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‘We moeten met 70 jaar 
giM de handen ineen-
slaan om de verbroken 
relaties te herstellen’
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Tabea

Batjarita di Rumah Hua (BRH) is een forum, waarin GIM-gemeenten 
van de eerste tot de vijfde generatie, samenkomen om verhalen en erva-
ringen over het gemeenteleven te delen. Het doel van BRH is een basis 
te vormen voor het opstellen van een visie en missie voor de toekomst 
van de GIM.

De in het BRH-programma gebruikte methoden zijn, het tekenen 
en het vertellen van verhalen. Deze methoden bieden gemeenteleden, 
vooral kinderen en jongeren, de gelegenheid om vrijelijk hun stem, er-
varingen en dromen voor de toekomst van de GIM te delen.
Met Gods hulp werd het BRH-programma met succes uitgevoerd in 42 
GIM-gemeenten. Het BRH-programma werd ook uitgevoerd met drie 
doelgroepen, namelijk jongeren, zondagsschoolkinderen (MAGIM) en 
predikanten. Het BRH-programma duurde 8 maanden, vanaf maart tot 
en met oktober 2022. Het werd uitgevoerd in vier classes: West, noord, 
Zuid en oost.

Het opnieuw verbinden is één van de doelen waar de GIM in de nieu-
we tijd samen aan moet werken. Het BRH-programma heeft de ogen 
van de GIM geopend dat er een enorme relationele kloof is in de Mo-
lukse kerk in nederland. Er is een grote afstand tussen de predikanten, 
de ouderlingen en de gemeente, maar ook tussen de jongere genera-
tie en de oudere generatie. Daarom moeten we met 70 jaar de handen 
ineenslaan om de verbroken relaties te herstellen. Ik geloof dat sterke 
relaties ons leiden naar een hoopvolle toekomst voor de GIM.

Als predikant, maar ook als onderzoeker, ben ik dankbaar dat God 
mij en het team heeft geholpen, zodat het BRH-programma is verlopen 
zoals gepland. Daarom wil ik mijn dankbaarheid uitspreken aan de 
synode en het classisbestuur voor de ondersteuning van het BRH-pro-
gramma, alsook aan alle GIM-predikanten en de Badan-badan Madjelis 
Geredja (de BMG’s). Zonder de steun van de predikanten en de BMG’s 
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zou het BRH-programma niet goed zijn verlopen. Dank ook aan de 
hele GIM-gemeente, van kinderen (MAGIM), jeugd tot volwassenen. 
Hun deelname aan het BRH-programma is de eerste stap voor de toe-
komst van de GIM. Mijn mentor, ds. Verry Patty, bedank ik dat hij een 
"sombar" (red.: iemand begeleiden tijdens zijn reis) is geweest met dui-
zenden adviezen. 
Tot slot wil ik het redactieteam bedanken voor de ondersteuning bij 
de voltooiing van dit rapport, mijn beste vriend Auke Dijkstra en mijn 
collega pdt. Jacqueline Hetharia. ook heel veel dank oom nus Tahitu 
voor de prachtige vormgeving van dit boek. God zegene u allen.

Ik hoop dat het BRH-rapport een receptenboek zal worden dat de 
GIM kan gebruiken om een nieuwe visie en missie te ontwikkelen en 
een maatstaf voor het uitvoeren van haar roeping, nu en in de toekomst. 

La Biar Api Indjil Tarus Manjala! Toma Madju-Djangan Undur e!

Pdt. Michael Willy PataWala

onderzoeker
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Eén Molukse kerk!!

-Meer open
- verandering

‘Ale Rasa 
Beta Rasa’
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de reis van het geloof en de cultuur van de eerste generatie 
Molukkers versus de toekomstige generatie 

(Pdt. Michael Willy PataWala, Ma)

Via het programma Batjarita di Rumah Hua (BRH) ontdekte ik 
dat er een aantal grote verschillen zijn in de geschiedenis van de 
reis van het geloof en het sociale leven (cultuur) die zich voor-

deden tussen de eerste generatie en de tweede generatie Molukkers in 
nederland. Deze veranderingen en verschillen worden vervolgens uit-
gedrukt in een nieuw recept  voor de GIM, met aanbevelingen die nu en 
in de toekomst in de bediening van de GIM kunnen worden gebruikt.

De beschrijving en aanbevelingen die ik hier presenteer zijn geba-
seerd op de opvattingen van de GIM-gemeenten en predikanten die ik 
via het BRH-programma heb verzameld. Een aantal van de veranderin-
gen en verschillen die zich voordeden in het sociale en geestelijke leven 
van de eerste generatie en de toekomstige generatie zijn de volgende:

Collectief vs Individueel
In 1951 arriveerde de eerste generatie Molukkers in nederland en ves-
tigden zich in woonoorden. na het leven in de woonoorden, werden ze 
verplaatst naar woonwijken. Tijdens het leven in de woonoorden en de 
woonwijken ging de eerste generatie alleen met mede-Molukkers om. 
De Pela Gandong filosofie "Ale Rasa Beta Rasa" stond centraal in het so-
ciale leven van de eerste generatie Molukkers in nederland. Ze kenden 
elkaar. Veel vrije tijd stelde de eerste generatie in staat om altijd samen 
te komen en samen activiteiten te ondernemen. Dit maakt de relatie tus-
sen de eerste generatie en de gemeente zeer sterk. 

In tegenstelling tot de eerste generatie begon de tweede generatie de 
Molukse wijken te verlaten. Ze begonnen een nieuwe reis door lokale 
nederlanders te ontmoeten, evenals andere immigranten die in neder-
land woonden. Ze trouwden met mensen uit andere culturen. Velen 
van de tweede generatie bleven niet in de Molukse wijken, waardoor de 
sociale verhoudingen tussen de Molukkers in nederland begon te ver-
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anderen. Iedereen heeft het druk met zijn eigen gezin en baan, en ook 
met sociale dingen, dus is er geen tijd om bij elkaar te zitten. Er is geen 
tijd om gezamenlijk kerkelijke activiteiten te coördineren. 

In het verleden heeft de eerste generatie slechts één Molukse kerk op-
gericht. Maar nu is de kerk verdeeld in verschillende Molukse kerkge-
nootschappen in nederland. Als gevolg daarvan is de relatie binnen de 
Molukse gemeenschap niet zo sterk als voorheen. Uiteindelijk werd het 
duidelijk dat de GIM haar visie en missie moest richten op het herstellen 
van relaties binnen de gemeente. De Wet van de liefde staat centraal in 
de bediening van de GIM in nederland. GIM-leiders (synode, classis, 
predikanten en Badan Madjelis Geredja) en gemeenten moeten zich de 
Molukse filosofie van "Pela Gandong" en "Tiga Tungku" herinneren. De 
essentie van de Pela Gandong en Tiga Tungku filosofie is dat de drie 
pijlers van de Molukkers in nederland, namelijk de wijk, stichting en 
de kerk de handen ineen moeten slaan om de kerk naar de toekomst 
te brengen. De activiteiten die zijn uitgevoerd om de betrekkingen bin-
nen de GIM nieuw leven in te blazen en te versterken zijn de volgende: 

-  Batjarita di Rumah Hua (BRH) organiseren. BRH is een medium 
waar de gemeente en de kerkenraad bij elkaar zitten en van hart 
tot hart praten, naar elkaar luisteren en gehoord worden. 

