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Apa itu Tagalaja?

Voor u ligt de kersteditie van Tagalaja. Kerst doet me
denken aan zoals in mijn geval, mijn moeder die heel
vroeg op is om een cake te bakken of om nog de laatste
ingrediënten voor het kerstgerecht te kopen. Het is de
tweede generatie, die nog hetzelfde doet, wat de eerste
generatie gedaan heeft. De Kerstsfeer is o.a. de geur van
het bakken van een cake; het koken van sajur tumis, ajam
goreng, ikan ritja-ritja etc. Het is jammer als dit gedeelte
van ons cultuur verloren gaat. Kerst zal voor mij altijd
zijn een familiesamenzijn bij de kerstboom, kerstdiner en
zachte kerstmuziek op de achtergrond. Muziek waarbij je
gedwongen voelt om zacht mee te neuriën. Een mengeling van geuren, kleuren en klanken komen je tegemoet.
Dat is het kerstsfeer. Dit geschreven hebbende rijst bij
mij de vraag: Hoe nu met onze broeders en zusters op
Maluku. Zij zitten misschien noodgedwongen nog steeds
in tenten. Konden we maar in de toekomst kijken en definitief zeggen: Het is voorbij. Ook zij kunnen nu eindelijk
Kerst vieren.
De schrijvers van de artikelen in Tagalaja zijn divers. Ook
dit jaar mogen we ons verheugen op een aantal artikelen
die ons niet alleen informatie verschaffen, maar ook een
kijkje geven in de keuken van de betreffende schrijver.
Het schrijven over een PIKIM activiteit is anders dan het
schrijven over de situatie op Ambon, gempa bumi. Maar
toch kan je zeggen, elk artikel heeft zijn eigen emotie.
Het is ontzettend leuk om de waardering op het gezicht
van de schrijver te zien. Net zoals de kerstgeuren zijn de
artikelen een mengeling van emoties. Het ligt aan u hoe
ze gewaardeerd worden. Wij van de redactie danken de
schrijvers voor hun inzending.
De redactie.

Kegiatan PIKIM tahun 2020
18-01-2020 Pembukaan tahun kerja di Houten
06-03-2020 Doa Sedunia di cabang masing-masing
14-03-2020 Doa Maluku di Tilburg
12-04-2020 Paskah di cabang masing-masing
09-05-2020 Rapat tahunan di Gennep
05-09-2020 HUT Pikim ke 78 di Heer
14-11-2020 Tutup tahun kerja di Houten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of
opwelke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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'Bersukatjitalah dalam pengharapan,
sabarlah dalam sengsara dan
bertekunlah dalam doa'
Sjalom ibu-ibu,
Dengan tidak di sangka-sangka katong sudah hampir di udjung tahun 2019. Tidak ada kata
lain selain terimakasih dan sjukur atas kasih dan penjertaan-Mu kepada kami, sehingga kami
sudah dapat melakukan segala kegiatan kami di tahun ini dengan baik. Dan kami djuga boleh
hidup dengan damai sedjahtera di dalam lindungan Tuhan. Sebagai ibu-ibu Kristen katong
terpanggil mendjadi garam dan terang, untuk menggarami dan menerangi sesama jang memerlukan pertolongan.
Dengan situasi kondisi jang ada di Maluku Ambon sekarang meminta perhatian dari katong semua untuk saling tolong-menolong, bantu-membantu satu akan jang lain. Sebab ale rasa beta
rasa, potong di kuku rasa di daging, sagu salempeng bage par dua, makan isi buang tulang.
Dengan terdjadinja gempa bumi atau tanah gojang di Maluku, Ambon, se-akan-akan, Tuhan
gojang katong djuga seng boleh lihat masa jang lalu djustru lihat masa depan dengan positif,
serta hidup lain sajang lain. Bersukatjitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam sengsara
dan bertekunlah dalam doa.(Roma 12:12). Dalam perdjalanan hidup ini katong tetap dapat
bersukatjita bukan karena materi, harta, kehormatan, jang ada dalam dunia ini, tapi karena
katong punja Tuhan jang berkuasa atas hidup ini, katong memiliki djandji dan pengharapan
dari Tuhan jang seng bikin katong ketjewa. Pengharapan di dalam Tuhan adalah sauh atau
anker jang buat katong seng putus asa dan hilang pengharapan. Sekalipun sedih dan pedih
melihat penderitaan basudara di Maluku Ambon, katong berpegang pada satu pengharapan
didalam Tuhan, sambil tutup tangan dan berdoa serahkan basudara Maluku Ambon dalam perlindungan Tuhan.
Firman Tuhan bilang barang siapa jang telah menolong salah satu dari saudara-Ku jang paling
hina, dia telah menolong-Ku. Tuhan datang ke dunia sebagai seorang baji jang hina, jang lahir
dikandang binatang. Dengan kehinaan-Nja, Tuhan ditinggikan dan dimuliakan oleh Bapa-Nja.
Dengan kemuliaan-Nja, Tuhan datang membawa damai sedjahtera bagi isi bumi (Gema Natal).
Apakah damai sedjahtera dari Allah Bapa melalui anak-Nja Jesus Kristus mendjadi bahagian
bagi basudara di Maluku Ambon? Untuk itu ibu-ibu mari katong saling mendoakan satu akan
jang lain khususnja basudara jang ada di Maluku Ambon sana, agar supaja mereka dapat merasakan dan menikmati udara Natal 2019 dengan damai sedjahtera.
Atas nama Putjuk Pimpinan beta utjapkan katong samua punja selamat merajakan Natal Kristus 25 Desember 2019 dan selamat memasuki Tahun Baru 1 Januari 2020 dengan sukatjita.
Imanuel.
Nj. Pita Lesil-Wattimena
Wakil ketua
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Activiteiten van het PIKIM-koor Assen
Molukse religieuze liederen tot oudhollandse smartlappen

Enkele koorleden van PIKIM-koor Utara tijdens de
HUT PIKIM in Moordrecht op 7 september 2019.
V.l.n.r. nj. Juul Siaila-Manusiwa (tjabang Farmsum),
nj. Nora Rehatta (tjabang Assen),
nj. Christine Sohilait (tjabang Assen)

Het koor van PIKIM Assen telt 20 leden, waarvan 2 dames van
een andere Molukse kerk ook meezingen. Nj. Ella Sinay-Souisa
is de dirigente van het PIKIM-koor Assen.
Op 6 juli jl. heeft het PIKIM-koor tjabang Assen een optreden
verzorgt in het Zorgcentrum ArendState te Assen. In ArendState wonen voornamelijk Nederlandse ouderen maar ook
een paar Molukse ouderen. Een familielid heeft bij domina
Mella Halussy geïnformeerd of het PIKIM-koor een optreden
zou kunnen verzorgen in ArendState. Zo gezegd, zo gedaan!
Op zaterdagavond, 6 juli was het zover, de dames van het
PIKIM-koor Assen gingen in kain en kebaja naar de ArendState. De liederen varieerden van Molukse religieuze liederen
tot oudhollandse smartlappen. Het werd een gezellige avond,
vooral bij het lied ‘Daar was laatste een meisje loos’ werd er
uit volle borst meegezongen!

