
 

Surat Edaran II 

No. 067/Maj/S/2020 

 

Kepada yang terkasih,  

Jemaat dan Simpatisan GKI Stadion Semarang  

 

Menindaklanjuti Pesan Pastoral II yang dikeluarkan oleh BPMS GKI, Arahan BPMSW GKI SW Jateng dan 

himbauan dari Pemerintah Indonesia serta Maklumat Kapolri tentang larangan berkumpul di tengah 

merebaknya virus Corona, maka Majelis Jemaat GKI Stadion memutuskan : 

 

1. Kebaktian Minggu & Rangkaian Kegiatan Paskah 

a. Kebaktian Minggu dilakukan di rumah masing-masing sampai dengan tanggal 30 April 2020. 

b. Jemaat dihimbau untuk mengikuti ibadah online di Youtube (http://bit.ly/gkistadion) yang 

mulai dapat diakses pada setiap hari Minggu pukul 06.00 sampai dengan Senin pukul 24.00 

WIB. 

c. Pemberian persembahan dapat dilakukan melalui transfer bank ke rekening BCA a/n “Yay GKI 

Stadion Semarang”, dengan rincian no.rekening tertera di bawah surat ini. Bagi jemaat yang 

kesulitan melakukan transfer dan ingin memberikan persembahan, dapat memasukkan ke dalam 

kotak persembahan yang disediakan gereja dan diletakkan di dekat kantor TU gereja. 

d. Perjamuan Kudus yang biasa dilaksanakan pada Jumat Agung ditiadakan. Namun akan tetap 

diadakan ibadah Jumat Agung secara online,yang dapat diakses pada Hari Jumat tanggal 10 

April 2020, mulai jam 06.00 – 24.00. 

e. Ibadah Kamis Putih (9 April 2020) dan Perayaan Paskah berupa konser (12 April 2020 sore) 

ditiadakan. 

f. Kebaktian Paskah (12 Apri 2020 pagi) dilakukan online seperti Kebaktian Minggu lainnya. 

2. Kegiatan di luar hari Minggu 

Untukseluruh kegiatan gereja di pusat maupun di pos jemaat Plamongan Indah ditiadakan, kecuali 

bagi para pelayan ibadah online dalam jumlah yang dibatasi. 

3. Pelayanan Pastoral 

a. Pelayanan pastoral kepada umat yang sakit dan konseling dilayani oleh hamba Tuhan dengan 

menggunakan media telepon atau media komunikasi lainnya. 

b. Pelayanan kedukaan hanya dapat dilakukan pada saat kebaktian tutup peti dan kebaktian 

pemakaman atau kremasi, dengan catatan: Jumlah pelayan dan pelayat dibatasi dan bukan orang-

orang yang mudah tertular virus Corona seperti orang tua atau yang sedang sakit; Jarak tempat 

duduk memperhatikan physical distancing measure; Dan semua pelayan memakai masker. 

c. Pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah gereja sedapat mungkin ditunda sampai dengan 

situasi membaik. Namun jika tetap harus dilaksanakan, maka hanya dihadiri oleh keluarga 

mempelai dan pelayan ibadah saja, tanpa undangan, dan jika memakai event organizer maka 

personel EO dibatasi maksimal 2 orang. Jarak tempat duduk memperhatikan physical distancing 

measure. Gereja menyediakan hand sanitizer untuk digunakan di tempat. 

4. Himbauan 

a. Jaga stamina tubuh dan tingkatkan sistem imun tubuh dengan makanan bergizi, istirahat yang 

cukup, olah raga, dan pikiran yang tenang. 

b. Hindari kerumuman orang banyak dan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain 

(physical distancing). 

c. Mencuci tangan sebelum makan dan menyentuh wajah. 

http://bit.ly/gkistadion


 

d. Gunakan masker bila sedang batuk atau pilek. Namun jika disertai dengan demam yang tinggi, 

segeralah periksa ke dokter. 

e. Jika tertular covid-19, segera berikan informasi ke TU agar dapat dilakukan penelusuran kontak 

terdekat (tracking). No. telepon TU tertera di bawah. 

f. Menghadapi perkembangan penularan covid-19 di dunia dan khususnya di Indonesia, banyak 

rumah sakit saat ini kesulitan mendapatkan alat-alat perlindungan diri (APD) yang sangat 

dibutuhkan, kita umat percaya yang terpanggil untuk menjadi garam dan terang bagi dunia tidak 

mungkin hanya tinggal diam saja melihat mereka bertaruh nyawa dalam perjuangan 

menyelamatkan pasien. Oleh sebab itu GKI Stadion berinisiatif untuk memberi bantuan APD 

kepada rumah sakit yang membutuhkan. Jemaat dan simpatisan sekalian diundang untuk ikut 

berpartisipasi dalam gerakan ini, dengan cara: 

− memberi bantuan berupa barang sesuai standard kebutuhan rumah sakit, yang dapat 

dikumpulkan di gereja dan diserahterimakan ke TU atau satpam; atau 

− berupa dana melalui rekening untuk Persembahan Diakonia (BCA A/N “Yay GKI Stadion 

Semarang”, A/C 7960708118), dengan nominalnya ditambah Rp 19,- untuk memudahkan 

pemilahan (contoh Rp 1.000.019,-), dan diberi keterangan “Virus Corona”. 

Dana akan kami alokasikan untuk pembelian APD, dan barang akan kami salurkan ke rumah 

sakit. Pengalokasian dana ke depan dimungkinkan tidak hanya terbatas pada pembelian APD, 

tapi termasuk segala kebutuhan dalam hal penanganan covid-19. 

Informasi lebih lanjut mengenai bantuan APD / penanganan covid-19, bisa ditanyakan ke TU 

gereja (no. telepon tertera di bawah). 

 

Demikianlah keputusan dan himbauan dari kami. Mohon pengertian dan kerjasamanya. Tetaplah tenang dan 

terus berdoa kepada Tuhan agar wabah ini dapat segera diatasi dengan baik. 

 

Semarang, 26 Maret 2020 

Teriring salam dan doa, 

 Majelis Jemaat GKI Stadion Semarang 

 

 

 

 

 

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

     Ketua I     Penulis I 

 
Rekening GKI Stadion Semarang: BCA atas nama 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 

 

Nomor telepon kantor TU GKI Stadion: 

• (024) 8310540, 8315751 

• 08156561768 (WA) 