-  organiseren ‘Samen dingen doen’-activiteiten (koffie/thee, ver-
jaardag vieren, dagjes uit, sportdag, muziekdag, film kijken, pic-
nicken, pasar indjil, garageverkoop, regionale kerst/pasen, zang/
sportwedstrijd, Doa Maluku, kerstsamenzang, Bijbelstudie, ke-
baktian rumah tangga/kuntji usbu, koinonia/tukar mimbar, jon-
gerendienst, vrouwendienst, en mannendienst).

-  De kerk moet een sterke relatie opbouwen om samen te werken 
aan activiteiten met de stichting en de wijk.

-  In samenwerking met de plaatselijke kerk en de Molukse kerk in 
nederland.
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Taal: Maleis vs Nederlands
De eerste generatie sprak alleen Ambon Maleis. 

Dit maakte het voor hen moeilijk om zich aan te pas-
sen aan de nederlandse cultuur. De tweede genera-
tie is in nederland geboren en spreekt dus vloeiend 
nederlands. Vanwege sociale eisen spreekt de twee-
de generatie zelden Malayu Ambon. Dit maakt het 
moeilijk voor de derde, vierde en vijfde generatie 
om Malayu Ambon te spreken. In feite spreekt de 
huidige generatie meerdere talen, zoals het Engels, 
frans, Spaans en Duits. De vraag is, waarom ze hun 
moedertaal "Malayu Ambon" niet kunnen spreken.

De eerste generatie GIM-predikanten en ouderlingen preekten al-
leen in het hoog Ambon Maleis. nu moeten de dominees nederlands 
kunnen spreken. De gemeente vindt het moeilijk om de inhoud te be-
grijpen van de preken die door de predikanten en ouderlingen in het 
hoog Maleis/nederlands worden gehouden. De gemeente begrijpt al-
leen “bahasa Malayu Ambon Pasar” duidelijk: het Moluks Maleis dat op 
de markt/in het gewone leven wordt gesproken.

Eén van de grootste problemen waarmee de Molukse kerk in neder-
land wordt geconfronteerd is de taal. De Zaken waarop de GIM moet 
letten bij de aanpak van taalkwesties zijn dus de volgende:

-  Het spreken van Malayu Ambon, thuis en in de kerk.
-  Taalcafé: Maleis-nederlands.
-  Wie Maleis en nederlands spreekt, kan als vrijwilliger lessen 
geven aan de gemeente, vooral aan kinderen en jongeren om 
samen het Maleis te leren.

-  Gebruik van eenvoudige Maleise en nederlandse taal.
-  De gemeente heeft verschillende achtergronden. Daarom 

moet het taalgebruik eenvoudig zijn en begrijpelijk voor alle 
groepen in de gemeente.

Vertaling
-  Preekvertalers moeten een theologische achtergrond heb-

ben. Dit, zodat de preek in het Maleis en het nederlands dui-

- eerste generatie
- onze moeders

- nene
-mijn ouders

- oran tua
- politiek
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delijk en begrijpelijk is. De preekboodschap moet duidelijk 
en relevant zijn voor het hedendaagse sociale leven van Mo-
lukkers in nederland.

-  liturgie en preekinhoud:50% nederlands -50% Ambon-ma-
leis

Verplicht vs Vrijwillig
God was altijd nummer één in het geestelijke en het sociale leven van de 
eerste generatie. Kinderen van de eerste generatie moesten elke zondag 
naar de kerk. Helaas hebben niet alle ouders, predikanten of ouderlin-
gen van de eerste generatie hun kinderen uitleg gegeven over het geloof. 
Als gevolg daarvan worden kerkgang, het dopen van kinderen, het vol-
gen van catechese en belijdenis alleen gedaan om de tradities van de 
eerste generatie in stand te houden. 

Kinderen worden niet geholpen om te begrijpen waarom ze gedoopt 
moeten worden, waarom ze belijdenis moeten doen. Dit heeft ertoe ge-
leid dat kinderen na hun belijdenis niet meer actief zijn in de kerk. In-
teressant is dat wanneer zij de leeftijd van 40 jaar beginnen te bereiken, 
zij terugkeren naar de kerk. 

In tegenstelling tot de eerste generatie, leeft en gaat de huidige ge-
neratie Molukkers om met de nederlandse cultuur, die hen de vrijheid 
geeft om te kiezen, om al dan niet naar de kerk te gaan en om al dan niet 
in God te geloven. In feite, ouders van de huidige Molukse generatie 
kunnen hun kinderen meenemen naar voetbal, muziek of zwemlessen. 
Waarom brengen ze hun kinderen niet naar de kerk?

Veel ouders van de tweede generatie vinden het erg moeilijk om over 
het geloof te praten en hun kinderen naar de kerk te brengen. Veel kin-
deren kennen de geschiedenis van de Molukse kerk in nederland niet.  
Hierdoor is God niet langer nummer één in het leven van de toekomsti-
ge generatie Molukkers in nederland. De suggesties die ouders en kerk-
leiders kunnen doen zijn:

-  ouders praten thuis van jongsaf aan met hun kinderen over 
het geloof en de geschiedenis van de Molukse kerk.

-  ouderschapsdag. ouders bijeenbrengen om hun ervaringen 
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met geloofsopvoeding voor hun kinderen te delen.
-  Synoden en classes ontwikkelen preekmateriaal, zondags-

schoolleerplan en catechese die gericht zijn op het geloof, 
cultuur en de geschiedenis van de Molukse kerk in neder-
land. 

-  Synoden/classes organiseren talkshows/seminars/workshops 
over de relatie tussen geloof en cultuur.

Hiërarchie vs Gelijkheid
De GIM hanteert een synodaal-presbyteriaal systeem. De kerkelijke be-
sluitvormers zijn de predikanten, de kerkvergadering, de classes en de 
synode. Dit systeem heeft onbewust een grote afstand opgebouwd in de 
loop van de bediening van de GIM in nederland. Veel gemeenten heb-
ben het gevoel dat hun stem niet wordt gehoord. De gemeente vindt dat 
zij niet de gelegenheid en de vrijheid heeft, vooral de jongeren, om hun 
ideeën in de kerk te uiten. Kerkelijke besluiten en regels worden geno-
men zonder voorafgaande communicatie met de gemeente. Synode- en 
classisbesluiten worden ook niet uitgelegd en openlijk meegedeeld aan 
alle gemeenteleden.