Het PIKIM koor Assen levert eens per maand haar bijdrage
aan de eredienst van GIM Assen. Op uitnodiging zingt het
PIKIM koor Assen rond de Christelijke feestdagen ook in de
Molukse woongemeenschap ‘Bunga Tjengkeh’ te Assen. De
Molukse ouderen en hun familieleden waarderen dit enorm.
Het PIKIM koor Assen is ook onderdeel van het PIKIM koor
Utara, samen met de tjabang-tjabang Farmsum, Groningen
en Wierden. Dit jaar wordt het PIKIM koor Utara gedirigeerd
door nj. Lodia Sasabone van tjabang Farmsum tijdens de
HUT PIKIM in Moordrecht. Zingen verbindt. Het is mooi om
te zien en te luisteren. En er wordt nog volop gehoor gegeven
door de vrouwen van de PIKIM!
Pikim tjabang Assen

Anekdote rondom kerk in de Molukse kontexst
Ada seorang pendeta berchotbah, tapi ada satu anggota jemaat tinggal tidor. Pendeta dapat lihat orang itu tetap tidor
biar pdt. itu chotbah dengn suara yang besar. Pendeta seng bisa tahan lai lalu antua bataria toki mimbar dan bilang:
''sapa yg mau masuk naraka, dia harus berdiri sekarang!''
Orang yg tidor itu kaget dan langsung berdiri lalu pdt tanya orang itu, kenapa nyong berdiri?''
Nyong bilang: iya bapa pdt. beta liat kiri kanan, semua orang duduk.
Cuma yg berdiri adalah, beta …. dan bapa Pendeta Katong dua saja !
Pdt. M. Tahitu
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Projek Putjuk Pimpinan Pikim di Maluku
Tijdens de Rapat Tahunan heeft P.P. Pikim samen met de aanwezige bestuursleden
een project gekozen voor Ambon. Om het even op te frissen: het gaat om project
Jajasan Bina Asih Leleani in Latuhalat.
In de maand juli van dit jaar ben ik met familie naar Ambon
geweest en heb op verzoek van het hoofdbestuur Pikim en
bestuursleden contact opgenomen met Nj. Farida A. Tuhusula
(kepala Sekola Luar Biasa) en Nj. Karolina F. Sitania (bendahara)
om het geld persoonlijk af te geven voor het project Leleani in
Latuhalat.
Na een informeel gesprek zijn we tot het zakelijke overgestapt.
Vanuit Nederland heb ik € 2500,-- gekregen van het
hoofdbestuur Pikim. Dat bedrag heb ik gewisseld en in bijzijn
van mijn man, zijn neef en zijn vrouw aan de bestuursleden
van deze school gegeven. In overleg met de dames hebben
we afgesproken dat deze neef contactpersoon zou zijn zodat
wij vanuit Nederland op de hoogte kunnen blijven van alle
aankopen. Inmiddels zijn er diverse speeltoestellen, tjenkeh
en andere benodigdheden gekocht. Hiervan hebben wij een
financieel verslag gekregen inclusief bonnen.
Het resultaat hiervan ziet u op een van de vele foto’s die ik heb
ontvangen.
Nj. Mary Wattimena-Aponno
Pikim Lunteren

De gekochte
speeltoestellen.

Tagalaja

(rietenmand).

De tagalaja’s, kleine van fijn gevlochten mandjes,
dienend om er verschillende voorwerpen voor
langere tijd te bewaren, zoals gedroogde vis.
Vrijwel in alle Molukse dorpen wordt het vlechtwerk beoefend, hoewel sommige categorieën
slechts lokaal vervaardigd worden en dan nog
door specialisten. Vlechten wordt als ambacht
in de regel enkel door vrouwen uitgeoefend. Ze
zijn bekend met verschillende vlechttechnieken.
Op ambon wordt op het ogenblik steeds minder
vlechtwerk geproduceerd omdat men veel liever
importgoederen van plastic gebruikt.
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HARI DOA MALUKU in Wormerveer
2 maart 2019

O

p zaterdag 9 maart rond 8:30 uur in de ochtend verwachtte
Tjabang Wormerveer circa 250 dames , voornamelijk
PIKIM-leden, uit heel Nederland.
Na de vele voorbereidingen van bestuur Pikim Wormerveer,
was het zover! Onder de leiding van de dames van Tjabang
Wormerveer en met de hulp van Masjarakat en de Kerkelijke
organisaties van Wormerveer, was er een mooi programma
voorbereid: gevuld met muziek, cultuur en uiteraard Het
Woord. Het thema van de dag was: Allah Benteng Perisai
Hidupku.
Om Doa Maluku officieel in te luiden, was er voor aanvang
van de kerkdienst, het ceremoniële hijsen van de vlag
onder de begeleiding van de jongeren van de “Barisan” van
Wormerveer. Hierbij was het hoofdbestuur van PIKIM, BMG
Wormerveer en andere genodigden aanwezig. Aansluitend
werd er een ontbijt genuttigd van broodjes, koffie en thee.
Vervolgens werden de genodigden begeleid naar de kerk,
zodat de dienst kon beginnen. Het was prachtig om te zien,
alle dames in onze traditionele klederdracht, waarbij de kleur
groen een hoofdrol speelde. Dit ter ondersteuning van het
thema.

Het gebed voor Maluku
Het welkomstwoord werd verzorgd door het bestuur PIKIM
Wormerveer, waarbij het Thema centraal stond:
“Op het Liturgieblad ziet u aan de voorkant een vrouw
die aan het bidden is. Wij als moeders, hebben de
verantwoordelijkheid om onze kinderen, kleinkinderen te
helpen en hun te onderwijzen in het Geloof en door te geven
wat het MOLUKS Cultuurerfgoed, Adat Istiadat Kebudajaan
van Maluku is. Daar wij de meeste moeders van de 2de,3de
generatie zijn, mogen wij ook niet vergeten wat onze moeders
van de 1ste generatie aan ons heeft doorgegeven. Door het
GEBED worden wij geworteld, gegroeid en vruchtbaar in
Christus, omdat GOD de VADER, altijd het schild van ons leven
en in ons leven is geweest. Door altijd te hopen op de Genade
van GOD, om ons allemaal als kinderen en als een natie in dit
land of waar ook op de MOLUKKEN. Iedereen heeft vandaag
een moment om zich te focussen op de DOA MALUKU en wat
het betekent voor u en voor mij. MET EN DOOR DE HULP VAN
HET WOORD VAN GOD herdenken en gedenken wij het GEBED
VOOR MALUKU.”

Spreuken 16:1-9. Elke Classis koor had een prachtige lied
voorbereid om dit ten gehore te brengen tijdens de kerkdienst.
Het middagprogramma begon onder begeleiding van de
Tifagroep, waarbij de ze de genodigden richting Stichting
Toma hadden begeleid. Het stichtingsgebouw is naast de
kerk Sion. De genodigden werden ontvangen in de stichting,
door de dames uit Wormerveer. Spontaan kwamen de witte
zakdoeken tevoorschijn, werd de Menari ingezet en uiteraard
klonken de bekende liederen van onze lagu-lagu uit de
speakers, zoals dat bij ons Orang Maluku hoort.
Gezamenlijk werd een warme maaltijd genuttigd. Dit werd
verzorgd door cateraar Vrouwen in Actie. Toen het gezellige
middagprogramma begon, raasde er een flinke storm en het
regende pijpenstelen. Dit mocht echter de pret niet drukken,
want er waren prachtige optredens van verschillende Molukse
groepen uit Wormerveer, gedichten werden voorgelezen
en lezingen werden gehouden. Uiteraard hadden we ook
de welbekende lelang. Zelfs de Kataredji werd ingezet en
intussen werden de tafels aan kant gezet! Al met al was
het zo snel gegaan en een dag om niet te vergeten! De tijd
was aangebroken om afscheid te nemen van elkaar. Na de
ceremoniële afsluiting en het strijken van de Molukse vlag,
werden de genodigden gedirigeerd naar de kerk om af te
sluiten met een gebed door Domina M. Kuhurima-Bernard.
Nogmaals, Doa Maluku was georganiseerd voor en door
sterke vrouwen. Dit gevoel was sterk aanwezig gedurende
de gehele dag en werd extra aangezet door de kerkdienst en
de verschillende optredens. Het was een onvergetelijke dag,
waarbij wij de Here hebben kunnen loven en prijzen!
Pikim tjabang Wormerveer.

De dienst werd voorgegaan door Domina M. KuhurimaBernhard, waarbij uiteraard het thema centraal stond ter
ondersteuning van de volgende Bijbeltekst uit Amsal/
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Een verhaal om te VERTELLEN,
een oproep om te HANDELEN
 jerita untuk ditjeritakan – Panggilan untuk berkerdja
T
A Story to Tell - a Call to act.

E

r zijn van die dingen, waarbij je geen beschrijving nodig heeft door aanwezig te zijn en het aan
te voelen. Geraakt je in de eenheid van geloof en saamhorigheid, in aanbidding, in zang, in dans,
cultureel klederdracht (uit welk land je ook komt) en de gesprekken die je voert. Het is Christus die
je begeleidt en Zijn liefde voelt.

