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Janganlah hendaknya kamu kuatir 
tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah 

dalam segala hal keinginanmu kepada 
Allah dalam doa dan permohonan dengan 

ucapan syukur.
(Filipi 4: 6)

P.I.K.I.M in coronatijd
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Kata pengantaran

 

Shaloom ibu-ibu Pikim,

Kata pengataran redaksi Tagalaja kali ini: Tuhan 
menciptakan wanita dengan sifat dan karakter yang 
unik, dan Ia memberi mereka jalan hidup yang berbeda-
beda. Tuhan menciptakan wanita dengan segala 
keunikan, kelebihan dan kekuatannya, dan tentunya 
segambar dan serupa dengan Allah. Pada sebagian 
wanita, Allah memberikan hikmat, pada yang lain, 
Ia memberikan iman, kekuatan doa, keberanian dan 
kerendahan hati. 

Tetapi kemauan dan kerinduan mereka sendirilah yang 
menentukan mereka berhasil bertumbuh dalam iman 
dan kebenaran. Salah satu ayat yang menyebutkan 
tentang wanita Allah adalah, Amsal 31:10 dan 30: 
“Isteri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia 
lebih berharga dari pada permata, kemolekan adalah 
bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi isteri yang 
takut akan Tuhan dipuji-puji”. Kuncinya adalah takut 
akan Tuhan. 

Di tengah-tengah pandemi COVID-19, yang kami tidak 
mengetahui kapan dan bilamana semua ini akan 
berakhir,  tetapi satu hal yang menjadi kekuatan bagi 
kita bahwa Ia yang berjanji itu tetap setia. “Dalam 
suka maupun duka. Dalam tangis ataupun tawa, dalam 
berkat maupun pencobaan. Tuhan selalu ada di sana, 
menemani dan tak pernah meninggalkanmu.

Redaksi Tagalaja.

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.

Kegiatan PIKIM tahun 2021
1.    Buka tahun kerdja PIKIM 23 januari 2021 di  

MKC Houten 
2.   Doa Sedunia dalam tjabang masing2,  5 maret 2021
3.   Doa Maluku jg ke 30,  13 maret 2021 di   

MKC Houten 
4.  Paskah dalam tjabang masing2, 4 april 2021
5. Rapat tahunan 8 mei 2021 di MKC Houten
6.   HUT PIKIM jg ke 69, 4 september 2021 di   

MKC Houten
7.  Tutup tahun kerdja PIKIM, 20 november 2021  

di MKC Houten.
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Disaat kita orang–orang kristen khususnja kaum Ibu Kristen Indjili Maluku memasuki 
bulan desember, itu berarti sebagai ibu–ibu kita sudah mulai dengan persiapan untuk 
menjambut hari Natal. Tahun-tahun jang sudah berlalu kita menjambut hari Natal 

