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M Z M  3 6  : 1 0  
S E B A B  P A D A M U  A D A  S U M B E R  H A Y A T ,  

D I  D A L A M  T E R A N G M U  K A M I  M E L I H A T  T E R A N G

Yoh 12 : 36
Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu,

supaya kamu menjadi anak-anak terang 

NATALKU
BERARTI

 

 

NATAL AKU TEGUH 
BERKARAKTER TERANG DI ERA

TEKNOLOGI
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NATALKU BERARTI

DRAMA 
MUSIKAL

30 DES2022 
PKL 18.00

Persekutuan
DOA Natal

offline 

Sabtu, 17 des'22
pkl 06.00

 

Senin, 19 des'22
pkl 18.00

 

 

s e m u a

k e g i a t a n

b e r t e m p a t  d i

G e d u n g  g e r e j a

G P I B  M a r t i n

L u t h e r  

PRESENT FOR
& FROM ME

setiap ibadah hari
minggu tanggal 13

nov-25 des 2022

 

ChRISTMAS
KARAOKE

 

JUMAT,  25  NOV & 9
DES 2022 PKL

20.00

L OM BALOMBA
P EM B UA T A NP EM B UA T A N

POHONPOHON
NA T A LN A T A L
A N T A RA N T A R
P E L K A TP E L K A T

ChRISTMAS
KARAOKE

 

MINGGU,  18
DESEMBER 2022

SETALAH IBADAH
HARI  MINGGU PAGI
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maka kamu akan mendapatCARILAH......

panitia natal 2022 GPIB Martin Luther Jakarta
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halaman 4-7 halaman 8-12 halaman 13-17

halaman 18-22 halaman 23-26 halaman 27-29

#NatalkuBerarti



CHRISTMAS
TREE

L O M B A  P E M B U A T A N

ANTAR PELAYANAN KATEGORIAL
DEADLINE 27 NOVEMBER 2022

                                                 Panitia Natal 
GPIB Martin Luther

GB 116 : YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR T'RANG

#NATALKUBERARTI



Pada suatu malam, Seorang tokoh
reformasi gereja yaitu Martin Luther
saat sedang perjalanan pulang sambil
mempersiapkan khotbahnya, dia tidak
menyadari bahwa hari semakin gelap.
Banyak binatang-binatang liar seperti
beruang, babi hutan, serigala yang
berkeliaran di hutan-hutan di jerman
saat itu dan Martin Luther saat itu  pun
menjadi semakin waspada. Di saat
itulah dia melihat ke atas, ke arah
langit. Saat dia menengadah keatas
dia pun terkagum
melihat daun daun
pohon yang
berbentuk tajam
seperti lampu 
kelap-kelip. 

Sudahkah ada pohon natal di
rumahmu? Apa yang kamu letakkan
pada bagian atas pohon Natal?
Apakah sebuah replika bintang?

DI POHON NATALDI POHON NATAL
Peran Martin Luther
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 Awalnya dia bingung, kemudian dia pun
menyadari bahwa itu adalah efek dari Bintang di

langit yang pastinya dikirim dari surga untuk
menjadi petunjuk arah dan memberi ketenangan.
Hal tersebut membuat Martin Luther yang tadinya
waspada menjadi merasa lebih damai karena dia
mengetahui adanya penyertaan dari Bapanya di

sorga

Martin Luther pun memutuskan untuk
meniru keindahan langit di malam hari.

Ia menebang pohon cemara dan
meletakkan lilin menyala di atasnya

sebagai simbol bintang. Tidak butuh
waktu yang lama sampai rumah-rumah

di jerman pun mendekorasi pohon
natal dengan permen, buah-buahan,

dan mawar kertas di setiap natal. Kini
lilin digantikan dengan lampu dekorasi

yang bisa berkelap-kelip.
 

Peran Martin Luther
 DI POHON NATALDI POHON NATAL
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#NATALKUBERARTI



Marilah kita pun sebagai Jemaat GPIB Martin
Luther yang sama halnya dengan Martin Luther

dengan perannya sebagai  pelopor adanya
bintang di ujung pohon -pohon natal jaman dulu

hingga saat ini, berperan serta dalam lomba
pembuatan pohon natal melalui pelkat yang ada.