In feite is de huidige generatie geïntegreerd in de plaatselijke cultuur 
waar geen hiërarchie bestaat, iedereen recht heeft op een stem en ie-
ders stem gehoord moet worden. Dit is zeker een uitdaging voor de cul-
tuur en het werksysteem van de GIM. Als gevolg daarvan is er een grote 
muur die de relatie tussen de gemeente en de kerkleiders belemmert. 
De deelname van de gemeente aan de kerk is afgenomen. Kerkelijke 
programma's en activiteiten duren niet lang, omdat de gemeente de 
vergadering en de predikanten niet steunt. Daarom moet de GIM hard 
werken om uiteengevallen relaties weer op te bouwen, dat kan als volgt:

-  De synode moet een werkgroep vormen die zich bezig gaat 
houden met de ontwikkeling en herziening van de kerkorde, 
die in overeenstemming zal zijn met de huidige context van 
de Molukse-kerk in nederland.

-  Herziening van de kerkregels.
-  Voorgesteld wordt dat de synode een kerkregel kan toevoegen 
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waarbij besluiten van predikanten en plaatselijke gemeente-
vergaderingen, die later in classis- en synodevergaderingen 
worden ingebracht, gebaseerd moeten zijn op de onderlinge 
instemming van de gemeente via gemeentevergaderingen. 
Hieraan moet worden toegevoegd dat de synode zich bij het 
nemen van kerkelijke besluiten moet baseren op de meer-
derheid van stemmen en de instemming van de gemeente. 
De stem van gemeenten en kerkleiders is even belangrijk en 
moet in het besluitvormingsproces worden gehoord.

-  Gemeentebezoek. De synode, de classis en de Badan Madje-
lis Geredja (BMG) maken een schema van bezoeken aan de 
gemeenten. Gemeente/huisbezoek is ook een middel om te 
horen wat er in de gemeente leeft. Wanneer de gemeente zich 
gehoord voelt, zal zij automatisch actief deelnemen en de be-
diening van de GIM steunen.

-  De synode/classis verzorgt trainingen voor predikanten, 
kerkenraden en pengadjars, gericht op de thema's: roeping, 
spreken in het openbaar en pastorale begeleiding. Dit heeft 
tot doel de vaardigheden van de predikanten bij het opbou-
wen van relaties met collega-predikanten en de gemeente te 
actualiseren en de predikanten te helpen om hun roeping als 
dienaren van God beter te begrijpen en uit te leven.

Focus op Ouders vs Focus op Kinderen en Jongeren
Decennialang heeft de GIM geworsteld met het vervullen van haar taak 
om de volgende generatie te verzorgen en te dienen. Decennia geleden 
had de GIM een organisatie genaamd Pemuda Pemudi Kristen Malu-
ku (PPKM), waaruit de huidige leiders van de GIM zijn voortgekomen. 
Helaas is de PPKM niet meer actief. ook de Tunas Muda en de zon-
dagschoolprogramma's zijn minder actief. Hierdoor hebben kinderen 
en jongeren minder een eigen plaats in de kerk, ze hebben het gevoel 
dat er een afstand is tussen de jongere generatie en de oudere generatie. 
Uiteindelijk is ook de deelname van kinderen en jongeren aan kerkelij-
ke activiteiten zeer minimaal. 

  Er wordt door de jongeren verondersteld dat de kerk een plaats is 
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voor mensen met een heilig leven. De realiteit is dat er in de gemeen-
te zoveel gevoelige onderwerpen zijn die zelden of niet openlijk wor-
den besproken. Bijvoorbeeld lesbian, Gay, Bisexual, Transgender 
(lGBT)-kwesties, het homohuwelijk, en homoseksuele kerkelijke 
ambtsdragers.

Bovendien zijn veel erediensten nog steeds star en formeel. Er zijn 
plaatselijke kerken die geen muziek in de kerk toelaten, ook al zijn Mo-
lukkers gezegend met muzikale talenten. Er is zoveel traditionele, Mo-
lukse muziek dat gebruikt kan worden om God te loven in de kerk. De 
GIM wordt daarom aangeraden zijn aandacht te richten op de volgende 
activiteiten:

-  De synode en classis moeten een werkgroep op synodaal- en 
classicaal niveau belasten met de ontwikkeling van, en het 
toezicht houden op het programma voor de MAGIM en de 
jongeren.

-  organiseren Batjarita Rumah Hua met de jeugd . Met als doel 
de stem van de jeugd te horen.

-  Revive Zondagschool, Tunas Muda en PPKM.
-  Herleving van gospelgroepen/kerkkoren.
-  Gebruik van moderne muziek (keyboard, orgel, gitaar) en 
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traditionele muziekinstrumenten (zoals tifa, fluit en ukulele) 
bij kerkelijke activiteiten.

-  Regionale jongerendienst organiseren.
-  organiseren van Molukse Etnische Aanbidding.
-  Kinderen en jongeren als liturgische functionarissen bij de 

eredienst betrekken.
-  Bijbelkampen organiseren voor kinderen en jongeren.
-  De aanbidding wordt interactiever met de gemeente.
-  organiseren van Molukse traditionele muziek workshop.
-  Een begin maken met het bespreken van gevoelige onder-

werpen in de kerk,  zoals: lGBT, en het homohuwelijk. Daar-
naast moet de kerk ook kerkregels ontwikkelen die gevoelige 
onderwerpen in de kerk vergemakkelijken.

De Digitale Generatie
De toekomstige generatie van de GIM is de digitale generatie. De kerk 
moet zich dus kunnen aanpassen aan de wereld van de volgende gene-
ratie, die altijd in contact staat met online platforms.  De dingen die GIM 
kan doen om aan deze behoeften te voldoen zijn:

-  De kerkenraad zoekt gemeenteleden die sociale media plat-
forms van de gemeente kunnen ontwikkelen en monitoren 



batjarita di rumah hua

17

(bijvoorbeeld: facebook, Instagram, YouTube, Podcast, Web-
site, Tiktok).

-  organiseren van kerkelijke activiteiten: zoals live-stream 
aanbidding, Bijbelstudie, jongerendienst, zondagsschool, of 
Batjarita di Rumah Hua met behulp van Zoom of Microsoft 
Teams.

-  Plaatselijke gemeenten, classis en synodes gebruiken online 
platforms zoals Instagram, facebook, Website, Podcasts en 
YouTube bij het communiceren van belangrijke, kerkelijke 
informatie aan de gemeente.
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‘De visie en missie van 
de giM moet gericht 

zijn op de stemmen en 
aanbevelingen van de 

gemeente’
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hoop voor de toekomst: 
wat is de visie en missie van de GIM?

