
Syalom,

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan bimbinganNya sehingga

buku 30 tahun GKPS Cijantung dapat kami persembahkan kepada seluruh jemaat GKPS Cijantung.

30 tahun penyertaan Tuhan kepada jemaat GKPS Cijantung, 6 peridoe kepemimpinan. Pasti

banyak mengalami perkembangan baik di bidang persekutuan Jemaat maupun di bidang

pembangunan fisik Gereja. Terlebih telah kita lewati bersama hampir 3 tahun masa pandemi Covid

19 hingga memasuki tahun dimana pandemi mulai melandai dan sudah tidak ada pembatasan

kegiatan masyarakat, tetapi protokol Kesehatan tetap di jalankan.

Buku 30 tahun GKPS Cijantung ini dipersiapkan untuk merayakan ulang tahun GKPS Cijantung ke

30 di tahun 2022 ini, selain juga memenuhi kebutuhan informasi masa lalu, maupun masa kini,

sehingga kita dapat mengenal lebih dekat GKPS Cijantung, juga melengkapi buku GKPS Cijantung

yang sudah diterbitkan 2 kali.

Kami tim penyusun buku, sadar betul bahwa kami bukan pencetak sejarah juga bukan merupakan

buah hasil kerja keras kami sendiri. Sejak awal penugasan yang diberikan, kami hanya berani

menyandang nama Tim Penyusun, bukan Tim Penulis Sejarah. Tim bekerjasama dengan banyak

pihak. Yang pertama tentu saja seluruh jemaat GKPS Cijantung, dimulai dari pendataan/sensus

jemaat, dilengkapi foto keluarga, diperkaya lagi dengan foto-foto koleksi Pribadi dalam perjalanan

30 tahun GKPS Cijantung. Tim buku menerima juga konten dari seksi dan badan/tuppuan, yaitu

seksi sekolah minggu, seksi namaposo, seksi inang, seksi bapa, tuppuan inang naomi, tuppuan

lansia, tim pastoral, BDS, tim musik dan tim Multimedia. Dan tentu saja arahan dari pendiri gereja,

dan PHMJ. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah

membantu mewujudkan buku 30 tahun GKPS Cijantung ini.

Tidak ada gading yang tak retak, demikian kata pepatah.

Segala kekurangan dalam penyusunan buku 30 GKPS Cijantung ini, mohon dapat dimaafkan.

Koreksi, penambahan, revisi, sangat mungkin diberikan. Namun kami berharap juga, ada hal-hal

baik yang dapat dimaknai dari perjalanan 30 tahun GKPS Cijantung. Maka dari itu, kami meminta

dukungan dan masukan dari para pembaca, agar tim penulis atau tim penyusun berikutnya dapat

berkarya lebih baik lagi.

Kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia
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