Jezus zegt: 'Sta op, pak uw mat op en loop…' ( Johannes 5; 8)
Elk jaar, op de eerste vrijdag van maart, doen 173 landen mee
aan de viering van de Wereldsgebedsdag. Door de wereldsgebedsdag krijg het Christelijk geloof een internationale oecumenisch dimensie. Honderdduizend mensen voelen zich dan
bemoedigd en verenigd door het gebed.
Ruim twaalf jaar geleden werd ik lid van de plaatselijke comité
van de Wereldsgebedsdag in Nijverdal. De comité bestaat uit
negen leden van verschillende kerkgenootschappen zoals de
Katholieke kerk, PKN kerken, Vrij Evangelische Kerk, N.G.P.M.B
mrt 53 en G.I.M.
In oktober, ruim vier maanden voor maart, komt het comité
bij elkaar om te bespreken waar de Wereldsgebedsdag wordt
gehouden en wie de muzikale begeleiding voor zijn rekening
neemt. In 2020 wordt het gehouden in het kerkgebouw van
het Leger des Heil. Ook wordt er besproken wie er naar de Kaderdag gaat .
De Kaderdag, wat elk jaar in november plaats vind, wordt georganiseerd door het nationaal comité van de Wereldsgebedsdag. Het nationaal comité bestaat voornamelijk uit vrijwilligers afkomstig uit alle windstreken van het land. Zij verzorgen
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dan het programma voor de kaderdag. Dit wordt opgevuld met
een verscheidenheid aan workshops. Ook wordt dan de liturgie
doorgenomen die door het land dat dit jaar in het middelpunt
staat, is samengesteld.
Het land wordt gekozen door het internationaal comité van de
Wereldsgebedsdag. En in 2020 zal dat Zimbabwe zijn.
Twee jaar geleden mocht ik deelnemen aan een kaderdag en
werd ik benaderd door njonja B Matulessy met de vraag of ik,
in haar plaats namens de P.I.K.I.M, zitting wilde nemen in het
nationaal comité van de Wereldsgebedsdag. In overleg met het
thuisfront, maar ook in overleg met het plaatselijk comité, heb
ik toegestemd. Hierdoor kon ik dit jaar twee dagen meemaken
van de Europese conferentie van de Wereldsgebedsdag, welke
werd gehouden van 12 juni tot 19 juni in het heel toepasselijke
ook genaamd , hotel “de Werelt”. Deze conferentie had nog
nooit eerder plaats gevonden in Nederland, dus dat was heel
uniek om mee temaken. Er werd samen met andere vrouwen uit
heel Europa gegeten, gedronken, gezongen, gelachen, gedanst
en gebeden. En juist de saamhorigheid in gebed maakt dat je
die verbondenheid voelt.
Nj. R . Joseph – Taniwel
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Een impressie van de internationale
conferentie in het kader van de
Wereldgebedsdag in Lunteren
Zondagmiddag waren de vrouwen uitgenodigd door de Molukse gemeenschap
voor een gezellige middag met muziek
en dans. Vrijwilligers reden de vrouwen
naar het gemeenschapshuis Ina Ama.
Ook ik mocht drie dames vervoeren.
Aangekomen bij Ina Ama, mocht ik absoluut niet weg en moest ook de middag
bijwonen. Hiervan had ik beslist geen
spijt. Met muziek en dans werden we
beziggehouden.
Begonnen werd met het lied: “Welk een
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vriend is onze Jezus, die in onze plaats
wil staan. Welk een voorrecht dat ik
door Hem altijd vrij tot God mag gaan”.
Toen het lied uitgezongen was, kwamen
spontaan telkens enige vrouwen uit een
ander land naar voren en begonnen in
hun taal het lied te zingen.
Met een film werd ook de geschiedenis
van de Molukse gemeenschap in Lunteren verteld.
Het Molukse vrouwenkoor in prachtige kledij liet zich horen met Molukse
liederen.

Kortom deze middag bracht alle nationaliteiten op een bijzondere manier bij
elkaar.
Alle hulde breng ik tevens aan de Molukse dames, de heerlijke Molukse hapjes
en drankjes die werden gepresenteerd
en de gastvrijheid welke overweldigend
was.
Voor mij was het een bijzondere ervaring die ik niet snel zal vergeten.
Toos Düpper
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90 Jaar Wereldsgebedsdag
in Nederland

Z

oals elke eerste vrijdag van maart was het 1 maart jl. alweer zover: het was weer Internationaal Wereldgebedsdag. En op die datum was het voor Nederland alweer de 90e
keer dat zij hieraan meedeed! Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag, wat bestaat uit afgevaardigden vanuit verschillende kerken uit Nederland, organiseerde dit memorabele
jubileumjaar daarom een Europese conferentie van een week
lang in het mooie Lunteren. Van 12 t/m 18 juni werden meer
dan 70 vrouwen vanuit heel Europa en een paar uit Amerika
ontvangen in congrescentrum De Blije Werelt in Lunteren. Op
verzoek van njora Brenda Matulessy en in overleg met de BMG
van onze kerk Bethanië in Lunteren hadden wij de eer om dit
geweldige internationale bezoek op zondag 16 juni te ontvangen in Stichting Ana Upu voor een kennismaking met onze
mooie kerkgemeenschap én de Molukse cultuur.
En ik had de eervolle vraag gesteld gekregen om voor deze
culturele middag de gastvrouw te zijn. Maar dan wel in het
Engels en wel in traditionele kain kebaya. “Oh ja hoor, zet
mij maar neer”, zei ik stoer toen ze mij hiervoor benaderde.
Nou ik kan jullie vertellen, de zenuwen liepen steeds meer
op naarmate zondag 16 juni naderde. Het zweet brak me uit
onder mijn kain kebaya toen de dames binnen stroomden in
de stichting. Want laten we wel wezen, het zijn allemaal dames. En hoe krijg ik zoveel dames stil met mijn piepstem, dat
was mijn grootste zorg. Maar gelukkig bestaat er zoiets als
microfoons en versterkers, dus het was allemaal gelukt. Toen
de dames allemaal zaten, konden we van start!
De dames van de organisatie, overigens stuk voor stuk prachtig gekleed in kain kebaya, hadden een mooi gemixt program-

ma samengesteld. Onder het genot van heerlijke Molukse
lekkernijen kon het internationale bezoek genieten van de
Molukse cultuur in de vorm van muziek, dans, (gezamenlijke)
gezang en gebed en zouden de dames worden meegenomen
in de historie van onze GIM.
Het programma werd afgetrapt door de mooie danskunsten
van de lieftallige jonge dames van de menari groep onder muzikale begeleiding van de Tifa groep Ana Upu, die later nog
3 liederen zouden spelen. En lieve mensen, wat heeft dat teweeggebracht! Eerst werd mijn microfoon geclaimd toen enkele dames onder begeleiding van de Tifa groep “Yesus ada
sobat kita” geheel in hun eigen taal ten gehore wilden brengen. En eenmaal de snelle beat dropte, werd bij de dames
denk ik ieders innerlijke Braziliaanse opgeroepen en stonden
ze allemaal ineens op om te dansen. Waar ik me in het begin
van de middag nog zorgen maakte over hoe ik al die dames
op hun stoel zou krijgen, maakte ik me nu zorgen dat ze de
tent niet zouden afbreken. Nee hoor, ik heb er ontzettend van
genoten dat zij op enig moment juist van hun
stoel sprongen om te swingen op de beat van
de tifa’s. Dit had volgens mij daadwerkelijk
niemand van ons verwacht. Maar het mag allemaal. Want het geloof is iets moois en om met
elkaar te vieren, toch!?
Misschien een gevalletje “je had erbij moeten
zijn”, maar ik denk dat degenen die erbij waren het met mij eens waren: het was een groot
succes! De dames waren te spreken over het
programma en over de gastvrijheid die zij die
middag hebben ervaren. We hadden ons geen
heuglijkere viering van het 90-jarige jubileum
van Wereldgebedsdag kunnen wensen.
Susana Gerrits
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Het dondert op Ambon
veranderde er weinig aan het straatbeeld van de avond
weinig vergeleken met de afgelopen dagen. Rondom 21.00
u was het straatbeeld verlaten en trad er een algehele
stilte op. Zo nu en dan liepen er voetgangers afgelost door
kerkenraadsleden, die in traditionele kerkkleding huiswaarts
keerden. Zij beantwoorden de roep vanuit de leiding an de
kerk en de moskee alsook de lokale overheid om op ingetogen
wijze God en Allah aan te roepen de stad Ambon nabij te
blijven. Het leven in de stad duurde van ‘zeven uur tot 16.00
uur’. Opvallend was de voorzichtigheid, die men daarbij
betrachtte. Bij opkomende twijfel hield men de kinderen
thuis of toog men - letterlijk en figuurlijk - naar hogere sferen.
Het lijkt net alsof de stad de wanhoop nabij is en te midden
van de naweeën van de aardbeving Allah en God in wil zetten
voor het heil van de stad.