Het Batjarita di Rumah (BRH) programma is een belangrijke 
eerste stap waarbij de stem van de gemeente en de kerkleiders 
centraal staat bij het opstellen van een nieuwe visie en missie 

voor de toekomst van de GIM. 
De visie en missie van de GIM moet gericht zijn op de stemmen en 

aanbevelingen van de gemeente, die via het BRH-programma zijn over-
gebracht. De belangrijke zaken waarmee de GIM rekening moet hou-
den bij het ontwikkelen van de visie en missie zijn de volgende:

-  luisteren naar de stem van de gemeente, in de kerkelijke be-
sluitvorming.

-  focus op het opbouwen van relaties tussen kerkleiders en ge-
meenten door middel van gezamenlijke werkprogramma's 
op het niveau van de gemeente, de classis en de synode.

-  Het werkprogramma wordt toegespitst op twee belangrijke 
thema's: cultuur en geloof.

-  En niet te vergeten de oorspronkelijke taal van het Molukse 
volk "Malayu Ambon".

-  De focus van het onderwijsprogramma van de GIM is om bij 
de gemeente begrip te creëren wat geloof is, en hoe dit zich 
verhoudt tot de cultuur van de Molukkers in nederland.

-  De volgende generatie, namelijk kinderen en jongeren moet 
centraal staan in het werkprogramma van de GIM.

-  De gemeente moet betrokken zijn bij en centraal staan in alle 
dienstverleningsprogramma's van de GIM.

-  De kerkelijke regels moeten worden herzien, aangepast aan 
de context van het geestelijke en sociale leven van Molukkers 
in nederland.

-  online platforms gebruiken als een nieuw model voor de kerk.
-  Moderne en traditionele muziek spelen een belangrijke rol 

in de diensten van de GIM.
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-  De predikanten van de GIM training geven over roeping en 
vaardigheden in het gebruik van online platforms, alsook 
over spreken in het openbaar en het opbouwen van relaties.

-  oprichting van een Batjarita di Rumah Hua team om de visie 
en missie van de GIM te ontwikkelen en te evalueren.

De hoop van het Batjarita di Rumah Hua team is dat het receptenboek 
als handleiding wordt gebruikt door kerkleiders en gemeenten in de 
GIM bediening. Kerkleiders kunnen dit receptenboek doorgeven aan 
alle leden van de gemeente, en bespreken hoe ze de recepten in dit boek 
kunnen toepassen in de bediening van de gemeente. 

In september 2023 zal het Batjarita di Rumah Hua monitoring en 
evaluatie een online enquête houden in alle GIM gemeenten om het uit-
voeringsproces van dit onderzoek te volgen en te evalueren. De resulta-
ten van de online monitoring en evaluatie zullen worden gepresenteerd 
tijdens de 71e verjaardag van de GIM op 25 november 2023.
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Tabea

Batjarita di Rumah hua (bRh) adalah tampa voor jemaat Ge-
redja Indjili Maluku (GIM), mulai dari generasi pertama sampe 
generasi kelima, dudu sama-sama, batjarita, deng bage pengala-

man hidop tentang GIM. Maksud dari program BRH adalah voor den-
gar jemaat pung suara. Dengar jemaat pung suara penting voor Visi dan 
Misi masa depan GIM.

Metode yang katong pake dalam program BRH adalah Batjarita dan 
Menggambar (Tekenen). Metode ini kasi bebas jemaat untuk batjarita. 
orangtotua, ana-ana dan pemuda bage dong pung suara, pengalaman, 
dan mimpi voor masa depan GIM.

Dengan pertolongan Tuhan program BRH sukses dibiking di 42 
jemaat GIM. Program BRH juga dibiking bersama tiga group penting 
dalam GIM yaitu, group pemuda, group anak-anak sekolah minggu 
(MAGIM), dan group pendeta. Program BRH bajalang selama 8 bulan, 
di mulai di bulan Maret sampe dengan oktober 2022, di 4 klasis GIM 
yaitu klasis Barat, Utara, Selatan dan Timur.

“Kasi Kuat Relasi di dalam Gareja” adalah visi yang GIM musti biking 
di umur baru. Program BRH buka GIM pung mata dan kasitunju voor 
katong samua kalau relasi dalam gareja sus eng kuat dan su seng dekat 
macam dolo lai. Ada jarak relasi yang basar antara pelayan dan jemaat, 
antara generasi muda dan generasi tua. Tagal itu, di umur 70 taong, ka-
tong musti baku gandeng tangan kasi kuat kombali relasi dalam gere-
ja yang su seng kuat atau yang su putus. Beta percaya, hubungan yang 
kuat bisa bawa katong ka masa depan GIM yang pono deng berkat.

Sebagai pendeta dan peneliti, beta bersyukur karena Tuhan tolong 
beta dan tim sampe program BRH bajalang sesuai deng rencana. Beta 
mau bilang danke banjak voor bestuur Sinode dan klasis yang su du-
kung program BRH. Juga voor tamang-tamang Pendeta dan BMG GIM, 
danke banjak voor karjasama. Dong yang bantu beta sampe program 
BRH akang bajalan deng baik. Tarima kasih juga voor samua jemaat 
GIM mulai dari anak anak (MAGIM), Pemuda, sampe orang dewasa. 
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Dukungan dari jemaat dalam program BRH adalah dukungan voor 
masa depan GIM. Voor beta pung mentor, Pdt. Dr. Verry Patty, dangke 
banjak su jadi “sombar” voor beta. Danke banjak juga voor tim editor 
yang su bantu beta untuk pariksa laporan ini, beta pung tamang bai 
Auke Dijkstra, dan beta pung kolega Pdt. Jacqueline Hetharia. Terakhir, 
danke banjak juga voor oom nus Tahitu yang su bantu beta untuk de-
sign buku ini. Tete Manis berkati dong samua.

Beta harap, laporan BRH jadi buku resep yang GIM bisa pake voor 
biking Visi dan Misi baru. Semoga buku resep BRH bisa jadi dasar voor 
GIM dalam pelajanan di masa kini dan masa depan. la Biar Api Indjil 
Tarus Manjala! Toma Maju-Jang Undur e!

Pdt. Michael PataWala

Peneliti

- persekutuan
- (gemeenschap)

- eenheid
-samen kerken

- Gods goede werk 
vasthouden
- hubungan
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Perjalanan Iman dan Kultur 
Generasi Pertama vs  Generasi Masa depan

(Pdt. Michael Willy PataWala, Ma) 

Program Batjarita di Rumah Hua (BRH) bantu katong voor lia 
hal-hal penting yang su berubah deng yang berbeda dari sejarah 
perjalanan iman dan hidop sosial (kultur) antara generasi per-

tama dan generasi kedua. Perubahan dan Perbedaan yang beta dapa 
lewat program BRH, beta biking akang jadi resep menu baru voor GIM 
yang GIM bisa pake akang dalam pelayan.

