
DARI KITA UNTUK KITA  EDISI ke 3 (Produk Barang/ Jasa) 

Shalom Jemaat sekalian,  

Dalam situasi dan kondisi terkait pandemi saat ini, GKY Citra ( Bidang Pelayanan 

Sosial/ Diakonia) melalui program "DARI KITA UNTUK KITA” , sudah memasuki 

edisi 3, dimana edisi 3 ini  memberikan info tentang usaha saudara  untuk  produk 

barang / jasa (bukan makanan & minuman).  Diharapkan bisa membantu 

kesulitan ekonomi jemaat. 

Jadi saudara harus mengirimkan  Informasi usaha milik Saudara  ke WA  gereja 

============= 

0817 54 53 52 9 

============= 

BERUPA : 

A. *1 Lembar foto atau gambar produk usaha dengan mencantumkan: 

1. Produk  Barang  / Jasa yang utama ( Bisa  foto toko dengan menyebutkan 

bidang usahanya ) 

2. _  Daftar Harga._ 

3. Nama Penjual & nomor WA. 

4. Pengiriman dari daerah mana 

5. Cara pesan/pembayaran dan �� cara pengiriman (apakah pick-

up/grab/gojek/dlsb.). 

B.  *Foto sudah  dalam format  JPG  &  "clean" file ,  yang sudah tidak dirubah. 

C. Resolusi 200 dpi 

D. *Posisi portrait/berdiri 

E. Ukuran 10 x 15 cm  



 

yang  kemudian akan dibuat dalam bentuk KATALOG BARANG/JASA yang akan  

disebarkan kepada jemaat-jemaat lain. 

Program ini khusus bagi anggota GKY Citra yang  sudah terdaftar di data gereja & 

Jemaat yang selama ini telah beribadah di Kebaktian Umum GKY Citra. ( Jika ada 

jemaat yg blm terdaftar di data gereja, harap menghubungi Gembala Wilayah 

yang sesuai wilayah tempat tinggalnya) 

  

Partisipasi Saudara akan ditunggu sampai dengan  tgl. 29 Agustus 2020, pukul 

12.00 WIB. 

 

Bagi Saudara yang  berpartisipasi harap memperhatikan: 

1. Gereja tidak mengambil keuntungan dari program ini. 

2. Tidak menjual barang terlarang. 

3. Hanya menjual dagangan yang dijual sendiri (anggota keluarga inti). Bukan 

barang orang lain.  

4. Gereja tidak bertanggungjawab jika ada permasalahan dalam jual beli. 

5. Gereja berhak mengeluarkan partisipan dari daftar katalog "DARI KITA UNTUK 

KITA" jika menyalahi aturan yang berlaku.  

 

Kiranya Tuhan menolong kita melalui masa pandemi ini dengan  

berpengharapan kepada-Nya & berkarya memuliakan-Nya  

 

Tuhan beserta kita semua!.� 


