NATAL BERSAMA KELUARGA TELKOM

FLOBAMORA*** Bertempat di Restaurant Teluk Kupang, jumat 19 Desember 2008 dilaksanakan Perayaan Natal
Bersama Keluarga Besar Telkom Group Kupang, hadir dalam perayan ini Wali Kota Kupang, Drs. Daniel Adoe beserta
istri, seluruh karyawan/wati Telkom Group Kupang beserta keluarga, para P2Tel beserta keluarga, para undangan
Prime Customer, Personal Customer, Corporate Customer, para Mitra Binaan serta para rohaniawan-rohaniawati.
Perayaan Natal bersama ini mengambil tema : Kelahiran Kristus membawa perubahan bagi dunia, dengan sub tema
: Sikap hati yang siap menerima perubahan serta harus disertai kreatifitas & Inovasi, acara ini dimeriahkan oleh
Vokal Group Forsikatel Kandatel Kupang, Vokal Group Gunung Carmel serta Paduan Suara Universitas Kristen Artha
Wacana Kupang.
Perayaan Natal dipimpin oleh Pdt. Eben Nuban Timo, dalam kotbahnya mengatakan bahwa perayaan Natal tahun ini
dengan tema : Kelahiran Kristus membawa perubahan bagi dunia, diharapkan setiap kita sebagai umat Tuhan untuk
mereflesikan diri dan bertekad untuk mau merubah diri kehal-hal yang positip, kehal- hal yang baik dan
menyerahkan diri sepenuhnya untuk dijadikan Tuhan sebagai pelayan bagi sesamanya / masyarakat, karena itu para
karyawan-karyawati diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggannya, Tuhan
datang ke dunia dalam wujud manusia melalui Bunda Maria dan Bunda Maria menyerahkan dirinya secara total
untuk dipakai oleh Tuhan dan kelahirkan Tuhan Yesus di Palungan kandang domba, peristiwa ini untuk menggugah
kita agar saling menghormati dan saling mencintai satu sama lainnya.
Pesan Natal yang disampaikan oleh Wali Kota Kupang, Drs. Daniel Adoe, dalam pesan Natalnya Daniel mengatakan
bahwa dengan merayakan Pesta Natal setiap tahunnya agar setiap kita diperbaharui dan selalu diingatkan untuk
selalu mau berubah ke hal-hal yang lebih baik lagi, lanjut Daniel: saya sebagai Wali Kota yang baru, juga diharapkan
masyarakat untuk membuat pembaharuan yang lebih baik.
GM.Kandatel Kupang, Jeky James Ndun dalam sambutannya mengharapkan agar renungan Natal yang disampaikan
oleh Pdt. Eben dapat bermanfaat untuk kehidupan berkeluarga dan perusahaan yang kita cintai ini, lanjut James,
dengan setiap kali merayakan Natal agar kita mereflexi diri untuk selalu mau berubah kehal yang baik, kita harus
bertekat untuk mau berubah bukan berubah-ubah karena kalau berubah-ubah itu artinya kita tidak punya pendirian
yang pasti alias plin plan. Doa syafaat dan Berkat penutup oleh Romo Stefanus Mau. Acara dilanjutkan dengan
santap malam bersama, pemberian bingkisan Natal oleh Sinterklaus dan saling salam-salaman antara semua tamu
undangan.
Keesokan harinya masih dalam suasana Perayaan Natal, GM.Kandatel Kupang, Jeky James Ndun dan Ny. Bertha
Ndun bersama para Panitia Natal Telkom Group Kupang tahun 2008 berkunjung ke dua Panti Asuhan untuk berbagi
kasih dan kebahagiaan dalam merayakan Pesta Natal, kasih yang diberikan dalam bentuk sembako dan anak-anak
panti asuhan membalasnya dengan menyanyikan beberapa puji-pujian Natal serta doa bersama, merka mendoakan
agar PT. Telkom semakin berkembang dan maju agar dikesempatan lain dapat membagi hal yang sama untuk
saudara-saudara mereka yang lain ditempat lain. Semoga Kasih dan Kebahagiaan Pesta Perayaan Natal selalu terus
tinggal didalam hati kita masing-masing.