setjara meriah. Pemikiran banjak orang hanja terfokus pada soal-soal matrial. Uang sudah 
mendjadi sikap dasar banjak orang untuk menjambut hari Natal.Ada jg berpendapat dimana 
ada uang di situ ada damai.
Tahun 2020 ini, kita diperhadapkan dengan situasi dunia jang sangat mentjekam hidup kita 
manusia. Coronavirus COVID-19 telah merusak kesehatan tubuh djutaan manusia dalam dunia 
ini. Tahun 2020 ini dunia penuh dengan perkabungan. Tidak pandang bangsa, tidak pandang 
usia, tidak padang ras semua mengalami.
Mungkin alam ini nampaknja tidak mau lagi bersahabat dengan kita. Atau mungkin Tuhan 
sedang menegur kita. Karena tingkah laku kita jang lebih mentjintai uang dari pada membuat 
komitmen untuk mentjintai persekutuan dan damai.
Tahun 2020 ini Persekutuan Ibu-ibu Kristen Indjili Maluku mengalami duka tjita jang tjukup 
berat.   Dengan tidak disangka-sangka kami harus berpisah dengan rekan sekertaris kita  
Nj. Ch. Sohilait. Karna tindakan pemerintah untuk mentjegah penjebaran  COVID-19, bestir 
PIKIM maupun tjabang-tjabang tidak bisa setjara langsung memberikan penghormatan terak-
hir kepadanja sebagaimana jang patut di berikan kepada seorang jang sudah melajani kaum 
ibu dalam PIKIM ini. Begitupun djuga dari beberapa tjabang terdengar berita-berita dukatjita 
karena harus berpisah dengan anggota-anggota setempat.
Saat ini entah itu para ilmuan, pihak kesehatan, pemerintah semua pihak tidak punja kepas-
tian dan tidak mengetahui sampai kapan antjaman pandemi  COVID-19 ini akan berakhir.
Karena itu dalam persiapan menjambut hari Natal tahun 2020 ini, kami berseruh kepada Per-
sekutuan Ibu–ibu Kristen Indjili Maluku untuk membangun harapan akan kasih Tuhan dan 
lebih dekat lagi kepada Tuhan, serta mohon pengampunan dari-Nja.
Natal adalah peristiwa pertemuan / perdjumpaan Allah dengan kita manusia. Tuhan Allah pe-
duli dengan setiap derita kehidupan kita manusia, Allah mau solider dengan kita. Allah mau 
membimbing kita kembali pada djalan-Nja.
Dengan demikian djandji tentang Imanuel mendjadi pengharapan baru bagi kita untuk mena-
tap masa depan. Walaupun dalam segala situasi jang saat ini dialami oleh kita semua tetapi 
sebagai ibu–ibu kristen bersama dengan para pimpinan-pimpinan geredja kita mau mendjadi 
tangan-tangan Allah untuk bekerdja bersama-sama, pikul sama-sama, tanggung sama-sama 
setiap beban umat bergeredja.  
Dalam suatu persekutuan jang rukun kita semua di panggil untuk menghargai kehidupan jang 
masih Tuhan anugerahkan kepada kita saat ini.
Kita tjoba untuk melakukukan karunia jang berbeda-beda jang ada pada kita untuk saling 
melajani dan melindungi satu dengan jang lain.
Karena itu kita harus terus menumbuhkan pengakuan iman kita bahwa saat Tuhan Allah ber-
tindak untuk berdjumpa dengan kita melalui kehadiran Imanuel (Jesus Kristus Putra Tunggal 
Allah) maka kekuatan iman itu memberikan semangat baru untuk mendjadikan kita semua se-
bagai orang-orang jang menang, bukan karena kita tidak mau kalah pada situasi, tetapi karna 
Allah tetap mengasihi kita. Imanuel. Allah Beserta kita!
 
Bestir Putjuk Pimpinan PIKIM, mengutjapkan kepada semua anggota PIKIM dan kaum ibu 
pada umumnja. Selamat menjambut hari natal 25 desember 2020.

Kiranja damai Natal akan mendjadi bagian hidup kita semua.

Putjuk Pimpinan Pikim
Nj. R. Pattipeilohy-Nikijuluw 
Ketua

Pesan Natal PIKIM tahun 2020
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Kamp Schattenberg... het beginpunt
nj. j. Flater-veerman

Tjabang Krimpen a/d IJssel

Voordat ik ga beginnen met mijn verhaal wil ik graag een 
vraag met u delen: Weet u wie Molukkers zijn? 

Met het vertellen van mijn verhaal wordt deze vraag deels  
beantwoord. Het andere deel van het antwoord wordt door u 
ingevuld.

Mijn verhaal
Wij kwamen in Nederland aan met het schip Kota Intan (kota 
betekend stad en intan betekent diamant), aangemeerd in 
Rotterdam. Met mijn ouders, 3 broers en 1 zuster kwamen 
wij op 21 maart 1951 aan op de Lloyd pier, in Rotterdam.

Mijn jeugd heb ik doorgebracht in het kamp Schattenberg, 
Gemeente Westerbork, niet wetende dat dit een 
doorgangskamp was voor de Joden. Vanuit dit kamp werden 
de Joden doorgevoerd naar Bergen-Belsen en Auswitch.