H

et is vandaag 31 oktober 2019. Ik verblijf nu al 7
donderdagen in de Oost. Ik blik in dit verslag terug op
de eerste drie donderdagen van na de aardbeving van 26
september. Op Ambon spreekt men over ‘pasca gempa bumi’.
Toen het gebeurde waren we net 2 donderdagen op Ambon.
Op de vijfde donderdag zaten wij in Singapore om onze visum
voor Indonesië te verlengen. En op de zesde donderdag was
ik weer actief op de campus. Dit verslag verstuur ik op de
zevende donderdag. Ik blik terug op basis van de eerste drie
donderdagen. Wat dondert er? En waarom?

1. Donderdag 26 september
Het is nu een week geleden, dat op donderdagmorgen 26
september de aardbeving ons verblijf begon te terroriseren.
Het leven heeft in deze 7 dagen een totaal ander verloop
gekregen. Het BMKP - het Indonesisch agentschap voor
meteorologie, klimatologie en geofysica - werd als app
massaal ontdekt. Na elke susulan werd het BMKG steevast
geraadpleegd. Men moest snel kunnen achterhalen waar en
met welke kracht de nastoten plaats vonden. Langzamerhand
lijkt het gewone leven zich te herstellen. Na 8 dagen
parkeerde de buurman rondom de zonsondergang zijn auto
weer in de tuin. De familie verkoos om de nacht in de eigen
vertrouwde omgeving door te brengen. Maar uiteindelijk
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Het verblijf in de noodverblijven werd in de eerste week er
niet beter op. De omstandigheden maakten het zwaar voor de
mensen, die moesten uitwijken naar de berg. Vanaf donderdag
26 september regende het elke avond. Je zal daar maar in de
tent met de ‘extended family’ moeten liggen. Door de kampen
heenlopend voeg ik mij af: “Hoe lang zouden de mensen het
daar samen uit kunnen houden?” Zo’n tentenkamp riep bij mij
de associatie op van de randstad, wat per km2 relatief vele
bewoners telt. Maar hier is het inwonersaantal per vierkante
meter al hoog.
Welke rol is in deze noodsituatie weggelegd voor een
kerkgemeenschap? Een gouden greep blijkt het bestaan van
de Badan Penanggulangan Bencana GPM. De oprichting van
dit Rampen management team moet ook de betrokkenheid
en dienstbaarheid van de GPM intensiveren. Bij eerdere
overstromingen en aardverschuiving stelde de GPM al haar
gegevens ter beschikking van de vele instellingen (ngo’s).
Nooit heeft zij als kerk een verantwoording gekregen
van die hulporganen, wat er met al de verkregen gelden
precies gedaan werd. Nu kiest zij ervoor om zelf met de
binnengekomen donaties aan rampbestrijding te doen.
Zij vraagt niet om geld, maar zet haar eigen mensen in om
bij te springen in de noodhulp. Het team houdt kantoor
in de gebouwen van de Angkatan Muda GPM, de jongeren
vereniging en wordt voorgezeten door de scriba van de GPM,
pdt Elifaz Maspaitella.

2. Donderdag 3 oktober
Was het nu een ‘a slip of the tongue of gewoon powerplay’
van minister Wiranto? Zijn uitspraken over de problematiek
van de aardbeving, vluchtelingen en asielzoekers op de
Molukken wekten veel woede en teleurstelling. Hij wilde de
kosten drukken en vroeg de mensen om niet angstig te zijn.
Ze zouden het moeten aan durven om z.s.m. terug te keren
naar hun woningen. De harde werkelijkheid liet dit niet
echter toe, want aan de kust was het voor de bewoners te
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hulp wordt er ook pastorale hulp, zelfs met een speciaal label
als ‘trauma healing’. De geestelijke nood is zo groot, dat alle
vormen van pastoraat van harte welkom zijn. Maar in een
noodsituatie als deze blijkt het soms moeilijker te zijn om de
lopende zaken op een goede manier te coördineren.
Op donderdag 3 oktober leek het gewone leven weer herpakt
te zijn. Op de campus werden de voorbereidingen getroffen
door de docenten voor de bezoeken van zondag 7 oktober
naar Banda Suli en Waai. Het was een teken van solidariteit
en verbondenheid. Tegelijkertijd wilde men een start maken
aan ‘trauma healing’. Maar met een heftige klap werd iedereen
weer het woud van de angst ingeslingerd. Het betekende
voor velen een herbelevenis van de aardbeving van een week
eerder. Velen trokken weer de bergen in en wilden veilig
kunnen overnachten. Aan de stroom van vluchtelingen scheen
geen einde te komen. Men ging naar familie of koos voor een
tent in het tentenkamp…