Resep baru ini adalah hasil dari suara-suara jemaat dan pelayan 
GIM yang beta dengar dari program BRH. Perubahan dan perbedaan 
yang terjadi dalam hidop generasi pertama dan generasi penerus GIM 
adalah:

Sama-sama vs Individual
Pada tahun 1951, generasi pertama datang di Belanda. Dong tinggal di 
kamp. Setelah hidop di kamp, dong pindah ke wijk. Waktu dong tinggal 
di kamp dan wijk, generasi pertama hanya bakumpul deng orang Ma-
luku saja. Dong pung ajaran Pela Gandong “Ale Rasa Beta Rasa” jadi hal 
penting voor generasi pertama Maluku di Belanda. laeng kanal laeng. 
Dong pung banjak waktu kosong, jadi dong bisa bakumpul sabang hari, 
dan biking kegiatan rupa rupa dalam gereja, dan dalam wijk. 

Seng sama deng generasi pertama, generasi kedua mulai kaluar dari 
wijk. Dong mulai hidop iko kultur Belanda. Dong bakudapa orang lae-
ng yang bukang orang Maluku. Dong kaweng deng orang dari kultur 
atau negara laeng. Banya dari generasi kedua yang seng tinggal di wijk. 
laeng seng kanal laeng. Banya orang sibuk dengan keluarga dan dong 
pung karja, dong sibuk deng dong pung skolah, dong sibuk deng dong 
pung acara pesta, sampe seng ada waktu voor bakumpul dan duduk sa-
ma-sama. Seng ada waktu voor biking kegiatan sama-sama dalam ge-
reja. 

Dolo generasi pertama kasbadiri cuma satu gareja. Sakarang gereja 
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Maluku tapica-pica. Akang pung akibat hubungan antar orang Malu-
ku mulai seng kuat. Tagal itu, di umur 70 taong, GIM musti kerja keras 
voor kasi bangun kombali relasi di dalam jemaat. Hukum Kasih jadi aja-
ran penting voor pelayanan GIM di Belanda. Pemimpin GIM (Sinode, 
Klasis, Pendeta, BMG), dan jemaat musti inga kombali nilai-nilai kultur 
orang Maluku “Pela Gandong” dan “Tiga Tungku”. Inti dari kultur Pela 
Gandong dan Tiga Tungku adalah tiga pilar orang Maluku yang ada 
di Belanda yaitu Wijk, Stichting dan Kerk musti bakugandeng tangan 
bawa GIM ke masa depan. Kegiatan-kegiatan yang GIM musti biking 
voor kasi hidop dan kasi kuat relasi dalam gareja adalah:

-  Biking kegiatan Batjarita di Rumah Hua (BRH).
-  BRH jadi tampa voor jemaat dan pemimpin gereja dudu sama 

sama dan batjarita dari hati ka hati. laeng dengar laeng. BRH bisa 
jadi tampa voor laeng kanal laeng labe dekat.

-  Biking kegiatan bersama yang bisa biking generasi muda dan tua 
bakudapa kofie/tea, verjaardag vieren, dag weg, , sportdag, music-
dag, film kijken, picnicken, pasar indjil, garageverkoop, regionale 
kerst/Pasen, zang/sportwedstrijd, Doa Maluku, kerstsamenzang, 
Bijbelstudie, Kebaktian rumah tangga/Kunci Usbu, Koinonia/Tu-
kar Mimbar, jongerendienst, vrouwendienst, en mannendienst).

-  Gareja musti bangong hubungan dan biking kegiatan sama sama 
deng wijk dan stichting.

-  Bangun kerjasama dengan gereja lokal dan Gereja Maluku laeng 
yang ada di Belanda.

Bahasa: Malayu Ambon vs Belanda
Generasi pertama cuma bisa bahasa Malayu Ambon. Generasi pertama 
juga sadiki susah voor mangarti dan masuk dalam kultur Belanda. Ge-
nerasi kedua lahir di Belanda, biking dong jago bahasa Belanda. Karna 
lahir di Belanda, banjak orang Maluku generasi kedua su seng biasa 
bicara Bahasa Malayu Ambon. Banya anak-anak dari generasi ketiga, 
keempat dan kelima su seng mangarti dan su seng bisa bicara bahasa 
Malayu Ambon. Tapi ana-anak Maluku sakarang dong bisa bahasa In-
gris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Prancis. Mangapa kong 
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dong seng bisa bahasa Malayu Ambon? padahal 
bahasa Malayu Ambon tuh dong pung bahasa ibu, 
yang dong pung oma, opa, deng oyang su kastingal 
voor dong.

Pendeta dan madjelis GIM generasi pertama kot-
bah Cuma dalam Bahasa Malayu Ambon tinggi. Sa-
karang pendeta dan madjelis musti bisa bahasa Be-
landa. 

Bahasa jadi pergumulan basar voor Geredja Malu-
ku di Belanda. Banya jemaat yang seng mangarti isi 
kotbah dari Pendeta atau Madjelis yang berkotbah. Karna banya pend-
eta dan madjelis kotbah pake bahasa Malayu/belanda tinggi. Jemaat 
cuma mangarti bahasa Malayu Ambon Pasar. Tagal itu, hal-hal yang 
GIM musti mulai biking adalah:

-  orangtotua mulai bicara bahasa Malayu Ambon deng ana 
ana di rumah dan gereja.

-  Taal cafe: Maleis nederland.
-  Jemaat yang bisa bahasa Malayu dan Belanda bisa jadi pen-

gajar, dan biking kelas voor balajar bahasa Malayu sama 
sama deng jemaat.

-  Pake bahasa Malayu Pasar dan bahasa Belanda yang gam-
pang.

-  Terjamahan Kotbah.
-  orang yang terjemahkan kotbah musti tau tentang teologi. 

Pasang dari kotbah juga musti jelas, dan akang musti cocok 
deng hidup hari hari orang Malaku di Belanda.

-  Isi dari liturgi dan Kotbah: 50% Bahasa Belanda -50% Baha-
sa Malayu Ambon pasar.

Paksa vs Seng Boleh Paksa 
Generasi pertama taruh Tuhan nomor satu dalam dong pung hidup. 
Sabang hari minggu dong bilang dan paksa dong pung anak anak musti 
pi gareja. Cuma sayang, seng samua orangtotua, dan pendeta atau mad-
jelis dari generasi pertama kasi penjelasan voor dong pung ana-ana ten-

- Molukse kerk
- Geredja Maluku
- Maluku B’veld

- Moluks
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tang iman. Akang pung akibat, ana-ana pi gareja, anak anak dapa bap-
tis, dan iko katekesasi deng sidi cuma tagal iko tradisi dari dong pung 
orangtotua. Dong iko apa yang dong pung orangtotua bilang. Maar 
dong seng mangarti mengapa dong musti pi gareja, mangapa dong 
musti baptis, mengapa dong musti sidi, mangapa dong musti parcaya 
Tuhan. Akang pung akibat, anak anak abis sidi, dong seng pi gareja lai, 
karna dong mulai sibuk deng dong pung hidop. Dong tunggu sampe 
nanti dong su umur 40 taong, baru dong cari gareja kombali. 