Ik heb ze wel gezien: de bunkers, spoorrails, etc. maar had 
hier geen aandacht voor, puur uit onwetendheid…

Het Kampleven
Na aankomst in Nederland woonden wij in het kamp 
Schattenberg en hadden wij een van onze eerste ervaringen 
met de Nederlandse cultuur. Om een voorbeeld te geven: wij 
werden geconfronteerd met de dodenherdenking. 
Op 3 mei werd er door een kampopzichter (ook wel 
kampraad genoemd) een aankondiging omgeroepen via de 
speakers dat wij geacht werden op 4 mei voor 8 uur in de 
avond binnen te zijn tot minimaal 9 uur in de avond. Toen 
niet wetende wat deze dodenherdenking inhield. Voor het 
kamp in de bossen bevond zich een begraafplaats hier werd 
met dodenherdenking een krans gelegd. 
Ondanks deze onbekende ook wel vreemde gebeurtenis ben 
ik opgegroeid in een mooie, bosrijke omgeving en heb ik een 
fijne en vrije jeugd gehad. 

Uiteraard woonden wij in volledig isolement, maar door de 
onwetendheid heb ik er geen trauma aan over gehouden of 
gevoel van achtergesteld zijn. Desondanks leefden wij wel 
tussen de ratten, muizen en vlooien. Dat besef heb je pas op 
latere leeftijd.

De lagere school bijvoorbeeld was gewoon in het kamp, 
pas wanneer je naar het voortgezet onderwijs moest, ging 
je buiten het kamp in bijvoorbeeld Beilen of Assen naar 

school. Alles ging te voet. Om een voorbeeld te geven naar 
Hooghalen is het een uur lopen omdat het ongeveer 4,5 km 
van het kamp vandaan is.

Om kennis te maken met de Nederlanders werden wij als 
kinderen in de zomervakantie een maand lang bij vreemde 
mensen uit logeren gestuurd. Dit hoorde bij de integratie 
niet wetende wat het betekende. Wij hadden daar vreselijk 
heimwee naar het kamp. Het werd ons opgelegd door de 
kampraad en de Nederlandse overheid.

Op 2 augustus 1962 kwam er een einde aan het kampleven 
en zijn wij verhuisd naar Krimpen aan den IJssel. Hier 
woonden wij voor het eerst in stenen huizen in een 
speciaal aangelegde zogenaamde Molukse wijk.

Voor de Joden was dit kamp een eindpunt maar voor de 
Molukkers was dit een beginpunt.

Weer even terug naar mijn ouders
Bij aankomst in het kamp was mijn vader nog in dienst 
van de KNIL. Zij hadden de belofte gekregen van de 
Nederlandse overheid om hier 6 maanden te verblijven 
en daarna weer huiswaarts te keren. Inmiddels zijn we 
69 jaar verder en zijn mijn ouders en ook ik niet meer 
teruggekeerd naar de Molukken. Helaas zijn mijn ouders al 
overleden en hebben nooit meer de kans gehad om terug te 
reizen naar hun zo geliefd Maluku.

Tijdens onze reis naar Nederland gingen de geruchten al 
over het ontslag van de KNIL militairen. Eenmaal in het 
kamp aangekomen wisten ze vrijwel direct dat ze oneervol 

Eerst wil ik mezelf voorstellen. Mijn naam is Jeanne Flater-Veerman. Ik ben een moeder van 1 zoon en heb 3 kleinzonen. 
Ik ben 70 jaar oud, ben weduwe en woonachtig in Krimpen aan den IJssel.
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ontslag kregen. Al die jaren als elite militairen gestreden voor 
de Nederlandse drie kleur. 

In het begin werkte mijn vader in de gaarkeuken en 
kregen wij ook van deze gaarkeuken ons eten. Zij kregen 
3 gulden zakgeld per week. Hiervan moesten mijn ouders 
10 personen onderhouden. Het werk in de gaarkeuken was 
vrijwilligerswerk en werd in 1954 opgeheven. Vervolgens ging 
mijn vader vanaf 1954 werken in de mijnen in Limburg. Vanaf 
1955 is mijn vader de kost gaan verdienen in Utrecht bij 
Demka spoorrails. Ze verbleven bij Nederlandse gezinnen. In 
principe waren zij alleen in de weekenden terug in het kamp 

tenzij er niet genoeg geld was om te reizen. Het kwam dus 
voor dat ze maar 1 keer in de maand thuis konden komen. 
Naast het verdienen van geld om het gezin te onderhouden, 
werd later afgedwongen dat ook de overtocht naar 
Nederland terugbetaald moest worden.

