
MISSION TRIP KE POSOSementara itu, Tim Misi ke Poso memulai pelayanannya pada tanggal 24September, mereka adalah Pdt. Arif Multi, Pdt. Aris Budianto, dan Pdt.Helman Taungke (ketua BPW Bandung). Selain pelayanan KKR danseminar, mereka juga melakukan kunjungan. Beberapa gereja yangdikunjungi adalah:
GSJA Bunga Bakung

(Pdt. Victor)GSJA ini berada diperkampungan yang harusmelewati hutan karet yang cukupbesar. Masyarakat denganekonomi lemah. Terletak cukupstrategis, karena di pinggir jalandan di seberang Sekolah. TanahGereja cukup luas. Gereja inisudah dikenal oleh masyarakat.Bantuan yang diperlukan:bantuan keuangan untukmembangun gedung gereja.
GSJA Poenea

(Pdt. Rose)Gereja ini terletak di sebuahperkampungan yang cukup jauh.Untuk mencapainya kita harusmemasuki seperti hutan danbaru mendapatkan perkampung-an tersebut. Gereja memilikitanah yang cukup luas dan dikelilingi perumahan masyarakat.Bantuan yang diperlukan:bantuan keuangan untukbiaya tukang memasang atapgereja agar bangunan yang sudahada tidak rusak.



GSJA Tontowea
(Pdt. Betrin)Gereja ini agak terisolasi diperkampungan yang sangat jauhdari Morowale. Perjalanan kesana di tempuh dalam waktu +/-2 jam melewati gunung danlembah. Gereja terletak di antaraperumahan penduduk danmemiliki tanah yng cukup luas.Sulit sekali mendapatkan signaltelepon sehingga sulitberkomunikasi dg dunia luar.Bantuan yang diperlukan:buku2 pelajaran KKA atau MusicPlayer kecil berikut lagu-laguatau kotbah2 dalam USB, kantongpersembahan dan perlengkapanperjamuan.

GSJA Elroi Tiwaa
(Pdt. Erlina Pongga)Gereja ini terletak di pintumasuk Kabupaten Morowale.Gereja sudah memiliki tanahsendiri dan cukup luas danterletak di pinggir jalan rayaserta sangat strategis karenabanyak perumahan dan desadi sepanjang jalan tersebut.Gereja ini perlu dibantu:keuangan untuk membangungereja.



GSJA House of Praise
(Pdt. Harold Taungke)Gereja ini adalah perintisandan saat ini sudah memilikibeberapa KK. Gerejanyaterletak di daerah perumahandan cukup potensial.Gereja ini perlu dibantu:bantuan keuangan dan kursiplastic.

GSJA Taman Injil
Tentena (Pdt. Waris)Gereja ini terletak di kotatentena dan sangat strategiskarena berseberangandengan Sekolah dan TerminalBis antar Propinsi. Lahantanah Gereja cukup luas danmereka memiliki 3 kolamikan namun tidak dikelolabaik.Gereja ini perlu dibantu:buku-buku pelajaran untukKKA dan bibit ikan.



GSJA Londi  (Pdt. Artin)Gereja ini terletak di daerahpegunungan dan agak sulitdijangkau karena harus meng-gunakan motor dan jalannyabertanah dan licin. Gereja inidinilai sebagai salah satu gerejayang perkembangan-nya cukupcepat. Gereja terletak di per-kampungan suku Toraja.Gereja ini perlu dibantu:sebuah genset karena kebutuhanyang dirasakan di sana adalahlistrik, sehingga gereja dapatmenjadi berkat juga  kepadabeberapa masyarakat yangtinggal di sekeliling gereja. Perlugitar dan perlengkapanperjamuan suci + sepasangkantong kolekte.
GSJA Tetesan Kasih

(Pdt. Mariana T.)

Gereja ini terletak di luar kotaposo. Gereja memiliki tanahyang cukup luas berdekatandengan pastori.Gereja ini perlu dibantu:membuat pintu dan jendelagereja atau kursi plastic untukjemaat, kantong kolekte danperalatan perjamuan suci.



GSJA Manahaim
(Pdt. Benyamin)Gereja ini terletak di pinggir jalandan memiliki tanah cukup untukgereja tersebut karena disamping kiri kananya sudah adaperumahan masyarakat. Gerejadan pastori sangat sederhana.Gereja ini merupakan gerejacabang dari Gereja yangdigembalakan oleh Pdt. TaungkeGereja ini perlu dibantu:sebuah alat musik (Gitar) atausebuah Music Player kecil yangdilengkapi dengan lagu-lagu danmateri kotbah dalam USB, alatperjamuan kudus dan kantongkolekte dan 2 matras untuk tidur.

GSJA Tiberias
(Pdt. Dafton Ruka)Gereja cukup tertata rapi danterletak di perkampunganramai yang di kelilingi olehkantor pemerintahan, sekolah,gereja besar lainnya. Gereja inimemiliki usaha sampinganberupa warung.Gereja ini perlu dibantu:buku2 pelajaran KKA atau CDPlayer kecil berikut lagu-laguatau kotbah2 dalam USB,kantong kolekte dan peralatanperjamuan suci.



GSJA Ranononcu(Pdt. Yustin Matara)Gereja ini sudah cukupmapan

Gereja ini perlu dibantu:buku-buku pelajaran untukKKA
GSJA BetelemePdt. Astusi Humbu melanjutkanpenggembalaan yang sebelum-nya digembalakan oleh Pdt.Yusten Humbu (almarhum).Di gereja Beteleme inilahdiadakan acara Seminar danKKR gabungan wilayah 4 & 5.

Perjalanan Misi BPD di Sulawesi tengah sungguh sangat memberkatihamba-hamba Tuhan di daerah tersebut. Namun, menurut kesaksianAparatur BPD Jabar yang pergi ke tempat-tempat tersebut, mereka jugasangat diberkati dengan kesaksian-kesaksian pelayanan yang luar biasa.Banyak tantangan dan hambatan yang mereka hadapi, namun merekatetap setia dalam pelayanan.Ada banyak kebutuhan, dan inilah waktunya kita sebagai satu tubuhKristus untuk membantu dan mendoakan. BPD GSJA Jabar akanmemberikan bantuan kepada gereja-gereja tersebut, berupa barang yang



dibutuhkan maupun bantuan keuangan. Kiranya Tuhan senantiasamemberkati gereja dan hamba-hamba Tuhan di daerah Palu dan Poso.