Seng sama deng generasi pertama, generasi Maluku sakarang dong 
hidup deng kultur Belanda yang kasi bebas dong voor pilih apa yang 
dong suka. Kultur orang Maluku di Belanda skarang kasi bebas dong 
pung ana anak voor pilih pi gareja atau seng. Dong bebas mau mau 
percaya Tuhan ka seng. Maar skarang katong lia orangtotua generasi 
dua, tiga dan ampat bisa pi antar dong pung ana-ana voor latihan mae-
ng bola, latihan musik, latihan barnang. Dong bawa dong pung ana-
ana iko pesta Maluku di wijk. lalu mangapa dong seng bisa bawa dong 
pung ana-ana pi gareja?

Banya orangtotua generasi kedua rasa susah voor bicara tentang 
iman deng dong pung ana ana. Dong rasa susah voor suru dong pung 
ana ana pi gareja. Banya ana-ana muda seng tahu tentang sejarah gereja 
Maluku di Belanda. Akang pung akibat, ana-ana su seng mau pi gareja, 
Tuhan su seng jadi nomor satu dalam hidop ana ana Maluku di Belan-
da. Tagal itu orangtotua dan pemimpin gareja musti biking hal-hal ini:

-  orangtotua bicara deng dong pung ana-ana tentang iman 
dan sejarah gereja Maluku di rumah sejak ana-ana masih ke-
cil. Supaya ana-ana mangarti tentang iman.

-  ouderschapsdag. Pendeta deng BMG bisa kumpul orang- 
totua voor baku bage carita deng pengalaman tentang bage-
mana ajar ana-ana soal iman.

-  Sinode dan klasis biking bahan kotbah, kurikulum sekolah 
minggu dan katekesasi yang bicara soal iman, kultur, dan se-
jarah gereja Maluku di Belanda. 

-  Sinode/klasis biking talkshow/seminar/workshop tentang 
hubungan iman dan kultur.
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Hierarki vs Seng Pake Hierarki
GIM pake sistem presbiterial-sinodal. Yang ambel keputusan gereja 
adalah Pendeta, Madjelis Gereja, Klasis dan Sinode. Salama ini katong 
seng tau kalo sistem ini akang biking relasi dalam gareja jadi jauh. Ba-
nya jemaat rasa dong pung suara seng didengar oleh pemimpin gareja. 
Jemaat rasa dong seng dapa kesempatan, dong rasa dong seng bebas. 
Apalai voor ana ana muda dalam gereja, dong rasa susah voor kasi ka-
luar dan biking dong pung ide di dalam Gereja. Banya kali dong mau 
biking kegiatan maar madjelis atau pendeta seng kasi ijin dong voor bi-
king. Banya kali pemimpin gareja ambel keputusan dan biking aturan 
gareja seng pake tanya jemaat pung pendapat lai. Banya kali jemaat rasa 
dong seng dapat informasi dan penjelasan yang jelas tentang keputusan 
keputusan dari pemimpin Jemaat, Sinode dan Klasis.

Seng sama deng generasi pertama, generasi penerus masa depan Ma-
luku di Belanda dong hidop dengan kultur orang Belanda yang seng 
ada hierarki. Kultur Belanda kasi bebas samua jemaat untuk dapa hak 
yang sama voor bicara, dan suara jemaat musti didengar oleh pemimpin 
gareja. Kultur Belanda akang seng sama dengan kultur Maluku, akang 
baku tatumbu deng kultur dan sistem karja gereja Maluku di Belanda. 
Akang pung akibat, puluhan taong ada tembok basar yang biking hu-
bungan antara jemaat dan pemimpin gereja akang jadi jauh, akang bi-
king hubungan antara ana-ana muda deng orangtotua jadi jauh.

 Partisipasi dari jemaat dalam gereja skarang su kurang paskali. Pro-
gram dan acara acara dalam gareja akang seng batahang lama karena 
seng samua jemaat dukung Madjelis dan Pendeta voor biking akang. 
Tagal itu, GIM dalam pelayanan musti karja keras voor kasi bangong 
dan kasi kuat kombali hubungan-hubungan yang su putus. Hal-hal 
yang GIM bisa biking:

-  Sinode musti biking tim untuk biking dan revisi aturan ge-
redja supaya akang sesuai dengan situasi skarang dalam je-
maat GIM 

-  Biking Aturan Gereja baru
-  Sinode bisa biking aturan gereja supaya keputusan gereja 

yang di biking oleh pendeta dan madjelis jemaat, yang nanti 
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pendeta dan madjelis bawa dalam rapat klasis dan sinode, 
musti sesuai deng apa yang samua anggota jemaat setuju 
lewat rapat jemaat. Sinode dan Klasis waktu mau biking atau 
mau ambel keputusan, atau waktu mau biking aturan gereja 
baru, musti sesuai deng suara jemaat yang paleng banya, dan 
harus sesuai dengan apa yang jemaat sudah setuju. Suara 
jemaat dan pemimpin gareja sama sama penting, dan dong 
samua pung suara musti didengar saat mau ambel keputusan 
gereja.

Gementebezoek
-  Sinode, Klasis dan BMG biking jadwal perkunjungan ke 

jemaat-jemaat. Gemente/huisbezoek jadi tampa voor dengar 
jemaat pung suara. Akang bisa jadi tampa untuk pemimpin 
gereja dan jemaat bicara dari hati ka kati, dan baku tukar 
pikiran. Kalau jemaat rasa dong dapa perhatian, kalau 
jemaat rasa dong pung suara didengar, dong juga labe aktif 
lai dan dong pasti iko dukung samua kegiatan dalam jemaat.

-  Sinode/Klasis biking pelatihan/training voor pendeta, 
madjelis jemaat, dan pengajar. Pelatihan yang musti fokus 
pada tema tentang panggilan, interpersonal/public speaking, 
dan juga konseling pastoral. Akang pung tujuan supaya 
pemimpin gereja dapa ilmu baru untuk bantu dong dalam 
pelayanan, dan juga untuk kasi kuat dong pung panggilan 
sebagai pelayan Tuhan.

Fokus voor Orangtotua vs Fokus voor anak Anak dan 
Pemuda
Pulu pulu taong GIM bergumul voor biking dong pung tugas voor jaga 
dan melayani generasi penerus. Dolo GIM pung organisasi Pemuda 
Pemudi Kristen Maluku (PPKM), yang su kasi lahir pemimpin pemimpin 
GIM. Cuma sayang, PPKM su seng aktif lai. Program Tunas Muda dan 
Sekolah Minggu di gareja gareja jua banya yang su stop. Tagal itu, ana-
ana dan pemuda dong rasa dong seng dapa tampa di dalam gereja. Ana-
ana muda rasa dong pung hubungan deng orangtotua dalam gareja dan 
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dalam masyarakat akang seng dekat dan seng kuat. Tagal itu, skarang 
katong lia ana-ana dan pemuda seng aktif di dalam gereja. 

