WARTA LOKASI: Minggu, 22 April 2018
Selamat Datang
Care Group Pelayan
Tuhan

Kebaktian Doa
Pemeliharaan
Kesehatan
Kelas Katekisasi
Pelatihan Penterjemah
Retreat Doa Para
PelayanTuhan

Apabila ada jemaat yang baru pertama kali hadir, kami menyambut dengan sukacita. Jika belum memiliki tempat
ibadah tetap kami mengundang untuk bergabung bersama kami & hadir di minggu-minggu mendatang..
Hari ini, bertempat di Ruang Ballroom no.3, ada Pertemuan CG Pemuda & Dewasa, mulai Pk. 12.30 masuk
ruangan & duduk di meja masing2, jika anggota sudah lengkap, pimpin doa di CG masing2, silahkan ambil
makanan & duduk kembali di meja masing2, sambil makan mulailah sharing relasi & sharing iman. Adapun ada 5 CG
Anak, 1 CG Guru & 2 CG Remaja mengadakan CG di tempat masing2.
Rabu, 25 April 2018 Pk 19.00 bertempat di Gedung Sekretariat GII Lt. 2, diadakan Kebaktian Doa dengan tema
“Komunitas yang Berkemenangan, Kemenangan yang Membebaskan”, mengundang seluruh Pelayan Tuhan dan
jemaat untuk hadir. Mari saksikan kasih Tuhan, belajar Firman dan saling mendoakan. Datang dan bawalah bahan
doa saudara untuk didoakan bersama, kita akan mendoakannya.
Minggu ini, 22 April 2018, sesudah KU 1 & 2, bertempat di depan Ruang Remaja dengan mengganti biaya strip gula
darah Rp 5.000, asam urat Rp.5.000, kolesterol Rp.15.000. Mari kita bangun “tubuh sehat, rohani sehat”
Hari Sabtu, 28 April 2018 ditiadakan
Hari Sabtu, tanggal 28 April 2018, Pk. 13.00 bertempat di Ged. Sekretariat Lt. 2.
Hari Selasa, 1 Mei 2018 (hari libur) bertempat di Rumah Doa Bethel, Lembang, Bandung, mengajak para
Pelayan Tuhan untuk ikut, biaya Rp. 100.000/orang termasuk snack pagi, makan siang, bus pp, acara khusus di
rancang oleh Ev. Grace Emilia (Dosen STT Bandung) dengan tema ”Mendengarkan Suara Tuhan”, terbatas untuk
59 orang saja, cepatlah mendaftarkan diri di Meja Care Corner, yang sudah mendaftar 50 orang masih ada sisa untuk
9 orang lagi. Ayo daftarkan diri di care corner segera. Bagi yang sudah daftar mohon segera melunasinya.

Baptis Anak

Bagi Bpk dan Ibu yang akan membaptiskan anaknya pada hari Minggu, 3 Juni 2018 mendatang, dapat
mendaftar ke care corner dengan melampirkan pasfoto 3x4 (2 lembar), fotocopy kartu keluarga dan fotocopy
akte kelahiran anak selambat-lambatnya hari Minggu, 13 Mei 2018.

Bimbingan Pribadi

Gembala Lokasi menyediakan waktu untuk melayani jemaat yang membutuhkan bimbingan /petunjuk, hubungi WA
081221052136 an. Pdt. Unandi. Jangan sungkan, mari kita bertumbuh dalam Tuhan menjadi murid Kristus yang
sejati.