Mijn moeder ging overigens ook werken in de conserven-
fabriek Wilco. Mijn moeder moest daar om zes uur in de 
ochtend beginnen en dat betekende voor haar dat de was 
al om vier uur in de ochtend buiten hing. Dat is iets wat mij 
is bijgebleven omdat met de kou in Nederland de was er 
bevroren bij hing.

Tot slot
Ondanks alle tekortkomingen en van ver gekomen, hebben 
mijn ouders nooit geklaagd en keihard gewerkt om voor ons 
een bestaan in Nederland op te bouwen.

Mijn ouders hebben nooit hun verdriet laten zien. Ze zijn 
helaas te jong gestorven om hun gevoelens met ons te 
delen. 

Zij zijn onze basis: Hebben ons het geloof, normen en 
waarden meegegeven. Op grond van deze basis weten we 
dat we er altijd voor elkaar moeten zijn, zowel in goede 
als in slechte tijden. Wij noemen dat pertjaja, masohi en 
muhabat.(= geloof, gemeenschap, vriendschap) Daarom 
ben ik ook trots dat ik mijn eigen taal spreek, schrijf en die 
normen en waarden naleef.

Ik heb dan ook één grote wens en dat is, dat de Molukse 
geschiedenis terug te lezen zal zijn in de Nederlandse 
geschiedenisboeken en zo op alle scholen verteld kan 
worden over wie Molukkers zijn.

Aku pertjaja kepada Alla Bapa jang Maha Kuasa, 
Jang sudah mendjadikan langit dan bumi
Jang sudah mendjadikan aku dengan bangsaku
Jang memberi name bagi bangsa dan tanahku 
Jang menentukan asalku
Jang pertjajakan kepadaku tanggung djawab
Untuk mengatur dalam bebebasan tanahku dan tanah jang 
Ia bawan aku
Aku pertjaja kepada Jesus Kristus, Anaknja  jang tunggal 
Jang Tuhan kami
Jang sudah sengsara, disalibkan, mati dan dikuburkan
Jang pada hari jang ketiga sudah bangkit dari antara 
orang mati

Jang membangkitkan aku
Untuk melawan kuasa djahat, untuk melawan penindasan
Untuk melepaskan orang dari sengsara 
Jang kehendaki lain sajan lain
Aku pertjaja kepada Jesus Kristus , Sang Pembebas 
Jang djuga adalah Djuruselamatku  dari bangsaku
Di tanah asalku dan di tanah jang aku diami
Aku pertjaja kepada Roh Kudus
Jang memberi napas bagiku untuk hidup
Jang mengerakkan dan membaharui hatiku
Supaja aku mau hidup bersama dengan setiap anak 
manusia
Jang Allah bawa pada djalanku.

Pengakuan Iman/Geloofsbelijdenis
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Door de komst van COVID-19 komt men niet meer in groepen 
bij elkaar. De kerkklokken luiden niet meer. Er wordt niet 
meer samen gebeden, niet meer samen gezongen. Je zou 
toch zeggen dat bij rampen en onzekere tijden religieuze 
samenkomsten steun bieden. Ziet men het coronavirus als 
een straf van God? Is gedwongen huisarrest een moment van 
bezinning? Nood leert bidden, luidt het spreekwoord, zoals 
de profeet Jesaja in de Bijbel uitbeeldt. We worden even op 
onszelf teruggeworpen.

Na zondag 22 maart 2020 zijn alle kerkdeuren, moskeeën en 
synagogen gesloten. Maar de kerk past zich aan en wel op 
een moderne manier. Gemeenteleden konden via livestream, 
social media of ZOOM of YouTube de erediensten volgen.
De erediensten voor Jemaat GIM in Huizen werden geleid 
door Ds. L.L. Hasselt-Hattu via W-App. Dat wil zeggen de 
preek en eventueel zang werden van tevoren opgenomen en 
verzonden via W-App. De eerste generatie vrouwen en zieken 
ontvingen de liturgie van de erediensten per brief. Soms 
werd de liturgie gebracht door de kinderen van een zieke en 
tezamen volgen ze de dienst via W-App.
Elke zondag vanaf zondag 29 maart t/m zondag 2 augustus jl. 
hielden de Kerkenraad van GIM Huizen en GIM Nieuw-Loos-
drecht een Ibadah Pergumulan in de Pniëlkerk in Huizen.

