BUSET NGELIPUT

St. John’s Anglican Church
Indonesian Congregation Camberwell
552 Burke Road Camberwell Victoria 3124

Hari Minggu: 3 sore Ibadah Bahasa Indonesia,
8am Eucharist English Service, 10am Eucharist English Service
6pm Contemplative Service.
Weekdays: 8.30am Morning Prayer Service, 5pm Evening Prayer Service.
Tuesday: 12noon Eucharist English Service.
Wednesday: 11.30am Eucharist English Service.
Church open: 8.30am - 5.30pm daily.
Pdt. Kuncoro Rusman e: kuncoro@rusman.com.au m: 0408 570 967

3 Tahun Tiberias Melbourne

Tiberias Church Australia baru saja melewati ulang tahunnya yang ke-tiga. Untuk
merayakannya, tak kurang dari 150 jemaat berkumpul di ruang ibadah yang
terletak di Multicultural Hub 506 Elizabeth Street, Melbourne guna melakukan
ibadah ucapan syukur. Kebaktian hari spesial itu turut menghadirkan Ps Mark Bates
yang juga menjabat sebagai State Secretary Treasurer Australian Christian Churches
untuk membawakan kotbah.
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Vacation Bible School Grii

Mengisi Waktu
Liburan Anak

D

alam rangka mengisi liburan sekolah term 2 yang lalu, Gereja Reformed
Injili Indonesia (GRII) Melbourne mengadakan VBS (Vacation Bible School)
selama tiga hari bertempat di 552 City Road, South Melbourne 3205. Kegiatan
ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengajak anak-anak dari Prep
hingga Year 7 untuk mengisi liburan dengan kegiatan yang sangat menyenangkan,
baik dan bermanfaat bagi pertumbuhan kerohanian mereka.

Tema VBS 2015 adalah “Journey off The Map” yang diterbitkan oleh Lifeway dengan
membahas dari Kitab Daniel. Anak-anak belajar mengikuti teladan tokoh Daniel dan
ketiga temannya yang tetap percaya, beriman serta setia kepada Tuhan dalam
keadaan dan situasi yang sesulit apapun. Pembahasan tokoh Daniel diberikan dalam
5 pelajaran untuk mengajarkan kepada anak-anak Know your Guide dan memiliki
sikap hati untuk Follow your Guide, Trust your Guide, Stay on Track and Keep Watching.

VBS diadakan dari jam sembilan pagi hingga jam lima sore dengan berbagai acara
seperti puji-pujian, cerita Alkitab, menghafal ayat, diskusi kelompok, permainan
(games), kerajinan tangan (craft) dan kegiatan Mission. Dalam kegiatan Mission, anakanak melihat beberapa video singkat tentang pekabaran Injil, seperti suatu keluarga
misionaris bersama kedua anaknya yang pergi ke Afrika Selatan, seorang remaja yang
memberitakan Injil kepada teman-temannya di sekolah dan Kebaktian Kebangunan
Rohani kepada masyarakat yang diadakan hamba-hamba Tuhan GRII di Indonesia.
Pada
hari
terakhir,
para
orang tua diundang untuk
menyaksikan presentasi atas
apa yang sudah anak-anak
pelajari selama tiga hari melalui
beberapa
nyanyian,
ayat
hafalan dan klip video (klip
video dapat dilihat di www.
griimelbourne.org).
Kegiatan Vacation Bible School
akan diadakan kembali di tahun
yang mendatang pada liburan
sekolah term 2 di akhir Juni 2016.

dengan
Para peserta VBS bersama

seluruh guru dan asisten

yang bertugas

Kelompok Junior mendengarkan
cerita Daniel dimasukkan ke dalam
kandang singa

grii

www.buset-online.com

VBS perdana ini diikuti oleh 56 peserta dan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu Junior
(Prep-grade 3) dan Senior (grade 4- 7). Peserta terdiri dari anak-anak GRII Melbourne,
anak-anak dari beberapa gereja di kota Melbourne dan beberapa anak yang
belum pernah mendengar Injil. Acara VBS ini terbuka bagi anak-anak dengan latar
belakang Indonesia ataupun non Indonesia karena seluruh acara disampaikan
dalam Bahasa Inggris. Anak-anak diasuh dan dididik oleh para guru dan asisten
yang sudah dilatih dan diperlengkapi dengan baik terlebih dahulu selama beberapa
bulan sebelumnya.
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