Tidak perlu

•
•
•

Bagi Jemaat yang membutuhkan konsultasi atau ingin
bertanya lebih lanjut, silakan hubungi
Poli Anugerah GKI GS pada hari Senin – Jum’at,
pukul : 09.00 – 12.00 WIB melalui Telp:
(021) 5420-2007 atau Whatsapp: 0812-6223-2872

•

•
•
•
•

Terus Menjadi Berkat Di Tengah Wabah
Pendataan Status Diri Sendiri
Kegiatan Pembagian Kupon Makanan,
Masker, Beras dan APD
Kupon Makan Untuk Masyarakat
Sekitar Yang Membutuhkan
Bantuan Sembako Untuk Jemaat
Partisipasi
Konsultasi Psikologis
Bibit Singkong Gratis
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Peduli
Kita semua masing-masing bertanggung

Pokja Peduli Covid-19 GKI GS tak

Rumah Sakit Rujukan (RSUD), Klinik,

percepat memutus mata rantai penularan Virus

pernah surut menjadi berkat untuk

Dinas Kesehatan, termasuk kepada

Corona/ COVID-19. Perlindungan terbaik

meringankan beban para tenaga medis,

fakultas Keperawatan UPH yang

adalah mencegah penularan. Oleh sebab itu

jemaat yang membutuhkan bantuan

menjadi tenaga medis sukarelawan dan

kita wajib melakukan pencegahan penularan

hidup maupun medis, serta masyarakat

kepada Panti Werda Hana).

dengan kompak & serempak. Untuk cek kondi-

sekitar yang secara ekonomi

Terkhusus masker non medis yang bisa

si diri, silahkan Anda melakukan CHECKLIST

kondisinya memprihatinkan.

digunakan berulang kali telah dibagikan

Hingga saat ini jumlah masker medis

untuk masyarakat sekitar, karyawan

yang telah diserahkan sebanyak 5.032.

GKI GS, jemaat, dan simpatisan

jawab untuk berperan aktif dalam rangka mem-

Untuk mengantisipasi kelangkaan pangan dan

SCREENING COVID-19 agar ketika ada

mendukung program pemerintah dalam

gejala dan faktor resiko yang sesuai, maka

menggalakkan makanan pokok alternatif, selain nasi,

Anda dapat menyadari apakah status diri ada-

maka PokJa GKI Gading Serpong Peduli COVID-19

lah Orang Tanpa Gejala (OTG)/ Orang Dalam

Sedangkan untuk APD Coverall

sebanyak 3.050 buah.

juga meyediakan bibit singkong gratis untuk jemaat.

Pemantauan (ODP)/ Pasien Dalam

(mantel) Reusable sebanyak 146, APD

Tentu saja GKI GS sangat berterima

Pengawasan (PDP) dan segera melanjutkan

Coverall (mantel) Disposable sebanyak

kasih untuk dukungan dari segenap

dengan tindakan yang seharusnya. ●

530, Sarung tangan Latex 4.300, Mika

jemaat maupun simpatisan yang telah

Pelindung Muka 165, Kacamata

memberikan bantuan berupa dana

Pelindung Google 165, Pelindung

maupun barang. Kiranya Tuhan Yesus

Sepatu 1.762, dan Hair net 690 buah.

memberkati seluruh pelayanan kita. ●

Saat ini telah disebar sebanyak 220 bibit dari 1.000

bibit yang telah disediakan. Bagi jemaat yang
membutuhkan silakan hubungi Korwil masingmasing. ●

Bantuan tersebut telah diserahkan ke

25 layanan masyarakat (Puskesmas,
Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka,
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agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada
keseimbangan. Biarlah kelebihanmu sekarang mencukupkan kekurangan mereka
agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. 2 Korintus 8:14.

Selain untuk kebutuhan medis,
Pokja Peduli Covid-19 GKI GS
juga terus menyalurkan kupon
makan sejak awal April. Kupon
makan ini senilai Rp 12.000/kupon
yang dapat ditukarkan di wartegwarteg yang kita berdayakan
sekaligus agar usaha mereka tetap
bisa jalan. Hingga saat ini kupon
yang telah kita sebar sebanyak 1.528 lembar.
Sedangkan bantuan Vitamin C dosis tinggi (500mg) telah disalurkan sebanyak 321 strip (3.210 butir) ke Panti Werda HANA, masyarakat
sekitar, karyawan GKI GS, jemaat, dan simpatisan.

Kiranya ini menjadi berkat bagi sesama kita yang membutuhkan karena dampak pandemi. ●

GKI GS tentu saja sangat menyadari
bahwa beberapa anggota jemaat kita
sangat terdampak dengan wabah Covid
-19 dalam hal mata pencaharian dan

pendapatan. Mereka kehilangan
pekerjaan dan penghasilan tetap.
Bila ada jemaat atau simpatisan

Gereja melalui PokJa GKI Gading

yang ingin ikut menyumbang dan

Serpong Peduli COVID-19, telah

berpartisipasi dalam bentuk APD,

menyalurkan bantuan paket sembako

masker, dan obat-obatan bisa

senilai 200 ribu rupiah ditambah

menghubungi Pokja Peduli COVID-

Voucher Indomaret senilai 300 ribu

19 GKIS GS dengan kordinator tim

untuk jemaat yang terdampak.

pengadaan: Hendri Thamrin (0816

Jumlah paket sembako yang telah

797 456) & Johannes Tanuwijaya

diserahkan ke jemaat melalui Korwil

(0811 185 907) Sedangkan bantuan

masing-masing sebanyak 46 paket

berupa dana, dapat langsung

sembako dan voucher Indomaret

ditransfer ke rekening GKI GS,

sebanyak 48 lembar.

informasi dapat dilihat halaman 4. ●

Silahkan jemaat yang membutuhkan
bantuan dapat mengakses Formulir

Dukungan Dana

Perlawatan Jemaat GKI Gading

Rekening BCA

Serpong Wilayah 1 sampai dengan 10.

a/n GKI Gading Serpong

Dengan format URL https://bit.ly/

a/c 883-0881-400

PerlawatanGKIGS-WilN.

Cantumkan pesan: “COVID” atau

Harap mengganti huruf N dengan

Nilai transfer diakhiri dengan nominal

angka wilayahnya 1 sampai 10. ●

‘19’

