
Opening Kerkelijk jaar van de  Geredja Indjili Maluku (GIM). 
 
Zoals misschien bekend heeft op zaterdag 21 januari jongstleden de opening van het 
Synodaal kerkelijk jaar 2017 van de GIM in de Zenderkerk aan de Gemeenlandslaan 
plaatsgevonden. 
In tegenstelling tot andere jaren is besloten om dit jaar niet alleen de kerkraden 
(ambtsdragers) en overige genodigden voor deze jaarlijkse bijeenkomst uit te nodigen, maar 
ook de leden van de djemaats uit de verschillende regio’s. 
Het thema van deze dag was: “Memudji Kasih Tuhan” / “Gods liefde bezingen” of anders 
gezegd: “Samen God loven en prijzen”. 
De bijeenkomst werd daarom ook gecombineerd met een zangmiddag waarbij gospel – en 
kerkkoren uit de regio’s werden uitgenodigd. 
Op deze dag was tevens de bekendmaking van de loterij actie 2016. 
 

                               
 
De voorbereidingen op de dag zelf begon om 7 uur in de ochtend. 
Het was koud (gevoelstemperatuur -5) en langzamerhand kwamen de vrijwillig(st)ers 
binnen. 
Na het eerste kopje koffie/ thee werden de taken verdeeld en de menen naar hun posten 
voor die dag verwezen. Van te voren was moeilijk in te schatten hoeveel gasten er zouden 
komen. Er kwamen berichten binnen dat honderden mensen hebben aangegeven deze dag 
te willen bijwonen. Uiteraard moest hier rekening mee gehouden worden en de faciliteiten 
hiervoor ook aan te kunnen bieden. Zowel binnen (zalen) als buiten (parkeerwachten) zijn er 
vrijwillig(st)ers ingezet om alles in goede banen te leiden. Tevens werd een grote verwarmde 
tent op de parkeerplaats gezet.  Uiteindelijk zijn er meer dan 500 gasten gekomen, die door 
ons op tijd van hun natje en droogje werden voorzien.  
 
Terugblikkend op het kerkelijk evenement kan vastgesteld worden dat het een zeer 
geslaagde dag was! Niet alleen de nieuwe opzet mbt. het openingsjaar van de Geredja Indjili 
Maluku (Moluks Evangelische kerk), maar ook de inzet van alle Huizerse vrijwillig(st)ers op 
deze dag was prijzenswaardig! 
Ondanks de korte voorbereidingstijd heeft men in de 1ste week van Januari zeer positief 
gereageerd op de oproep van de organisatie Comite GIM Fondsen, via de door de Pniëlkerk 



aangestelde coördinatoren, om deze dag niet alleen te willen bijwonen, maar hen ook met 
de verschillende werkzaamheden te willen ondersteunen. 
De reactie was overweldigend met als resultaat dat binnen 1 week ruim 70 aanmeldingen 
zijn binnengekomen! 
 
Dank dan ook aan alle vrijwillig(st)ers die hebben geholpen en deze dag tot een succes 
hebben gemaakt. 
Er is ontzettend hard gewerkt, maar men heeft zich ook de tijd gegund voor een grap en een 
grol en hier dan ook hartelijk om gelachen. 
Tot op de dag van vandaag worden er nog steeds complimenten gegeven voor de wijze 
waarop, zonder uitzondering, alle vrijwilligers deze bijzondere dag hebben begeleid. 
Zij hebben alleen maar meer respect gekregen over de wijze waarop zij het begrip  
“samenwerking en samenhorigheid” hebben weten vorm te geven. 
Zij hebben dan ook de Molukse gemeenschap, de Masjarakat Huizen, op een zeer positieve 
manier weer op de kaart gezet. 

Dit verdient alle lof!!! 
 
Zie voor een impressie van deze dag de bijgaande foto’s/ video’s.     
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