Tijdens de Ibadah Pergumulan werd uit het Woord gelezen, 
gezongen en de gebeden opgedragen aan de beide gemeen-
tes en de gemeenschap; het Synode Bestuur, de Molukse 
Kerken met haar Kerkenraad en haar gemeentes; de Kerk 

Ibadah Pergumulan

nj. ChrIstIna ParInussa

Tjabang Huizen

Sinds de uitbraak van het coronavirus COVID-19 in december 2019 in China heeft het jaar 2020 de 
wereld onbeheersbaar in haar greep.
Nederland is ook niet bespaard gebleven en ook in de Molukse gemeenschap hebben velen in 

besloten kring afscheid moeten nemen van hun geliefden. 

wereldwijd en de wereld die lijdt en worstelt in de greep 
van het coronavirus.
Na elke Ibadah Pergumulan komen wij bij elkaar en delen 
samen de warme maaltijd aan tafel.
 
In de vroege ochtend van 12 april werd de Guling Batu-
dienst geleid door de plaatselijke Ketua van PIKIM met 
alleen de Kerkenraad van beide Gemeentes.
In de 19 weken heeft het ons samenzijn versterkt en nader 
tot elkaar gebracht in geloof en liefde tot elkaar en in de 
Heer.

< In onze gebedsworstelingen zien wij 
Zijn wonderbaarlijke Daden >

Hij bevrijdt onze Gemeentes van alle ziekte en pijn. Hij 
beschermt ons met Zijn onzichtbare Schild en houdt elke 
aanval tegen. Hij beschermt ons onder Zijn Heilige Vleuge-
len. Zijn Engelen zullen ons op handen dragen. 
Zo groot is Zijn  Liefde en trouw…Psalm 91.

Op 5 juli ter afsluiting van de Ibadah Pergumulan hebben 
wij samen het Heilig Avondmaal gevierd. 

Wij danken God want Hij is goed. Zijn Liefde is groter dan 
de wereld.  Zijn trouw is zo hoog als de hemel. Zijn liefde 
blijft altijd bestaan.
Dank aan de Heer, de God van Israël, nu en altijd. 

Bapa, t’rima kasih, 
Bapa, t’rima kasih,

Bapa jang didalam surga,
‘ku utjap t’rima kasih. 

Amin.
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vrijdag 6 maart. Jezus zegt; “Sta op, pak uw mat op en loop,” 
Johannes 5;11. Nog geen week later, is de wereld in de ban 
van de coronapandemie.  Omtrent de corona is alles al gezegd 
in de media. Het heeft een negatief effect op de gemoeds-
toestand van de mens en zijn gezondheid. Een onzekere toe-
komst gaat men tegemoet. Richtlijnen en leefregels worden 
aangegeven door de regering. Het gaat om de veiligheid van 
jezelf, maar ook voor de ander in je leefomgeving.
Het logo van de Wereldgebedsdag geeft aan dat wij mensen 
met elkaar tot gebed mogen en kunnen komen. Digitale kerk-
diensten brengt mensen samen en geeft elkaar moed om het 
leven aan te kunnen. Jaarlijks word er gelezen uit de liturgie, 
dat is samengesteld door het land dat de bediening verzorgt 
voor de gebedsdienst. Het moedigt ons aan om waakzaam te 
zijn en te bidden. Jezus zegt; “Waak en bid, opdat u niet in 
verzoeking komt. De Geest is wel gewillig maar het vlees is 
zwak,”  Matheus  26;41 .

 

De kleuren van de vlag vertelt iets over het land en elk jaar 
wordt er een land aangewezen, die in de schijnwerpers mogen 
staan, als onderwerp of thema van de Wereldgebedsdag. Vra-
gen rijzen in mij op: “Hoe ga ik dit opdracht aanpakken? Waar 
kan ik beginnen? Hoe moet het eruit zien? Bij wie moet ik dan 
zijn om het te realiseren? En wat kan ik zelf bedenken? Ik zie 
zelf het beeld, het logo van de Wereldgebedsdag maar wat is 
de betekenis ervan en wat vertelt het ons. Op de website van 
de Wereld gebedsdag Nederland, staat het zo vermeld.
 