Peran kita yang kecil akan sangat berdampak
besar yang dimana bisa disadari saat ini atau di

masa masa yang akan datang.  

Peran Martin Luther
 DI POHON NATALDI POHON NATAL

Ingat & terlibatlah dalam kegiatan : “Yesus
inginkan dirimu bersinar t’rang” (GB 116)

1 korintus 15 : 58
“Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah
teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan
Tuhan ! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan

dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia”
 -7- #NATALKUBERARTI



13 nov-25 des 2022

Present For & From me
"Kasih itu Sabar" GB 47

Hendaklah masing-masing memberikan menurut
kerelaan hatinya,  jangan dengan sedih hati  atau

karena paksaan,  sebab Al lah mengasihi  orang yang
memberi  dengan sukacita

sesudah

ibadah hari

minggu  

#NatalkuBerarti



“God’s Smugler” merupakan sebutan bagi seorang
muda Bernama Brother Andrew (Bruder Andreas)
yang adalah seorang aktivis gereja pada tahun 1955,

dengan mengendarai mobilnya, VW kodok yang
kemudian melegenda, untuk berpergian dari

Belanda ke Polandia untuk menghadiri sebuah
konferensi pemuda. Di bagasi mobilnya ia

membawa Alkitab dan leaflet tentang penginjilan. Di
Polandia – pada waktu itu dalam suasana “Perang

Dingin” antara blok Amerika vs Uni Sovyet (negara-
negara Tirai Besi) – Andrew mengalami

keterkejutan. Betapa orang-orang Kristen di
Polandia sangat membutuhkan Alkitab. Mereka

kekurangan Alkitab. Alkitab sangat sulit diperoleh di
negara-negara Tirai Besi, yang berideologi

Komunisme. 
 

Ayat alkitab sebagai hadiahAyat alkitab sebagai hadiah
natal? Kenapa tidak?natal? Kenapa tidak?

#NatalkuBerarti#NatalkuBerarti
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#NatalkuBerarti



Maka dimulailah sebuah kisah petualangan
dramatik epik dari pemuda Andrew ini Bersama

VW kodok-nya berkelana menembus dan
menyelundupkan Alkitab ke negara-negara Tirai
Besi antara tahun 1955-1966. Pekerjaan Brother

Andrew ini kemudian dilembagakan dalam sebuah
LSM “The Open Doors” yang bermisikan

mendistribusikan Alkitab ke negara-negara yang
sangat membutuhkan Alkitab. Jika : “The

Gideons”mendistribusikan Alkitab melalui hotel,
rumah sakit dan penjara, maka “The Open Doors”
mendistribusikan Alkitab ke negara-negara yang

sulit dijangkau. Mirip dengan Program Satu Dalam
Kasih LAI yang mendistribusikan Alkitab ke

wilayah-wilayah yang sulit dijangkau di Nusantara.
 

Ayat alkitab sebagai hadiahAyat alkitab sebagai hadiah
natal? Kenapa tidak?natal? Kenapa tidak?

#NatalkuBerarti#NatalkuBerarti
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#NatalkuBerarti



Robert Morrison pun pada tahun 1819
mengusahakan menterjemahkan Alkitab ke dalam

Bahasa Tionghoa. Dampak yang terjadi dari strategi
Robert Morrison adalah meningkatnya jiwa-jiwa

yang percaya kepada Yesus.
 

Ayat alkitab sebagai hadiahAyat alkitab sebagai hadiah
natal? Kenapa tidak?natal? Kenapa tidak?

#NatalkuBerarti#NatalkuBerarti

Bersyukurlah kita di jaman ini dimana Alkitab sangat
mudah didapatkan tapi bukan berarti semangat kita

dalam membaca dan membagikan alkitab menjadi
murahan. Sama halnya dengan Andrew dan Robert
melalui Natalku Berarti GPIB Martin Luther 2022

mengajak saudara sekalian untuk terlibat dalam
membagikan isi dari alkitab.
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#NatalkuBerarti



2 korintus 9 : 7
“Hendaklah masing-masing memberikan menurut

kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau
karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang

memberi dengan sukacita

Ayat alkitab sebagai hadiahAyat alkitab sebagai hadiah
natal? Kenapa tidak?natal? Kenapa tidak?