Banya ana ana muda juga yang kira gareja cuma voor orang orang 
yang hidop suci dan kudus. Ada banya hal hal dalam gareja yang masih 
jadi pertanyaan sampe skarang, dan gereja seng pernah bicara akang 
deng jemaat. Contoh, bicara soal lesbian, Gay, Bisexual, Transjender 
(lGBT), pernikahan sesama jenis.

Banya jemaat rasa ibadah di GIM talalu formal dan seng rileks. Masih 
ada gereja yang balong kasi ijin musik masuk ke dalam gereja. Padahal 
orang Maluku dapat berkat musikal dari Antua di atas. Ada banya 
musik tradisional Maluku yang katong bisa pake voor puji Tuhan di 
dalam gereja. Tagal itu GIM musti taru perhatian banya voor kegiatan-
kegiatan dibawah ini:

-  Sinode dan Klasis biking werkgroup di tingkat sinode dan 
klasis voor fokus urus program MAGIM dan Jongeren.

-  Biking program Batjarita di Rumah Hua deng ana ana muda. 
Akang pung tujuan supaya dengar ana ana muda pung suara 
dan ide voor gareja.

-  Kasi hidop Sekolah Minggu, Tunas Muda dan PPKM kom-
bali.
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-  Kasi hidop gospel group/kerkkoor kombali.
-  Pake alat alat musik moderen (Keyboard, orgel, Gitar) dan 

alat-alat musik tradisional Maluku (Tifa, Suling, dan Ukule-
le) dalam ibadah ahad.

-  Biking ibadah jongeren dienst di jemaat lokal, klasis dan si-
node.

-  Biking Ibadah Etnik Maluku.
-  Ajak dan kasi tugas voor ana-ana dan pemuda dalam ibadah 

ahad.
-  Biking acara Bible camp voor ana ana dan pemuda.
-  Ibadah musti labe rileks dan harus interaksi dengan jemaat.
-  Biking workshop tentang musik tradisional Maluku.
-  Gereja musti berani dan mulai buka hati untuk bicara hal-

hal penting dalam gereja. Contoh, bicara soal lGBT dan per-

nikahan sesama jenis.

Generasi Digital
Generasi penerus GIM adalah generasi digital. Tagal itu, Geredja musti 
bisa belajar dan iko dunia skarang yaitu bakudapa atau biking ibadah 
lewat media online. Ide-ide yang GIM bisa biking:
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-  BMG dan pendeta kasi tangungjawab voor anggota jemaat voor biking 
dan urus social media jemaat (facebook, Website, Instagram, Podcast, 
Tiktok).

-  Mulai coba biking kegiatan gareja: contoh, ibadah livestream, Bible 
Study, Jongeren Dienst, Sekolah Minggu, atau Batjarita di Rumah Hua 
pake Zoom atau Microsoft Teams.

-  Jemaat, Klasis dan Sinode mulai belajar dan coba pake media online, 
contoh: Instagram facebook, Website, Podcast, Tiktok, dan Youtube 
jadi alat voor bage informasi penting dari gereja ka jemaat.
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harapan voor Masa depan: 
apa Visi dan Misi GIM?

Program Batjarita di Rumah (BRH) adalah tampa untuk anggota 
jemaat bakudapa. BRH jadi tampa untuk laeng dengar laeng. Pro-
gram BRH bantu GIM dalam biking Visi dan Misi baru voor masa 

depan.
Kalo GIM mau biking Visi dan Misi baru dong musti dengar samua 

jemaat pung suara dan ide yang jemaat bage lewat program Batjarita di 
Rumah Hua. Tagal itu, hal-hal penting yang yang GIM musti lia akang 
bae bae adalah:

-  Dengar samua jemaat pung suara.
-  GIM musti fokus untuk kasi bangun kombali relasi antara 

pemimpin gereja dan jemaat. GIM juga musti kasi kuat kom-
bali hubungan antara generasi muda dan generasi tua.

-  Dua tema penting dalam GIM adalah Kultur dan Iman. 
Akang seng bisa dan seng boleh tapisah.

-  Seng boleh lupa bahasa asli orang Malaku “Malayu Ambon”.
-  GIM lewat kotbah dan kegiatan gereja musti fokus bantu je-

maat voor mangarti apa itu Iman, dan bagemana iman deng 
kultur bajalang sama-sama dalam hidop orang Maluku di 
Belanda.

-  Generasi penerus yaitu ana ana dan Pemuda harus harus 
dapa perhatian basar dari pemimpin gereja.

-  Pendeta dan BMG musti coba dan usaha pancuri jemaat 
pung hati supaya dong mau bantu dan aktif dalam pelay-
anan gereja.

-  Peraturan gereja musti di robah sesuai dengan konteks hidop 
orang Maluku di Belanda.

-  Pake media online dalam ibadah dan kegiatan gereja.
-  Musik moderen dan tradisional bisa di pake dalam pelay-

anan GIM.
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-  GIM harus biking pelatihan/training voor pelayan 
GIM setiap tahun

-  GIM musti biking tim Batjarita di Rumah Hua. Dong 
pung tugas voor biking dan evaluasi Visi dan Misi 
GIM.

Semoga Buku Resep ini bisa di pake oleh pemimpin gereja 
dan jemaat dalam pelayanan GIM. Pemimpin Gereja musti 
bisa ambel waktu voor dudu batjarita sama-sama deng je-
maat tentang buku resep ini. Pemimpin gereja dan jemaat 
musti bicara tentang bagemana mau mulai biking resep 
menu baru di dalam jemaat, dan bagemana pemimpin ge-
reja dan jemaat sama-sama lia dan evaluasi apa yang jemaat 
su mulai biking.

 September 2023, tim Monitoring dan Evaluasi Batjari-
ta di Rumah Hua akan biking online survey di seluruh je-
maat GIM. Akang pung maksud adalah untuk lia dan evaluasi proses 
di dalam jemaat yang su mulai biking rekomendasi-rekomendasi dari 
program Batjarita di Rumah Hua. Hasil dari online monitoring dan eva-
luasi akang katong bage pada ulangtahun GIM yang ke 71, tanggal 25 
november 2023. 