Samengevoegd in de cirkel -het symbool van Gods altijd du-
rende en alles omvattende Liefde- vormen zij het volledige 
logo. Het logo wordt - in verschillende kleuren - op deze ma-
nier afgebeeld. Tijdens de Europese conferentie vorig jaar in 
Lunteren, stond het logo afgebeeld in de kleuren Blauw, Geel, 
Groen, Rood. De betekenis hiervan:
- Blauw, van de zee en de lucht; 
- Geel van de stranden en het licht; 
- Groen van de flora en fauna; 
-  Rood van de aarde en de geschiedenis van de mensen in al 

zijn hoedanigheid in al wat leeft.
De Wereldgebedsdag dit jaar 2020, heeft plaats gevonden op 

Berdjaga, dan berdoa....waak en bid

r. josePh - tanIwel 

Lid van Wereldgebedsdag (WGD)

Het is een aanwijzing, je ziet ze weleens staan op evenementen, of bij grote warenhuizen, of voor 
een groot bedrijf, je kent het wel een banner met de naam van het bedrijf of warenhuis. Een ban-
ner geeft aan dat er iets bijzonder is aan dat bedrijf of warenhuis of evenement. Tijdens de laatste 

kaderdag van de Wereld Gebedsdag in Drachten, is aan mij gevraagd of ik iets met de vlaggen van de lan-
den kan doen die geweest zijn of nog aan de beurt komen.  Wat is zo bijzonder aan een vlag? Het eerste 
wat je ziet van een land is, de vlag! 

Het logo van Wereldgebedsdag is opgebouwd uit een aantal symbolen. Het logo is ontworpen door een Ierse kunste-
naar en is al geruime tijd het logo van het Ierse comité. 
Sinds 1982, wordt het wereldwijd gebruikt als het internationale logo van de Wereldgebedsdag. 
Van links naar rechts is de betekenis; de cirkel is onze wereld,  vier pijlen in gebed geknield  uit alle richtingen 
komend als symbool voor de mensen van goede wil  uit alle windstreken van de aarde het Keltische kruis als voor - 
Christelijk symbool

Logo 
Wereldgebedsdag
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Vlak voor de lockdown in Nederland, in verband met het corona-
virus, heeft tjabang Assen op 6 maart jl. nog een uitvoering 

kunnen geven aan de Doa Sedunia. Het thema was ‘Sta op en ga’ – 
‘Bangunlah dan berdjalanlah’, met andere woorden: ‘er te zijn voor de 
ander’. De liturgie was samengesteld door de vrouwen uit Zimbabwe. 
De vrouwen van tjabang Assen hebben in samenwerking met de 
kinderen van de MAGIM Assen en kerkenraad, de dienst op 6 maart jl.  
verzorgd. Een mooie dienst over verbondenheid en er voor elkaar zijn!

Foto rechtsboven: MAGIM Giovandri Matulessy (l) en

Graciano Soplanit (r).

Tjabang Assen v.l.n.r. nj. Christine Sohilait, nj. Romella 

Halussy, nj. Loes Hehanussa-Polnaja.

‘Sta op en ga’ – 
‘Bangunlah dan berdjalanlah’
> Activiteiten tjabang Assen

nj. j. rInsamPessy

Persiapan Petugas UGD RSUD Sapa-
rua sebelum COVID-19 di Maluku 

(Februari 2020). Tim COVID-19 Keca-
matan melakukan tracking  wilayah 
tempat tinggal pasien. 

Sebelumnya dokter dan petugas su-
dah masuk karantina di Rumah Sakit . 
Ruang isolasi RSUD Saparua den-
gan jumlah tempat tidur 14 buah.  
Rapat petugas kesehatan dengan Tim 
COVID-19 RSUD Saparua untuk menga-
tur supaya semua persiapan berjalan 
dengan baik. 
Bantuan logistik berupa makanan dari 
Ketua Majelis Jemaat GPM Haria kepa-
da pasien. Juga bantuan makanan dari 
Ketua Klasis Pulau-Pulau Lease kepada 
tenaga kesehatan yang di isolasi. Ban-
tuan makanan dari MUSPIKA, Kecama-