#NatalkuBerarti#NatalkuBerarti

Ayat-ayat alkitab bisa
dituliskan secara 

 langsung di Gedung
gereja bisa juga

secara online dengan
scan barcode
dismaping. 
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Christmas
KARAOKE

K J  9 6
Di Malam Sunyi Bergema

BERTEMPAT DI RUANG ROMA 
GPIB MARTIN LUTHER 

JUMAT,  25 NOV 22 PKL 20.00

JUMAT,  09 DES 22 PKL 20.00

MINGGU, 18 DES 22 PKL 10.30

#NatalkuBerarti



KesunyianKesunyian
yang BERGEMAyang BERGEMA

Kata Sunyi di KBBI diartikan sebagai tidakKata Sunyi di KBBI diartikan sebagai tidak
ada bunyi atau suara apa pun; hening.ada bunyi atau suara apa pun; hening.
Sebaliknya, Gema adalah suara yangSebaliknya, Gema adalah suara yang

memantul;kumandang.memantul;kumandang.  
Bila kedua kata ini dipadupadankan memilikiBila kedua kata ini dipadupadankan memiliki

artiarti    hening yang dikumandangkan.hening yang dikumandangkan.
  

Salah satu kegiatan dalam rangka perayaanSalah satu kegiatan dalam rangka perayaan
natal di GPIB Martin Luther Bertajuk “DInatal di GPIB Martin Luther Bertajuk “DI
MALAM SUNYI BERGEMA”MALAM SUNYI BERGEMA”    kegiatan inikegiatan ini

dikemas dalam bentuk Christmas Karaoke. Didikemas dalam bentuk Christmas Karaoke. Di
malam Sunyi bergema sendiri merupakanmalam Sunyi bergema sendiri merupakan
salah satu dari beberapa lagu yang tidaksalah satu dari beberapa lagu yang tidak

menyebutkan tentang kehadiranmenyebutkan tentang kehadiran
juruselamat.juruselamat.  

Cerita kehidupan dari sang penulis lagu ini-Cerita kehidupan dari sang penulis lagu ini-
lah yang akan membantu kita melihatlah yang akan membantu kita melihat
mengapa fokus lagu ini tentang pesanmengapa fokus lagu ini tentang pesan

malaikat.malaikat.  

-14-

#NatalkuBerarti



KesunyianKesunyian
yang BERGEMAyang BERGEMA

Di malam sunyi bergema merupakan sebuah lagu yangDi malam sunyi bergema merupakan sebuah lagu yang
diciptakan oleh seorang pastor bernama Edmund Searsdiciptakan oleh seorang pastor bernama Edmund Sears

yang saat itu yakin bahwa Tuhan mengirimkanyang saat itu yakin bahwa Tuhan mengirimkan
malaikat utusannya ke bumi untuk menggemakanmalaikat utusannya ke bumi untuk menggemakan

pesan perdamaian.pesan perdamaian.  
  

Edmund awalnya menulis lagu ini dalam bentuk sebuahEdmund awalnya menulis lagu ini dalam bentuk sebuah
puisi dimana saat itu dia sedang proses pemulihan daripuisi dimana saat itu dia sedang proses pemulihan dari

penyakitnya.penyakitnya.  
  

Edmund sears, anak ketiga dari tiga bersaudara iniEdmund sears, anak ketiga dari tiga bersaudara ini
hidup dan besar sebagai anak petani yang sangathidup dan besar sebagai anak petani yang sangat
menyukai bukit Berkshire yang bisa dia lihat darimenyukai bukit Berkshire yang bisa dia lihat dari

tempat tinggalnya. Dia membayangkan bagaimanatempat tinggalnya. Dia membayangkan bagaimana
bukit Berkshire tersebut dapat mencapai sorga danbukit Berkshire tersebut dapat mencapai sorga dan

bahwa malaikat pembawa pesan perdamaianbahwa malaikat pembawa pesan perdamaian
beristirahat di atas bukit itu.beristirahat di atas bukit itu.  

