
 

Surat Edaran IV 

No. 076/Maj/S/2020 

 

Kepada yang terkasih,  

Jemaat dan Simpatisan GKI Stadion Semarang  

 

 

Salam dalam Kasih Kristus, 

 

Merujuk Pesan Pastoral IV BPMS GKI tertanggal 24 Mei 2020 dan Arahan BPMSW GKI Sinode 

Wilayah Jawa Tengah tertanggal 24 Mei 2020 berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang belum berakhir, 

bahkan jumlah pasien Covid-19 di Indonesia kian bertambah, maka Majelis Jemaat GKI Stadion Semarang 

memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan ibadah online dan kegiatan-kegiatan lainnya secara online 

sampai dengan akhir bulan Juni 2020. Selanjutnya akan dievaluasi kembali dengan memperhatikan 

perkembangan situasi dan anjuran dari pemerintah. 

Untuk Ibadah Online hari Minggu, silakan Saudara tetap dapat mengunjungi YouTube dengan 

Channel GKI Stadion. Video Ibadah Online dapat diakses mulai hari Minggu jam 06.00 WIB dan akan  

berakhir pada Senin jam 24.00 WIB. Demikian juga untuk Ibadah Anak atau Sekolah Minggu dan Youth 

Service GKI Stadion, channel ibadah tersedia di YouTube. Selain itu, setiap hari Rabu jam 17.30 WIB 

diselenggarakan Persekutuan Doa Online melalui Google Meet. Untuk informasi link dapat diikuti melalui 

WhatsApp atau SMS pemberitahuan dari Kantor Gereja. 

Kabar baik bagi anggota jemaat yang selama ini kesulitan mengakses YouTube, kini tersedia 

rekaman Ibadah Online melalui Radio ThomsOn Semarang di FM 106.8 pada setiap hari Minggu jam 10.00 

WIB sampai dengan selesai. Jemaat juga dapat mendengarkan ‘Sapaan Umat” dari hamba Tuhan GKI 

Stadion di radio yang sama pada setiap hari Minggu jam 18.00 – 18.30 WIB. 

Marilah kita terus berdoa agar pandemi ini dapat segera berakhir dan dapat ditemukan vaksin yang 

tepat. Saling mendoakan dan membantulah bagi anggota jemaat dan simpatisan yang terdampak secara 

ekonomi sehingga tetap dapat bertahan dan menemukan cara baru untuk mengupayakan perbaikan ekonomi. 

Kami juga terus mendorong agar jemaat tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker, 

menghindari kerumunan banyak orang, selalu cuci tangan dengan sabun, dan yang terutama meningkatkan 

kekebalan tubuh.  

Kiranya Tuhan menyatakan belas kasih dengan memulihkan keadaan dan memampukan kita untuk 

beradaptasi dan terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. 

 

Demikian surat edaran ini, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita. 

 

Semarang, 30 Mei 2020 

 

Teriring salam dan doa, 

 Majelis Jemaat GKI Stadion Semarang 

 

 

 

 

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

     Ketua I     Penulis I 

 