3. Donderdag 10 oktober

onveilig vanwege de bevingen en nastoten. Deze werden
sinds 26 september feilloos geregistreerd door het BMKG - het
Indonesisch agentschap voor meteorologie, klimatologie en
geofysica. Wiranto’s uitspraken veroorzaakten een golf van
protest vanuit alle lagen van de Molukse samenleving. Het leek
wel een beving met een kracht van 0,5 op de schaal van Richer…
Er werd door sommigen geopperd om als Maluku uit Indonesië
te stappen. Binnen enkele dagen nam Wiranto zijn woorden
terug en bood zijn excuses aan. En president Wijojo kondigde
aan, dat de hulpverlening naar de Molukken geïntensiveerd
zou gaan worden. Op 28 oktober - na zijn installatie voor een
tweede presidentstermijn - doet hij Ambon aan in het kader
van de ‘tanah goyang besar’.
Van overheidswege werd de focus gelegd op de basisbehoeften
van de mens. Meer dan eens klonken er verwijten richting de
overheid en werd er geklaagd over de traagheid van handelen. In
een crisissituatie lopen mensen snel tegen het gevoel op, dat ze
niet de ondersteuning krijgen, die ze verdienen. Maar iedereen
zag de bevoorrading vanuit de pemerintah/autoriteiten bij de
hulpposten. Er werd zorggedragen voor watertanks, sembako
(basisvoedsel) en er waren centrale keukens. Tussen al die
bedrijven door komen mensen hun medeleven betuigen door
allerlei goederen te verspreiden onder de pengungsi. De
situatie blijft voor de nodige spanningen zorgen!
De GPM beschikt de laatste jaren over een orgaan, waarmee ze
als kerk aan rampenbestrijding, actief diaconale activiteiten
wil ontwikkelen in het kader van noodhulp. De gegevens
voor betreft sterfgevallen, en de materiele schade aan (kerk)
gebouwen en huizen worden nauwkeurig bijgehouden. In de
GPM gaat men vertrouwelijk om met die data i.t.t. tot een
aantal jaren geleden, toen alles werd vrijgegeven. Zo kan
ook zij snel ingegaan worden op de nood in en om en nabij
de gemeenten. Het probleem voor de pengungsi, is dat zij
geen exacte datum hebben van terugkeer. Naast diaconale
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Veertien dagen na de aardbeving van 26 september werd
Ambon wederom overvallen door een aantal bevingen, die
geregistreerd werden op de schaal van Richter. Dit keer was
ik in de buurt van onze guesthouse. Moest even langs de
apotheek om wat extra medicijnen te halen vanwege mijn
lichamelijke ongemakken. Toen ik terugliep zag ik hoe Ambon
door de schok veranderde. Opeens was de knop omgeslagen
bij de mensen. Meteen was de ochtendrust weg. Op de weg
was het een getoeter vanuit de auto’s en brommers reden alle
kanten uit, zo ook op de trottoirs. Om de haverklap werden we
overdonderd door het motorgeronk van stoere motorrijders,
die hun angst vóór wilden zijn. Een grote mensenmassa
zocht wanhopig naar een vluchtroute. Ik zag moeders, die
met een verbeten grimas hun kind dragend, of aan de hand
vasthoudend zoekende naar veiligheid. (Groot)ouders kwamen
opeens overal vandaan om hun kinderen van school te halen.
Je zag de angst en de hysterie in de ogen van de meeste jonge
en oude mannen en vrouwen. Toen ik bij het huis kwam zat
iedereen in de tuin in afwachting wat er zou gebeuren. Men
wilde niet in huis bedolven worden… En weer was er net
zoals op 26 september binnen een half uur een nastoot. De
straat was snel verlaten, want men bracht de kinderen weer
in veiligheid naar de berg Gunung Nona. Ook op de campus
waren de gevolgen van de beving merkbaar. De rector nam het
besluit om de colleges en allerlei activiteiten te staken van 11
oktober tot en met 20 oktober. Dat gaf de studenten de rust om
hun familie op te zoeken of om te zien naar de medestudenten,
die al een poos niet op de campus waren gesignaleerd. Zelf
namen wij de gelegenheid te baat voor een stedentrip naar
Singapore en Jakarta om onze visa te regelden.
Op 10 oktober lunchten we in de tuin en hadden contact via
WA en FaceTime met onze mensen in Nederland. Zij moesten
gelijk weten hoe het met ons gesteld was. Samen kwamen wij
zo in de buitenlucht tot rust. De rest van de dag heb ik gerust
en me voorbereid op een activiteit voor de Angkatan Muda, de
christelijke jongerenvereniging van de wijkgemeente OSM. De
avond had als thema ‘bencana atau berkat’: was de aardbeving
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een ramp of een zegen. Er kwamen bijna 70 leden bij elkaar
vanuit de verschillende sectoren. Het bijzondere bij deze
activiteiten is dat ook jonge predikanten en vicarissen actief
participeren. Het werd een bijeenkomst, waarbij ik de link
legde naar de missie van de Angkatan Muda, om licht en zout
van de wereld te zijn? Of hoe blijf je nu een stad op de berg
na de aardbeving van 26/9?
Ik verwees naar de opmerkingen van een collega predikant.
Hij beweerde, dat de stad Ambon de afgelopen 3 donderdagen
getart werd door heftige aardbevingen. Hij vroeg zich af, wat nu
de reden zou kunnen zijn voor deze cyclus van 26 september,
3 oktober en 10 oktober. Toeval of niet: ik kwam vóór het
kerkgebouw in gesprek met prof Dr. Fredy Leiwakabessy
een bioloog. Ik vroeg hem wat hij van de beweringen vond
van het tsnami-gevaar voor Ambon. Hij vertrouwde mij toe,
dat hij het moeilijk vond om daar waarde aan te hechten.
Misschien, dat die mensen en instellingen gelijk krijgen,
maar het blijven in zijn ogen aannames en hypothesen. Wij
hebben als wetenschappers nog niet de vaardigheden om het
menselijk hart te doorgronden, laat staan de aarde en wat er
diep in haar opgesloten zit… Zijn informatie kwam mij goed
van pas. Mijn inzet van de reflectie was om niet stilstaan
bij de waarom vraag van de cyclus. Want niemand kan met
enige zekerheid beantwoorden, waarom de stad Ambon op de
drie donderdagen getroffen werd door deze angstaanjagende
aardbevingen. Ik stel liever de vraag hoe je de 3 ‘K’s’ van
‘Kamis’ (donderdag) zou kunnen zien in combinatie met de
tekst van de Angkatan Muda Mateus 5:13-16. Om licht en
zout van de wereld te zijn heb je die ‘k’ van ‘kamis’ nodig. In
mijn benadering staan de 3 K’s voor Kesabaran, d.i. geduld,
Ketulusan, d.i. oprechtheid en Kesunyian, d.i. stilte. Bij elke
aardbeving hebben wij geestelijke ondersteuning nodig. En
die vinden wij in de stilte, die wij betrachten en opzoeken.
Het gaat om het geduld, wat we op kunnen brengen om niet in
paniek te geraken, maar om onze angst uit handen te geven.
Of zoals wij het vanuit onze geloofstraditie geleerd hebben
‘serahkan kepada Tuhan”, dat we het uit handen durven te
geven aan de HERE Christus. Ik daagde de jongeren uit om in
stilte de geestesstrijd aan te gaan… Er werd intens met elkaar
gediscussieerd over de kansen, die wij keer op keer krijgen
om te midden van alle rampzaligheid ook de zegeningen van
het leven te ervaren. Wat is nu de roeping van een christelijke
jongerenvereniging in deze omstandigheden. De jongeren
waren kritisch naar zich zelf toe en de aanwezige vikarissen
en jonge net beginnende predikanten zorgden voor de nodige
diepgang. De vraag blijft of we het geduld kunnen opbrengen
om in stilte te vertrouwen op de beloften van de Heer van
de kerk. Ik kon het niet laten om op de rol te wijzen van de
eerste generatie Molukkers in Nederland, die te midden van
crisissituatie rondom het tijdelijk verblijf rust vonden in de
stilte van hun geloof.

4. Geestelijke ondersteuning
Sinds de aardbeving had het iedere avond geregend. Het
gedonder op Ambon toont hoe belangrijk ondersteuning en
solidariteit blijft. Het betreft niet alleen materiële steun,
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die is langzaam op gang gekomen. Maar het gaat vooral
om de geestelijke steun. In een volgend verslag zal ik daar
nader op ingaan. Wat ik de afgelopen donderdagen gezien
heb is onwaarschijnlijk. Ik blijf me verwonderen over
de geloofskracht van de getroffen mensen. De pastorale
bezoekjes vanuit de campus gaven een goed beeld hoe het
de mensen verging. Het is troostrijk en inspirerend als je
in de onzekerheid van het leven zo maar bezoek krijgt van
mensen. Het onderbreekt ook het dagelijks patroon in zo’n
tentenkamp. Bij onze bezoeken werden ook wij geraakt door
de wijze, waarop de kinderen met de situatie omgingen.
Hun blijdschap voedde ons geloof! Zij - ‘hulpbehoevenden’
- werden de levende wegwijzers in de ontwikkeling van
ons - ‘de hulpgevers’ - geloof. Vanuit de kerk hoef je niet te
concurreren met de hulpverlening op materieel gebied. Het
gaat vooral om diaconale en pastorale activiteiten gericht op
de versterking van het geloof van het individu.

5. 31 oktober - Hari Luther
Op 31 oktober 1517 poneerde Marthin Luther 95 stellingen,
die het begin vormden van de reformatie. Het gedonder te
Würtenberg betekende de geboorte van de protestantse kerk.
De afgescheidenen moesten van begin af aan alles opnieuw
leren doen.
Wie op Ambon leeft heeft het relatief gezien makkelijker
‘pasca gemba’, dan de bewoners van de negeri’s Passo,
Liang, Tulehu, Waai, Suli (Banda) en de omringende eilanden
zoals Seram, Haruku, Dobo en Kei.
Toch heeft ‘tanah goyang besar’ (grote aardbeving) ook
impact op onze dagelijks bestaan op Ambon veranderd. Je
merkt, dat je anders naar de realiteit kijkt. En je constateert
een zekere mate van alertheid bij jezelf op. Dit bleek in de
week, dat we er even tussen uit waren in Jakarta. We zaten
in de Pauluskerk en reageerden beiden als geschrokken op
een gebeef en gerommel in de kerk. We keken elkaar aan en
konden een glimlach niet onderdrukken. Buiten zagen we een
grote vrachtwagen voorbij het kerkgebouw rijden…
Terug op Ambon viel me op, dat de meerderheid van de
predikanten in hun verkondiging te snel teruggrijpen naar
het beeld van de aardbeving als een straf van God. Er lijkt
weinig ruimte te zijn voor een andere vorm van theologie. Het
lijkt alsof ik opnieuw aan het eind van het vorige millennium
beland ben, waarbij de kerusuhan toen en de aardbeving nu,
als een soort van straf van God op de Molukken is neergedaald.
Soms is de verkondiging gewoon een donderpreek van hel en
verdoemenis. Er komt einde aan deze situatie als men zich
weer tot God bekeert en de mensen stoppen met hun zondig
bestaan. Mensen moeten niet meer kiezen voor list en bedrog
alsook alchohol, sex en drugs. Ook zullen de contacten met de
Islamitische Molukkers weer aangetrokken moeten worden.
Vaak levert dit niet meer op dan verbaal gedonder vanaf de
kansel. Zelf heb ik mijn twijfels of dit werken zal. De predikant
zal meer als theoloog de verschijnselen van de natuurrampen
moeten benaderen. Ik heb daarbij veel geleerd van studenten
en vluchtelingen. Een student gaf aan, dat we God niet de
schuld kunnen geven, voor het feit, dat de aarde zich zelf
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aan het vernieuwen is. Dat gebeurt net zoals met de herfst in
Nederland de bladeren van de bomen vallen. Een oude man van
Waai vertelde tijdens een ‘kebaktian tenda’ (kerkdienst in de
tent) het volgende aan de student, die voorging in de dienst:
‘Ik heb het gevoel, dat God te midden van deze ramp, met ons
is. Hij toont aan ons Waainezen, dat Hij ons liefheeft. Toen wij
20 jaar geleden met de kerusuhan naar de bergen vluchten
verdwenen de talrijke muggen, die daar huisden. En ook nu
wij vanwege een natuurramp naar de berg moeten vluchten
en in tenten wonen zijn er geen muggen. Dit is voor mij het
teken, dat God om de Waainezen geeft.’ Wanneer al deze
ervaringen gebundeld worden, dan kan er ook samen gezocht
kunnen worden aan een alternatieve manier om het Woord

