KANTOR

LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGADERAN
SINODE GKJ DAN GKI SW JAWA TENGAH
(LPP SINODE)
1 Februari 2019
No.
: 12/B-II/2019
Hal
: Undangan Semiloka Pendampingan Keluarga dengan Pasien Kanker
Lamp. : Proposal dan Formulir Pendaftaran
Kepada yang terhormat,
•
Majelis Gereja-gereja Kristen Jawa (GKJ)
•
Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) SW Jawa Tengah
di tempat.
Salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus.
Penyakit kanker merupakan penyakit yang menakutkan. Vonis penyakit ini seringkali datang tiba-tiba.
Tidak ada gejala yang menyertai, yang membuat orang bisa bersiap-siap. Akibatnya orang yang divonis
tersebut menjadi kaget, stress bahkan depresi. Apalagi proses penyembuhannya seringkali menjadikan
banyak rambut rontok dan sakit yang luar biasa. Dalam kondisi yang seperti ini, pasien perlu dikuatkan
untuk menjalani proses penyembuhan dengan sabar. Keluarga juga perlu dikuatkan agar bisa
mendampingi dengan baik di tengah kelemahan fisik, psikis, dan finansial yang mereka alami. Dengan
demikian hidup bisa tetap berlanjut dengan gembira dan sukacita. Karena hati yang gembira adalah
obat. Obat bagi si pasien maupun keluarga. Menjawab kebutuhan akan pendampingan tersebut, maka
LPP Sinode akan menyelenggarakan Semiloka Pendampingan Keluarga Dengan Pasien Kanker, yang
akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal:
Tempat:
Fasilitator Utama:

Jumat-Sabtu, 22-23 Februari 2019
LPP Sinode Samironobaru no. 77
Kompleks LPP Sinode, YOGYAKARTA 55281
Ibu Diana S dari Paguyuban Pelangi (Penderita Kanker)
GKI Pondok Indah Jakarta (penyintas kanker stadium 4)

Bila Majelis Gereja/Jemaat berkeinginan mengutus peserta dalam program ini, kami mohon dapat
mengirimkan kembali FORMULIR PENDAFTARAN (terlampir), pendaftaran akan kami tutup tanggal
18 Februari 2019 atau setelah jumlah peserta memenuhi target yang telah ditentukan (50 orang).
Pendaftaran untuk mengikuti program ini bisa dilakukan melalui POS atau faksimile
LPPS: 0274-543001 atau tlp. 0274-514721 atau WA: 087839547786 setiap hari pada jam
kerja agar kami mendapat kepastian untuk mengatur akomodasi. Pendaftaran kami terima
setelah mendapatkan konfirmasi dari kami.
Demi terselenggaranya program ini, Majelis Gereja/Jemaat diminta mencukupi transport dan
keperluan peserta yang diutusnya dan mendukung penyelenggaraan semiloka tersebut dengan
kontribusi sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang.
Atas perhatian dan tanggapan yang positif, kami mengucapkan terima kasih.
Salam dan hormat kami,
LPP Sinode GKJ dan GKI SW Jateng

Pdt. Murtini Hehanussa
Penanggungjawab program
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