- culture +
religion

- connected- sama-sama
- suling

- hubungan
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‘Welke droom heb je 
voor de 

giM als kerk?’
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de lancering van 70 jaar GIM in de gemeente

(Pdt. dr. Verry Patty)

Hoe gaan wij in de kerk om met onze identiteit als Molukse 
Christen in nederland? Sinds de aankomst in het voorjaar van 
1951 is binnen de Molukse samenleving in nederland en de 

GIM veel gebeurd. Het tijdelijk verblijf is na 70 jaar ingewisseld voor 
een permanent verblijf. De GIM heeft zich vanaf het begin solidair ver-
klaard met het lot van het Molukse volk. Dat leerde haar om zich ook 
dienstbaar op te stellen voor mensen met een niet-RMS achtergrond. na 
5 generaties Molukkers in nederland is de GIM ook de kerk geworden 
van aangetrouwde nederlanders, Indonesiërs en mensen vanuit alle de-
len van de wereld, die in nederland als migranten aankwamen en zich 
genesteld hebben in het postmoderne nederland. 

Bij aankomst in het voorjaar van 1951 was de inzet een ‘tijdelijk ver-
blijf’? Maar sindsdien is er veel gebeurd in de geschiedenis van de GIM 
landelijk als lokaal. Aan de vooravond van de viering van 70 jaar GIM 
kunnen wij niet om de vraag heen rondom het bestaan als Geredja In-
djili Maluku: waarom bestaat de Molukse Evangelische Kerk. Waarvoor 
bestaat de GIM in nederland? De uitdaging voor de GIM is niet wat zij 
als kerk wil doen, maar vooral hoe zij zich in dienstbaarheid kan ma-
nifesteren in de nederlandse samenleving. Hoe geef je vanuit de GIM 
vorm aan het lichaam van Christus in de wereld. En in hoeverre zijn wij 
in staat om ons ‘geheel anders’ te representeren als mensen van God. 
Het wordt zo een identiteitskwestie: Wie wil je als lid van de kerkelijke 
gemeente van de GIM zijn? Is er een verschil in de landelijke uitstraling 
als kerk en hoe de leden van de GIM zich plaatselijk in de gemeente 
manifesteren? Bij een lustrumviering nemen we ook een voorschot op 
de toekomst van de GIM. Wat voor kerk zouden wij nu willen zijn? Het 
eindigt niet met een blik op 25 november 2022, maar zal rekening moe-
ten houden met 5 jaar later als het 75 jarig bestaan van de GIM gevierd 
wordt. En welke ideaalbeelden hebben wij dan voor de kwart eeuw, 
die ons dan scheidt van het 100 jarig bestaan? Wat betekent dit voor het 
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eeuwfeest van de GIM? Hoe gaan wij betekenis geven aan de doelstellin-
gen van de Molukse Evangelische kerk in nederland. Hoe kunnen wij 
de visie en missie van de GIM verder ontwikkelen? 

Daarvoor lanceren wij op 26 november 2022 bij de viering van 70 
jaar GIM in Drachten een roadmap/stappenplan voor 30 jaar. Doelbe-
wust willen wij de komende 30 jaar investeren in de dienstbaarheid van 
de GIM, die als kerk solidair wil zijn met het lot van het Molukse volk. 
In hoeverre lukt het ons om als kerk dit waar te maken?

GIM onderweG naar het eeuwfeest 

roadmap
stappenplan om visie en missie van de GIM te ont-

wikkelen

receptenboek
activiteiten op basis van ‘Batjarita di rumah hua 

op classicaal en landelijk niveau 

Penataran toerustingsactiviteiten classicaal en landelijk

Penelaan alkitab Bijbelstudiemateriaal voor in de gemeente

De Roadmap staat voor een stappenplan van de leden van de GIM, die 
zich als mensen van de Weg manifesteren in de westerse samenleving 
in nederland. Hoe slagen wij erin als getuigen van Jezus de Messias op 
landelijk en plaatselijk niveau dienstbaar te zijn in de openbare ruimte. 
Hoe dragen wij als mensen van God bij aan de leefbaarheid van de sa-
menleving op basis van liefde en verbondenheid.

Het Receptenboek uit het onderzoek ‘Batjarita di rumah Hua’ is een 
manier van werken, waarbij met inzet van de jongeren in de gemeenten 
op classicaal niveau het eindverslag nader uitgewerkt gaat worden. Tij-
dens de viering op 26 november te Drachten zal deze werkwijze worden 
toegelicht. Het gaat om het gesprek met jongeren en de gemeenteleden 
om samen op het spoor te komen hoe wij als GIM aan geloofs- en iden-
titeitsopbouw kunnen doen. Een extra uitdaging is om in deze activitei-
ten ook samen te laten vallen met andere Penataran inspanningen op 
het gebied van toerusting (pembinaaan).
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•	Vanuit de Penataran TEoloGI GIM zullen er vanaf de maand januari 
begonnen worden met de begeleiding en toerusting op het gebied 
van preken, liturgie en catechese:

•	In samenwerking met het Synode Bestuur mensen begeleiden in een 
extra traject om een preekconsent te behalen voor degenen, die in 
het verleden een theologische opleiding hebben genoten. 

•	Een leergang liturgie en preekvaardigheid voor penatua2 die eventu-
eel door kunnen groeien naar een preekconsent.

•	Berani berchotbah - voor gemeenteleden en bestuursleden van ker-
kelijke organisaties.

•	Daarnaast zal een catechetentraject worden aangeboden voor geïn-
teresseerden.

Al deze activiteiten zullen op een hybride wijze worden aangebo-
den, waarbij de meeste cursusactiviteiten via de digitale weg (Teams, 
WhatsApp of Zoom) zullen plaatsvinden.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie zal vanuit Penataran ook een Bijbel-
studie serie rondom het boek Ruth worden gepresenteerd. De bedoe-
ling is om vanuit dit boek het verblijf van Molukkers in nederland met 
gemeenteleden in de (streek)gemeente te bespreken. In 1952 werd de 
Geredja Indjili Maluku opgericht. 

Hoe gaan wij op weg naar de toekomst van de GIM? op weg naar 70 - 
75 - 100 jaar GIM?
Welke missionaire koers willen we als GIM aanhangen: welke visie wil-
len wij als kerk ontwikkelen?
In de gemeente mogen wij als GIM vanaf 26 november 2022 in het ju-
bileumjaar met elkaar in gesprek over de Molukse Evangelische Kerk. 
Welke droom heb je voor de GIM als kerk? Uit de droom komt de visie 
voort.
-  Welke missionaire koers willen we als GIM aanhangen: welke visie wil-
len wij als kerk ontwikkelen?

-  Hebben wij naast predikanten ook andere visionairs die met een pro-
fetische vooruitblik in staat zijn om aan de missie en de visie van de 
GIM bij te dragen? 
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Missie

visie

Doelstelling

Het WaaroM?

Waarvoor?

Hoe? (strategie)
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HUT GIM jang ke 70
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noVeMbeR 2022

Het Geloof

De erfenis van De eerste 
generatie Molukkers in 
neDerlanD

Receptenboek voor de Geredja 
Indjili Maluku (GIM)  gepre-
senteerd door de gemeente-
leden als cadeau voor de 70e 
verjaardag van de GIM.