zo te brengen, dat het mensen sterkt in hun geloofshouding.
Hoe kun je de gevoelens van angst op basis van het Evangelie
inzetten om actief te zoeken naar geloof , hoop en liefde?
Ambon, 31 oktober 2019.
Verry Patty

De zevende dag na de aarbeving
We zetten op de zevende donderdag na de aardbeving een andere bril op om onze dagelijkse activiteiten te ordenen. In
hoeverre kunnen we daarmee ons geloof dagelijks hervormen? In hoeverre kunnen wij op basis van het geloof verder? Het
zijn weliswaar geen 95 stellingen, maar van de vrouw des huizes kregen we elke dag eenzelfde checklist mee. We mochten
het huis pas uit, als dit inderdaad het geval is. Zij kwam tot het volgende afvinklijst:
1
Vergeet je paspoort en je bankpasjes niet.
2	Zorg ervoor, dat je je geneesmiddelen op een speciale plaats wegbergt.
3
Zet elke dag een tas gereed met wat kleren.
4	Neem je computer en telefoon altijd mee. Waar we ook naar toegaan, het blijft van belang, dat je je ten alle tijde moet
kunnen identificeren in deze Indonesische samenleving. Want zonder officiële papieren kom je nergens. Sindsdien
heb ik mijn paspoort, pasjes en computer altijd bij mij. Maar dit lijstje is voor mij pas compleet als ik er een vijfde
punt aan toevoeg:
5
Ik neem mijn geloof als punt 5 mee.
Op 31 oktober wordt ik opnieuw mij daar bewust van. Mijn identiteit in het Ambon pasca gempa is pas compleet als ik ook
mij als volgeling van Christus kan manifesteren. Dat versterkt mij in het uitdragen van mijn identiteit en in het vervullen
van mijn missie.
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HUT PIKIM 7 SEPTEMBER 2019 in Moordrecht
“BERSJUKURLAH KEPADA TUHAN SEBAB IA BAIK / DANK DE HEERE WANT HIJ IS GOED”
Ja, wij hebben op 7 september jl. mogen ervaren dat de Heere goed was voor ons!
Een gedenkwaardige dag voor Pikim Tjabang Moordrecht en haar djemaat leden. Na meer dan 30 jaar
mocht Pikim Tjabang Moordrecht haar landelijke verjaardag bijeenkomst organiseren. Vanaf het moment
dat wij deze opdracht accepteerden hadden wij 1 ding voor ogen. Deze dag zal niet alleen door de Pikim
gedragen worden maar door de hele djemaat.
Pikim, de andere organisaties en gemeenteleden stonden klaar. Een comité werd
snel gevormd en wij gingen aan de slag.
Het comité delegeerde de djemaat voor de
totale logistiek, het buitengebeuren, handen spandiensten, Pikim-leden voor het
kookgedeelte en het bestuur onderhield de
contacten met het hoofdbestuur en de commissie liturgie. De eindverantwoording lag
in handen van het bestuur . Op de vrijdagavond na de laatste check ging njora Matahelemual ons voor in een korte dienst om
de Heere kracht te vragen om de dag zelf.
Het enthousiasme en de inzet van het comité en onze djemaat heeft Pikim doen beseffen dat wij gezegend zijn met liefdevolle
mensen om ons heen.
Hari Ulang Tahun Pikim. Wat verwachten
wij op die dag. In eerste instantie te gedenken dat de Pikim nog steeds mag bestaan en dat wij onze dankbaarheid in de
Eredienst mogen uiten. De Eredienst werd
geleid door domina L.L. Hasselt-Hattu. Een
gezegende dienst met de Bijbellezing uit
Psalm 138 vers 1-8, een inspirerende preek
en lofliederen die mooi werden begeleid
door Fready Anindjola. Ook de koren uit de
vier regio’s hadden zich goed voorbereid.
Het gevoel dat de dienst door de Heere
werd gedragen was voelbaar.
Voor het middaggedeelte kozen wij voor
een luchtig programma. Dat is het ook
geworden. Onze djemaat zong de jarige
Pikim toe met het lied “Katong Samua Basudara” van de gospelgroep Alfa Omega,
gevolgd door optredens van Angel Voices
en Teun Brouwer. Na het slotgebed door
het hoofdbestuur mochten wij onze spieren
losschudden met de Tobelo. Het serieuze
en het luchtige wisselden elkaar af. Met
een tevreden gevoel gingen wij uit elkaar
en de boodschap namen wij mee. Wij zullen
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moeten blijven werken om het bestaan van de Pikim te
waarborgen en dat wij elkaar zullen bijstaan waar wij
kunnen.
Tenslotte willen wij Pikim Tjabang Capelle a/d IJssel
en Pikim Tjabang Krimpen a/d IJssel bedanken voor
alle djadjan-djadjan die zij voor hun rekening namen.
Ook gaat onze dank uit naar domina Hasselt-Hattu voor
het geestelijk voedsel dat wij mochten ontvangen, de
samenwerking met het hoofdbestuur en de commissie
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liturgie, organist Fready Anindjola , het comité, onze
djemaat jong en oud maar zeker niet te vergeten de
aanwezigheid van u allen!
MOGE ONZE API INDJIL BLIJVEN
BRANDEN.
Bestuur Pikim Tjabang Moordrecht
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Rapat tahunan PIKIM
in Capelle aan den IJssel
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11 mei op een zonnige dag met een
wat gure wind in Capelle a/d IJssel
A

lle dames waren in dresscode gekleed: witte kabaja
en kain in een zelfgekozen kleur. Over de opkomst
was tjabang Capelle aan den IJssel heel tevreden, want
er kwamen meer dan dat er zich opgegeven hadden. De
bezoekers werden verwelkomd met een kop koffie of thee en
lekkernijen, welke door de Pikim dames uit Capelle gemaakt
zijn.

