maret 2020 

 

Teriring salam dan doa, 

 Majelis Jemaat GKI Stadion Semarang 

 

 

 

 

 

 

(Pnt. Eunike C.N.) (Pnt. Lie Hok Ie) 
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