  

Edmund sejak kecil diajarkan oleh ayahnya untukEdmund sejak kecil diajarkan oleh ayahnya untuk
mengahargai karya sastra dalam bentuk puisi yangmengahargai karya sastra dalam bentuk puisi yang

nantinya puisi tulisannya inilah yang dibuat menjadinantinya puisi tulisannya inilah yang dibuat menjadi
lagu yang akan kita temukan di kidung jemaat nomorlagu yang akan kita temukan di kidung jemaat nomor

96.96.
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KesunyianKesunyian
yang BERGEMAyang BERGEMA

Edmund yang saat itu berdomisili di MassachusettsEdmund yang saat itu berdomisili di Massachusetts
menulis puisi ini berdasarkan pengalamannya yangmenulis puisi ini berdasarkan pengalamannya yang
menyedihkan melihat terjadinya revolusi di eropamenyedihkan melihat terjadinya revolusi di eropa
dan perang Mexico.dan perang Mexico.  
Dia menyaksikan banyak dosa dan pergumulan yangDia menyaksikan banyak dosa dan pergumulan yang
terjadi.terjadi.
Pada Bait ketiga lagu ini kita melihat bagaimanaPada Bait ketiga lagu ini kita melihat bagaimana
khawatirnya Edmund sears dengan keadaan duniakhawatirnya Edmund sears dengan keadaan dunia
saat itu.saat itu.

''Tetapi dosa punTetapi dosa pun  
tetap melanda dunia,tetap melanda dunia,

Menyangkal kidungMenyangkal kidung  
Kabar BaikKabar Baik  

sekian lamanya.sekian lamanya.
Hai insan, buka hatimu,Hai insan, buka hatimu,  

mengapa rusuh t’rus?mengapa rusuh t’rus?
Diamkan gaduh & dengarDiamkan gaduh & dengar  

nyanyian yang kudus'nyanyian yang kudus'
  
-16-

#NatalkuBerarti



KesunyianKesunyian
yang BERGEMAyang BERGEMA

Bila Edmund Sears hidup dimasa pandemi covidBila Edmund Sears hidup dimasa pandemi covid
ini dia pun akan merasa khawatir dengan situasiini dia pun akan merasa khawatir dengan situasi
dunia saat ini! Kira-kira puisi apakah yang akandunia saat ini! Kira-kira puisi apakah yang akan
Edmund ciptakan?Edmund ciptakan?

Jumat malamJumat malam    tanggal 25 November dan 9tanggal 25 November dan 9
Desember juga hari minggu 18 desember 2022Desember juga hari minggu 18 desember 2022
setelah Ibadah hari minggu pagi akan diadakansetelah Ibadah hari minggu pagi akan diadakan
Christmas Karaoke dengan judul Kegiatan DIChristmas Karaoke dengan judul Kegiatan DI
malam Sunyi bergema.malam Sunyi bergema.  
Marilah kita di masa new normal ini mengikutiMarilah kita di masa new normal ini mengikuti
tujuantujuan    sang penulis lagu yang menjadi judulsang penulis lagu yang menjadi judul
kegiatan natal ini yaitu Edmund Sears kitakegiatan natal ini yaitu Edmund Sears kita
menyebarkan pesan sukacita malaikat tentangmenyebarkan pesan sukacita malaikat tentang
lahirnya sang raja damai melalui keterlibatan kitalahirnya sang raja damai melalui keterlibatan kita
dalam kegiatan ini. Ditunggu partisipasinya!dalam kegiatan ini. Ditunggu partisipasinya!
Tuhan Yesus memberkati.Tuhan Yesus memberkati.
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PERSEKUTUAN
DOA NATAL

KJ 26 : MAMPIRLAH DENGAR DOAKU

DI GEDUNG GEREJA GPIB MARTIN
LUTHER JAKARTA TIMUR

SECARA OFFLINE

panitia natal 2022 GPIB Martin Luther

Y U K  T E R L I B A T . . .

SABTU, 17 DES 2022
PKL 06.00

SENIN, 19 DES 2022
PKL 20.00

"dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan
melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.

Yohanes 14 : 13

&

#NatalkuBerarti



Bersyukur :Bersyukur :Bersyukur :
#NatalkuBerarti

Menerima tanpa menghakimi

Tidak menunggu waktu yang
lama lagi bagi kita merayakan

hari natal yang artinya
penghujung tahun 2022 sudah

sebentar lagi. 
 

Bagaimana Doa dan resolusi kita
di tahun 2022 sudahkah terjawab

atau belum terjawab atau
memang jawabannya "tidak" atau

memang jawabannya adalah
"tunggu". 

