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Hal
: Penggalangan dana
Peduli Covid-19 secara sukarela

26 Maret 2020

Yth.
Segenap Warga GKJ Pakem dan simpatisan
Di tempat

Salam Sejahtera dalam Kasih Tuhan Yesus Kristus,
Memperhatikan perkembangan wabah virus corona (Covid-19) yang begitu cepat dan berbagai
upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan penularan di antaranya dengan
himbauan agar berdiam diri di rumah (physical distancing), dengan kebijakan tersebut tentu ada
dampak sosial terutama bagi para buruh harian yang menimbulkan terjadinya kesulitan ekonomi
keluarga. Sebagai gereja yang berada di tengah-tengah masyarakat majemuk, kita tidak
semestinya hanya berdiam diri, untuk itu majelis gereja memohon partisipasi warga jemaat
dalam bersama-sama menggalang dana Peduli Covid-19 secara sukarela yang sudah kita rintis
beberapa waktu sebelumnya.
A. Peruntukan Dana
Adapun peruntukan “Dana Peduli Covid-19 GKJ Pakem” di antaranya adalah sebagai
berikut:
1) Pembelian alat kesehatan infrared thermometer (infrared thermogun) untuk melengkapi
peralatan yang dimiliki Komisi Kesehatan sebanyak 4 unit seharga Rp6.400.000,00
(sudah pesan).
2) Pembuatan tempat cuci tangan di 4 tempat ibadah.
3) Memberikan bantuan berupa sembako atau yang lain untuk saudara-saudara di sekitar
kita yang terdampak kebijakan physical distancing.
4) Membantu beberapa rumah sakit yang sangat membutuhkan alat pelindung diri (APD).
5) Alat kesehatan, bahan atau obat-obatan yang dipandang perlu.
B. Cara Pengumpulan Dana
Bantuan (donasi) Bapak/Ibu dan saudara dapat secara tunai dan diserahkan kepada
bendahara gereja melalui bendahara-bendahara kelompok, atau langsung diserahkan
karyawan gereja (Mbak Citra), atau dapat ditransfer ke rekening:
BRI (Britama)
Nomor Rekening
: 3022-01-002685-50-6
Atas nama
: Wiwik Susilowati
Bagi Bapak/ibu yang memberikan donasi melalui transfer, mohon kiranya dapat mengirimkan
bukti transfer berupa foto dan dikirim via WA ke majelis terdekat, atau melalui Ibu Wiwik
Susilowati, atau melalui Mbak Citra.
C. Penanggungjawab Kegiatan
Untuk kelancaran penggalangan dana, penggunaan, dan penyaluran dana kepada mereka
yang berhak, majelis gereja menugaskan:
1. Komisi Kesehatan (Leading sector)
2. Tim Pengurangan Resiko Bencana (PRB)
3. Komisi Sarana dan Prasarana

Demikian pemberitahuan kami, majelis gereja sangat berharap dukungan serta bantuan
segenap warga gereja dalam penggalangan dana peduli Covid-19 ini, seberapapun dana yang
bisa kita himpun kiranya dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang tertimpa
musibah.
Tuhan Yesus memberkati.
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