
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
No.   :  716/ PGI-XVI/2018                            
Lampiran : 2 Berkas  

Perihal   : Undangan Workshop Penyusunan Modul Pembinaan Kader Oikoumenis &  

                    Temu Pembina Remaja 

 

Kepada Yth 

Bapak/ Ibu Pimpinan Sinode Gereja Anggota PGI 

Di - 

Tempat 

 

Salam Sejahtera. 

Kiranya Bapak/ Ibu Pimpinan Sinode senantiasa dalam penyertaan Tuhan di setiap tugas dan 

pelayanannya di tengah gereja, masyarakat, dan bangsa. 

Dunia kini memasuki revolusi industri ke 4 (revolusi 4.0). Pada tahap ini perubahan dunia 

melesat cepat seiring berkembangnya berbagai teknologi digital. Perubahan ini tidak serta merta 

membawa kita pada peningkatan kualitas hidup atau bahkan menghindarkan kita dari berbagai 

persoalan. Radikalisme, sikap intoleransi, kekerasan, pergaulan dan sex bebas, candu akan 

gadget/smarthphone, serta berbagai persoalan lainnya, masih menjadi tantangan kita sebagai gereja 

yang tidak mudah untuk diselesaikan.  

Remaja adalah bagian penting dari gereja yang perlu dibekali atau dipersiapkan dalam 

menghadapi berbagai tantangan tersebut. Dengan demikian, maka dipandang perlu untuk 

mempersiapkan modul pembinaan bagi remaja yang oikoumenis, sehingga dapat dijadikan 

sebagai suplemen tambahan dalam upaya pembinaan remaja gereja-gereja anggota PGI. Dalam 

rangka itu, kami berharap Bapak/Ibu Pimpinan dapat mengutus 1 (Satu) orang Pembina Remaja 

mewakili Sinode Gereja yang Bapak/Ibu pimpin, guna mengikuti kegiatan Workshop Penyusunan 

Modul Pembinaan Kader Oikoumenis dan Temu Pembina Remaja yang akan berlangsung pada:   

Tanggal : 2-5 Februari 2019 

Tempat : Tomohon – Sulawesi Utara 

Bersama dengan ini, kami lampirkan kerangka acuan kegiatan dan formulir pendaftaran. Untuk 

keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Biro Pemuda dan Remaja PGI melalui Sdri. Yessica 

melalui nomor: +62 823-4647-1987/ pemudaremajapgi@gmail.com & Bpk. Melky Pattiwael 

(Panitia Lokal) melalui nomor: +62 812-4411-0770. Untuk informasi, akomodasi dan konsumsi 

peserta selama kegiatan akan menjadi tanggung jawab panitia.  

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.  

Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. 

 

          Teriring Salam dan Doa 

          a.n Majelis Pekerja Harian  PGI 

 

 

 

          Pdt. Krise Gosal 

Wakil Sekretaris Umum 

 

  

 Tembusan:  

 BPR PGI  

 Komisi Pelayanan Remaja Sinode GMIM 

 Panitia Pelaksana 
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