 

Tuhan pasti akan menjawab doa
kita. JawabanNYA bisa “ya” bisa

“tidak” bisa “tunggu”. Respon dari
kita lah yang akan menjadi tolak

ukur kita sejauh mana kita
mengenal Yesus sebagai

JURUSELAMAT.
 -19--19-



Bersyukur :Bersyukur :Bersyukur :#NatalkuBerarti

Menerima tanpa menghakimi

Dalam khotbahnya, Pdt.Olgha Ria K-
Antameng pernah menyimpulkan :
Manusia bisa salah berdoa, tetapi

Tuhan tidak akan pernah salah
menjawab. 

 

Kadang kedagingan kita menguasai
untuk kita meminta hal-hal yang

tidak sesuai kehendak Tuhan bahkan
terkesan ‘memaksa’ Tuhan untuk

menjawab “ya”.
 

Saat jawaban dari permintaan kita
adalah “Tidak” kita akan memulai

mempertanyakan Tuhan, kita akan
mulai juga membandingkan diri kita

dengan orang yang tidak berdoa
tetapi di mata kita hidupnya jauh

lebih enak, kita mulai menyalahkan
lingkungan, diri kita, orang lain,

bahkan Tuhan.
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Bersyukur :Bersyukur :Bersyukur :#NatalkuBerarti

Menerima tanpa menghakimi

Bersyukur saat jawaban doa kita
“Ya” sangatlah mudah dilakukan

bahkan sampai ada yang
mengundang jemaat gereja untuk

ibadah syukur. 
 

Bersyukur saat jawaban doa  kita
“tidak” maupun “tunggu” apalagi bila

kita berdoa sambil berpuasa,
bersyukur atas jawaban “tidak” &
“tunggu” bukanlah sesuatu yang

mudah dilakukan tanpa kita
menghakimi keadaan sekitar. 

 

Menghakimi keluarga atas
kurangnya dukungan bagi kita.

Menghakimi diri kita sendiri atas
ketidakmampuan kita dan bentuk

penghakiman lainnya.
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Bersyukur :Bersyukur :Bersyukur :#NatalkuBerarti

Menerima tanpa menghakimi
Bersyukur adalah saatnya kita

menerima tanpa harus menghakimi
siapapun atau hal apapun. Dalam

Rangkaian acara Natalku berarti ini
panitia mengadakan DOA NATAL

pada hari sabtu, 15 desember 2022
pkl 06.00 dan hari senin, 17

desember 2022 pkl 18.00. Keduanya
dilaksanakan secara OFFLINE

 
Yuk ikut! Dan bersama kita saling
menguatkan satu sama lain akan

apapun jawaban doa kita di
penghujung tahun ini. Disaat kita
dijawab “ya” kita bersyukur tanpa
menjadi sombong dan disaat kita
dijawab “tidak” maupun “tunggu”
kita pun bersyukur tanpa harus

menghakimi.
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YUK TERLIBAT DI :

DRAMA
MUSIKAL

P K L  1 8 . 0 0
D I  G E D U N G  G E R E J A  G P I B

M A R T I N  L U T H E R  J A K A R T A  

D E S E M B E R

30

Kandang domba itu rumahNYAKandang domba itu rumahNYA
KJ 127KJ 127

# N A T A L K U B E R A R T I



Sederhana
T A P I  M A N I S

Beberapa dari saudara-saudara sekalian pasti
pernah melayani di gereja.

Baik sebagai pengisi pujian, baik sebagai tim
multimedia, maupun hanya sebatas kehadiran

dalam beribadah, bahkan sebagai majelis
maupun sebagai pelayan Firman Tuhan.

Pengalaman yang didapat dari hal tersebut
pastilah berlipat kali lebih berharga daripada
uang transport yang didapat, ucapan memuji
dari mereka yang menikmati pelayanan kita,

bahkan ucapan terimakasih dari mereka yang
terlayani. Pengalaman dilindungi Tuhan dari

banyak hal buruk dan diberkati dengan
kecerdasan Ilahi-lah yang membuat daniel saat
akan dimasukkan dalam gua singa, yakin bahwa
dia tidak akan ditinggalkan Tuhan sedetik pun

-24--24-
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Sederhana
T A P I  M A N I S

Nilai dari pengalaman inilah yang membuat
panitia mengajak jemaat untuk terlibat secara

langsung dalam kegiatan Drama Musikal
padahari Jumat 20 desember pkl 18.00 hingga

selesai. Kegiatan ini berjudul "kandang domba itu
rumahNYA" (KJ 127). Ya Kandang domba yang
sederhana inilah dipakai Tuhan sebagai tempat
DIA hadir pertama kali dalam Dunia ini. Tempat

yang sederhana! Oleh sebab itu dalam
kesederhanaan kita akan membuat sesuatu yang

manis bila kita lakukan itu untuk kemuliaan
Tuhan. 