Naast de Pikim leden waren er ook vrijwilligers die meehielpen, om deze dag zo goed mogelijk te laten verlopen.
Onze voorzitter kon er vanwege ziekte niet bij zijn. Bestuurlijk
werd tjabang Capelle aan den IJssel vertegenwoordigd door
de penningmeester en de adviseur.
De jaarvergadering begint met een welkomstwoord door
de penningmeester, gevolgd door een gebed door de
vicevoorzitter mevrouw P. Lesil. Het hoofdbestuur wenste de
voorzitter van tjabang Capelle beterschap.
Daarna werden de agendapunten behandeld. Ondertussen
liet het hoofdbestuur een presentielijst rondgaan.
Besproken werd het agenda punt de kosten van de maaltijd
€ 5.-. De tjabang-tjabang en het hoofdbestuur vonden € 5.per maaltijd een te laag bedrag, vandaar dat bij de
besluitvorming de kosten verhoogd werden naar € 7,50.
Iedereen liet zich het middageten - verzorgd door de Pikim
dames uit Capelle - goed smaken. De dis was rijkelijk gevuld
en de dames kregen van iedereen een compliment.
Na het middageten werden de verdere agendapunten
behandeld en vastgesteld. Er volgde een toelichting met
beeldmateriaal over een nieuw project op de Molukken. Het
project is in Latuhalat. Het betreft hier om een school met
leerlingen met een beperking. De vergadering heeft besloten
dit project te financieren met een eenmalig bedrag. Daarna
was er ruimte voor vraag en antwoord.
De jaarvergadering eindigt zoals het begonnen is met een
gebed.
Het hoofdbestuur was tevreden over de organisatie.
Pikim tjabang Capelle aan den IJssel kan terugkijken op een
geslaagde rapat tahunan 2019.
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GEMPA BUMI - Aardbeving op de Molukken
Mijn bevindingen in Ambon over de gevolgen van de aardbeving
In Ambonstad zijn lichte schokken te merken, zogenaamde naschokken. Men vreest een tsunami, een angst wat je niet bij de
mensen kunt wegnemen. Buiten de stad zet men tenten op bij
hun huizen, scholen, Puskesmas of hogerop in
de bergen. Sommige dorpen zien er verlaten uit, overdag gaan
de mannen naar beneden om te waken bij hun huizen en/of
vrouwen die boodschappen doen of hun was doen, maar 's
avonds gaat men weer naar de tentenkampen.
Ondanks dat het regenseizoen voorbij is, viel er veel regen
(vooral 's nachts). Dit is erg voor de mensen die in tenten op
zeil slapen. Bij de geringste naschok worden de kinderen naar
huis gestuurd.
Er staan huizen waarvan aan de buitenkant niets te zien is
van de gevolgen van de aardbeving, maar binnenin is het van
kleine tot grote ravage. Ze worden buiten gemarkeerd met
grote kruizen, wat betekent dat de huizen met volledige of
gedeeltelijke overheidssteun hersteld zullen worden.
Er wordt veel, doch nog te weinig hulp verleend door o.a.
Hanneke Lancee (zij stopt ermee per 5 november en gaat op
een ander manier hulp verlenen) TitanE, Gandong en het Rode
Kruis. De hulpverleners, meestal vrijwilligers, doen inkopen
bij de groothandel o.a. zeilen voor de tenten, mie, rijst, water
en medicijnen enz.
Persoonlijk vind ik ook goed om via info@bettershelt.org te
verzoeken om een soort stevige kartonnen huizen te plaatsen
in de rampgebieden.
Mijn mening is om geen grote events - kost altijd geld en dat
kan je beter sturen aan de hulpverleners- te organiseren. Er
zijn resultaten in Nederland bekend welke direct
en snel geld is opgehaald of medicijnen gekocht.
Men kan bij de overheid vragen om hulp, maar liever materiele hulp dan geld. Het geld blijft aan de strijkstok hangen.
Maluku heeft daadwerkelijk nodig:
Noodhuizen, medicijnen, eten, water, hulp bij traumaverwerking (kinderen)
Tijdens het event Pray for Maluku 21 oktober 2019, werden
door de dominees stellig benadrukt geen aandacht te geven
aan HOAX berichten.
Kreeg net bericht van Hanneke Lancee, hevige regenval, het
lukt hen niet om naar Waai te gaan. Ze gaan morgen weer een
poging wagen.
29 oktober 2019
Marijke R.
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God laat niet varen de werken Zijner handen / Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerdjaan tanganNja.

Viering 30-jarig bestaan van PIKIM
Nieuw-Loosdrecht

Dit jaar, 28 mei 2019, bestaat PIKIM
afdeling Nieuw-Loosdrecht 30 jaar.
Wij wilden dit feit niet zomaar aan ons
voorbij laten gaan. Door omstandigheden hebben we helaas keer op keer de
vieringsdatum moeten uitstellen, maar
eindelijk was het dan zover. Op zondag 22 september jl. vond de viering
plaats middels een middagdankdienst
om 12:00 uur en daarna een gezellig
samenzijn in het Wijkgebouw te NieuwLoosdrecht. Domina L.L. Hasselt-Hattu
ging de dankdienst voor in samenwerking met PIKIM-leden. De samenzang
werd begeleid door mevrouw C. Parinussa op keyboard en de heer A.Smit op
steel guitar.
Het thema van de middagdankdienst
was: God laat niet varen de werken
Zijner handen / Tuhan tidak
pernah meninggalkan pekerdjaan
tanganNja. Dit thema werd heel mooi
gecombineerd met het thema van de
PIKIM: Wortel schieten om te groeien
en vrucht te dragen in Christus /
Berakar, Bertumbuh dan Berbuah dalam
Kristus.
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De wegzending en zegenbede willen
wij graag met alle PIKIM-leden delen,
deze gingen gepaard met de volgende
woorden: “Gaat heen en wees niet
bevreesd om het werk voort te zetten in
Zijn gaarde, er valt daar nog veel werk
te verrichten, nu en in de toekomst.
Wanneer u dorstig wordt, weet dan dat
er een levende Bron is, waar u zich kunt
laven. Wanneer u vermoeid raakt, Hij
maakt uw last licht. Werk met ijver en
bovenal met liefde, zodat het zaad wat
u plant, wortel zal gaan schieten om
tot bloei te komen. God zal de wasdom
eraan geven om vrucht te dragen.
Hij zal u zegenen in al het werk dat u
doet. Weet daarom dat het werk dat u
verricht, nooit tevergeefs zal zijn, want
God laat niet varen de werken Zijner
handen.
De genade van de Here Jezus Christus
en de liefde van God de Vader en de
gemeenschap van de Heilige Geest zij
met u allen. Amen.”

Het middagprogramma begon met
het gezamenlijk nuttigen van een
heerlijke, warme maaltijd. Een toetje
kon uiteraard niet ontbreken. Intussen
werd via een foto slide show een
terugblik op PIKIM afdeling NieuwLoosdrecht geworpen. Na het eten werd
een bijbelquiz met multiple choice
gehouden. De verliezers moesten de
winnaars toezingen. Na afloop kon men
een complete maaltijd kopen om mee
naar huis te nemen.
Al met al mochten wij in alle
dankbaarheid het 30-jarig bestaan
van PIKIM afdeling Nieuw-Loosdrecht
vieren en kunnen wij met vertrouwen
de toekomst tegemoet gaan, want
God laat niet varen de werken Zijner
handen.
Namens PIKIM afdeling NieuwLoosdrecht,
Mw. R. Lopulalan-Rikumahu

Tot slot werd 'Kiranja Nimat Tuhan' uit
BNG 420, gezongen.
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'Eens wat anders eten
dan de Hollandse pot?'
Op woensdag 21 augustus a.s. kunt u eens wat anders eten dan de vertrouwde Hollandse pot. Want op deze woensdag
tussen 12.00 uur en 14.30 uur komt er een Indonesische maaltijd op tafel in de huiskamer van de Veluwehal. Vijf Molukse dames komen naar modern ingerichte en goed geoutilleerde keuken van Welzijn Barneveld, op de 1e etage, om
de laatste hand te leggen aan specifiek Indische gerechten

Marieke van Wigcheren van Welzijn Barneveld, afdeling Senioren, is blij dat deze dames, voor de 4e keer, tijd en energie willen steken in het voorbereiden en koken van een Indonesische
maaltijd. Dit evenement mag je een bijzondere traditie gaan
noemen, meent Marieke.

Het begin
Frieda Tahamata, een alom bekend medewerkster van Welzijn
Barneveld bood in 2016 spontaan aan om samen met een groep
dames van de Molukse Christelijke Vrouwenvereniging (PIKIM)
een Indonesische maaltijd te bereiden voor Welzijn Barneveld
-senioren in het kader van de Zomeractiviteiten. Na Frieda’s
plotselinge overlijden wilden de dames het begin van deze
kook-traditie voortzetten.

De Indonesische keuken
Graag strooit men binnen de Indonesische keuken kwistig met
kruiden. Hoe pittig de gerechten echter uitvallen hebben de dames natuurlijk zelf in de hand. Maar ze houden rekening met de
Hollandse smaakpapillen, vertelt Marieke. Op een groot bord
wordt het gerecht geserveerd. Een stukje kip en/of rundvlees,
een groenten gerechtje, een (gekruid) gekookt eitje, zelf gemaakte atjar en kroepoek enz. Marieke en haar collega Tessa
van Ommen verzorgen het dessert.