-25--25-
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Sederhana
Dalam kegiatan ini akan berisi pujian, renungan,
juga monolog dimana pujiannya akan dibawakan

dari 4 sektor yang ada di GPIB Martin Luther
juga dari 6 PELKAT yang ada di GPIB Martin
Luther. Oleh sebab itu, diharapkan kehadiran

dan keterlibatan langsung dari saudara-saudara
sekalian sehingga tidak hanya panitia yang bisa
berkata 'Natalku Berarti' tetapi kita semua yang
terlibat baik itu sebagai jemaat maupun tamu kita

pun bisa berkata "Natalku Berarti" 

T A P I  M A N I S

-26--26-
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Panitia 
Susunan

PHMJ
&

#NatalkuBerarti



Susunan Panit ia Natal GPIB
Martin Luther tahun 2022

ketua : Sdr. Adeline Nathania Moniaga
Wakil Ketua : Sdr. Renaldo G.S Pandaleke
Sekretaris : Sdr.Jennifer Anggi D.Simanjuntak 
Wakil Sekretaris 1: Sdr. Roberto T. Kevin K.M 
Wakil Sekretaris 2: Sdr. Nalani Winey Ellysia 
Bendahara : Sdr. Denny Lumban gaol
Wakil Bendahara : Sdr. Abelia Nadya Z. Maun

Sdr. Christin Jacobs (koord)
Ibu Bellatrix Jacobs (Wkl.koord)
Sdr.Carlen Axelle
Sdr. Chintia Rumondor
Sdr. Yemima Sahusilawane
Sdr. Katherine Gabriela Talahatu 

Sie. Acara
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ibu Rilia Ponggawa (koord)
Sdr. Louis Lolong
Sdr.Julio Wauran 
Sdr. Lamdung Simanjuntak 

Sie.Publikasi dan Dokumentasi 
1.
2.
3.
4.

Ibu Sri Lumban Gaol (Koord)
Ibu Donna Tobing
Ibu Martha Hutabarat 
Bpk.Johannes Najoan 
Bpk. Jappy Jacobs 

Tim DOA
1.
2.
3.
4.
5.

Bpk Jolly Worek (Koord)
Bpk. Ronald Puturuhu
Sdr.Jason Karel Irooth
Sdr. Torin Pattian
Sdr. Biondi Lombou
Sdr. Wilsean Tobing

Sie. Perlengkapan, Dekorasi &
keamanan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ibu Henny Lydianne Maun-Lintuuran (koord)
Ibu Inrawati Simanjuntak-Laorannu
Ibu Elisabeth Ignatia D. Moniaga-Kusler 
Ibu Ida Rumondang 
Ibu Lamtiur Siahaya - Hutagalung

Sie.Konsumsi 
1.
2.
3.
4.
5.
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Ketua Majelis Jemaat :
Pdt. Dra. Olga Ria K.Jacobs-Antameng, M.Si

Ketua I :  Pnt. Harry Paulus Irooth 

Ketua I I  :  Dkn. Donny Makaminan

Ketua I I I  :  Pnt. Sangap P. Simanjuntak

Ketua IV : Pnt. Petrus B.J. Lasut

Ketua V: Dkn. Ayub Dwi Pranata Junus 

Sekretaris :  Pnt. Sherry Ginting-Talumepa

Sekretaris I :  Dkn. Michael Edwin Sendow

Sekretaris I I  :  Pnt. Benny Worek

Bendahara : Pnt. Jeanne R Salendu-Mamesah

Bendahara I :  Dkn.Novanna Korompis-Kowel

T a h u n  P e l a y a n a n  2 0 2 0 - 2 0 2 2

Susunan PHMJ GPIB
Martin Luther DKI Jakarta
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