Veluwehal gerammel van pannen, gepraat en gelach. Grapjes
gaan over en weer. Soms is het stil omdat een gerecht uiterste
concentratie vergt.
Medewerksters en gastvrouwen van Welzijn serveren de gerechten. Het kookteam geeft aanwijzigingen. Het Kookteam
eet gezellig mee en het is een goede gewoonte dat een aantal
bewoners van de zorgvoorziening Rumah Maluku eveneens te
gast zijn.

Wanneer en waar?
Naast genoemde gasten kunnen nog 36 personen zich aanmelden om in de prettige huiskamer van de Veluwehal, 1e etage,
lift aanwezig, van deze maaltijd te genieten.
Om 12.00 uur worden de gasten begroet. Rond 14.30 uur ronden we af.
Pikim tjabang Barneveld.

Sfeer
De sfeer tijdens deze Indonesische Maaltijdmiddagen is altijd
bijzonder knus en gezellig. Die dag hoor je op de 1e etage in de
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In Memoriam

In memoriam

Tante An Brouwer-Titiheruw

Tante Adrie Adriaansz-Anakotta

Tante of zus An, zoals ik/wij haar noemen, was een trouwe kerkgangster alsook een trouw
en geliefd PIKIM-bestuurslid en koordirigente. Ze genoot van haar kleinkinderen. Toen ze
jaren geleden naar haar flat verhuisde, plaagde ik haar gekscherend vanwege haar nieuwe
adres en flatnaam: “tante An, ik noem u vanaf nu maar mevrouw An de Regentesse,
Markiezin Brouwer-Von Titiheruw”. Daar moest ze hartelijk om lachen.
Tot het moment kwam, dat ze op het Lindeplein tijdens het dirigeren van het koor, ineen
was gezakt, in het ziekenhuis terecht kwam; zich weer had herpakt, maar helaas ging haar

Langs deze weg wensen wij nogmaals de
familie van onze Pikim-lid, tante Adrie
Adriaansz-Anakotta heel veel sterkte,
troost, licht en liefde toe voor nu en in de
toekomende tijd. Zij zal in onze herinnering blijven. Moge de Here, onze God, God
van de vrede, Zijn vrede in al jullie harten
bewerkstelligen en jullie allen deze zullen
ervaren.

gezondheid langzamerhand steeds meer achteruit, nauwelijks en later helemaal niet meer
naar de kerk kon gaan, vanwege allerlei lichamelijke aandoeningen. Ze vond het vreselijk
en erg irritant, maar desondanks bleef ze altijd positief en volhardend in het geloof.
Ze is nu bij haar God, de bron van inspiratie, vrede en liefde.
Het onderstaande gedicht geeft weer hoe ik/wij haar hebben gekend, maar vooral dat God
haar heeft gekend.

Namens PIKIM afdeling Nieuw-Loosdrecht
17-09-2019

DOOR GOD GEKEND
Tante An, een tengere vrouw, maar heel sterk
In het geloof in haar God en in Zijn werk.
In de GIM-gemeente Huizen: kerkenraadslid.
Op en top een vrouw met heel veel pit.
In de GIM-gemeente Nieuw-Loosdrecht met een aantal dames de PIKIM opgericht
Waarin ze in het bestuur als 1e Penningmeester haar functie heeft verricht.
Met vriendin, tante Mien, een PIKIM-koor tot stand gebracht,
Wel, dat had niemand in Nieuw-Loosdrecht ooit verwacht.
Tante An, een kind van God, geboren in de lente
Werd aldus de allereerste koordirigente.
Zondags, mooi geschoeid en prachtig gekleed
Stond ze voor haar kerkgang altijd gereed.
Plots sloeg het noodlot toe: op het Lindeplein in elkaar gezakt.
Weliswaar na een lange tijd zich weer herpakt.
Dan die wond die maar niet genas, haar voet, och … te veel pijn.
Ze kon niet meer in de kerk en bij de PIKIM aanwezig zijn.
Helaas is ze nu van ons allen heengegaan,
Haar beeld blijft in onze herinnering bestaan.
Onze kerkgemeente meestal met cake, chocola en allerlei lekkers door haar verwend.
Zo kennen wij deze godvruchtige, gulle vrouw en zo is haar hele leven door God gekend.

In Memoriam
Hetty Latupeirissa-The
Hong-Nio
Geboren 14 november 1936 in Semarang
Overleden 3 maart 2019 in Nieuwegein
In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want u, Heer, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.

Namens PIKIM afdeling Nieuw-Loosdecht
Mw. R. Lopulalan-Rikumahu
21.03.2019

(Psalm 4: vers 9)
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In memoriam

In memoriam

Elise Gerrits-Latul

Njonja Saar Sophia Sabandar

Geboren 22 augustus 1935 te Ullath
Overleden 7 december 2018 te Lunteren

Geboren 7 april 1937 in Semarang
Overleden 8 juni 2019 in Hoogeveen

Tante/usi Iet is een vrouw die heel nauw betrokken was
bij Pikim Lunteren. Zelf was ze jaren lang bestuurslid van
Pikim, trouwe kerkgangster en ook lid van het kerkkoor.
Daar waar ze maar kon, stak zij de helpende hand uit en
niet alleen maar bij de activiteiten van Pikim.
Veel konden wij van haar leren, van het vragen naar de
hoeveelheden van de boodschappen tot het geven van
advies hoe een gerecht gemaakt moest worden. Tante/usi
Iet was altijd bereid om te helpen en we konden altijd op
haar rekenen. Niets was haar te veel.
Zij was voor ons een voorbeeld. Nooit zou zij klagen,
ondanks alles ging ze gewoon door.
Rust in Vrede tante/usi Iet.
Wij zullen u nooit vergeten.

Usi Saar/Aatje, zoals wij haar noemen, is 30 jaar lang lid van Pikim
tjabang Krimpen aan den IJssel . Ze is ook lid van onze zangkoor
geweest, totdat ze niet meer kon, vanwege haar knieën , maar ze
bleef altijd vol belangstelling voor Pikim.
Usi Aatje is een Liefdevolle moeder/oma/zuster/tante/goede
vriendin. Ze heeft genoten van het leven ondanks alle ups en
downs en altijd omringd door haar kinderen/kleinkinderen/achterkleinkinderen.
Wij zullen aan haar denken met veel liefde en zullen haar missen.
Pikim tjabang Krimpen aan den IJssel.

Pikim tjabang Lunteren.
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Katong samua basudara
Alangkah indahnja hidup orang bersaudara
Rukun dan damai
tiada memandang perbedaan, kedudukan dan kehormatan
satu di dalam Tuhan
Alangka mesranja hidup orang berdampingan
Penuh tjinta kasih sajang jang miskin ataupun jang kaja
Jang kuat ataupun jang lemah,
satu di dalam Tuhan

HUT PIKIM ke 65
2 september 2017
MKC-Houten
Putjuk Pimpinan PIKIM

Refrein:
Katong samua, katong samua basudara
Dari timur ke barat utara selatan samua satu didalam Tuhan
Katong samua, katong samua basudara
Basudara didalam Tuhan, basudara di dalam Tuhan

‘Berakar
Bertumbuh
dan Berbuah
dalam Kristus’
(Kolose 2)

‘Geworteld
in Christus
en op Hem
gebouwd’
(Kolossenzen 2)

IK ben de wijnstok

Akulah pokok

COLOFON
Tagalaja
PIKIM di terbitkan 1 kali setahun,
sebagai media informasi PIKIM
(Perkumpulan Ibu Kristen Indjili
Maluku) GIM

Layout / Design
Nus Tahitu, Elst

Alamat redaksi Tagalaja
Batavierlaan 119
2912 SE Nieuwerkerk a/d IJssel
E: bmatulessy@gmail.com

Kopij dari
Nj. Pita Lesil
Nj. J. Rinsampessy
Nj. R. Joseph-Taniwel
Pikim tjabang Moordrecht
Pikim tjabang Capelle
Nj. R. Lopulalan-Rikumahu
Pikim tjabang Barneveld
Susana Gerrits

Redaksi
Nj. Nina Nanlohy
Nj. Brenda Matulessy
Nj. Mary Wattimena

Druk
Drukkerij Herberts, Elst

In verband met de privacywet, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden uw
persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt voor onze eigen doeleinden.

Tagalaja – November 2019

jullie zijn de ranken

anggur

dan kamulah rantingrantingnja...