tan Saparua. Dan pemberian bantuan 
diserahkan kepada pasien(sekeluarga).  
Penghiburan/nyanyian serta motivasi 
untuk petugas isolasi supaya dapat 
memberikan pelayanan maksimal ke-
pada pasien dengan baik dan jelas.
KAPOLDA(Kepala Polisi Daerah) MALU-
KU, datang mengunjungi Rumah Sakit 
Saparua dan memberi semangat untuk 
para pasien dan petugas kesehatan. Pe-
sannya: “Rumah Sakit boleh kecil, sum-
ber daya manusia boleh sedikit tapi 
harus memiliki semangat yang besar”. 
Setelah 22 hari dirawat di RSUD Sapa-
rua, pasien dinyatakan sembuh total 
dan boleh pulang ke rumah.
Pesan Dokter Pita Nikijuluw dan se-
luruh Staf Tim Covid RSUD Saparua: 
Pertama-tama kami mengucap syukur 
kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan be-

gitu baik, sehingga dalam pelayanan 
yang kami lakukan bukan karena ka-
tong kuat, katong hebat, tapi karena 
Kuasa Tuhan, katong punya pasien bisa 
sembuh kembali. Dan dari para pasien 
minta terima kasih banyak atas pelaya-
nan yang diberikan oleh para petugas 
RSUD Saparua, sehingga mereka sudah 
sembuh total dari penyakit corona ini. 
Dan para petugas melakukan desin-
fektan di setiap rumah untuk mencegah 
virus corona. Dan diminta partisipasi 
masyarakat untuk tetap menjaga keber-
sihan.
 
Tim COVID-19 RSUD Saparua. 

Laporan: COVID-19  RSUD Saparua
Ibu dokter vIta nIkIjuluw
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11 Maart  2020 Uitbraak van het coronavirus COVID-19 in 
Nederland   
COVID-19 heeft ons allen getroffen en beziggehouden. De 
ernst wat dit kan betekenen voor je gezondheid. Voor-
zorgsmaatregelen werden getroffen door het RIVM. De hele 
wereld staat op z’n kop! Zo veel doden dag in en dag uit. Het 
lijkt wel oorlog, maar met wie? Het onzichtbare die je niet 
kan zien of kan aanraken. Op dit moment kunnen we elkaar 
alleen bemoedigen door gebed. We kregen te horen dat wij 
geen erediensten meer mochten houden. Ik was zo boos en 
teleurgesteld van onbegrip. Waarom? Het is zo tegenstrijdig 
tegen het geloof in. Hoever kan dit gaan? De kerk is Gods huis 
waar iedereen kan samenkomen om de Heer te danken, te 
loven en te prijzen. Ik moest wennen aan de nieuwe situatie. 
In mijn binnenste schreeuwde ik het uit: ‘Heer wat gebeurt 
hier en wat wilt u ons vertellen?’ Een lockdown werd door het 
kabinet toegepast. De tijd stond even stil. Je wordt als het ware 
wakker geschud door de Heer uit een diepe slaap. Je wordt 
geconfronteerd met de realiteit. We zaten net in de periode van 
Sidi baru, Perhadliran, Perdjemuan. Alles wordt stil gelegd.  

12 april 2020 Pasen
Wat kunnen wij voor onze djemaat betekenen? Als eerste keuze 
wilden wij - djemaat GIM Breda- hen een Paasgroet toewensen 

en verrassen met een paasmandje waar van alles in zit. Wij 
hebben het persoonlijk thuis afgegeven. Wij hebben vele 
blije reacties mogen ontvangen. Zo hebben wij onze djemaat 
nog een paar keer mogen verrassen aan huis. 
 
25 April 2020 Proclamatie van de Republiek der   
Zuid Molukken
Ondanks COVID-19 kregen wij toestemming van onze 
burgemeester. Het is een eer, dat wij in Breda de viering 
van de proclamatie van de RMS, hebben mogen herdenken 
in aanwezigheid van onze President in ballingschap, van de 
RMS, de heer Mr. John Wattilete en zijn kabinet. 

  
Bidstond
Vanaf het begin van de uitbraak van COVID-19 houdt 
Badan Madjelis GIM Breda tesamen met onze domina M.M 
Tuapattinaya- Slarmanat iedere zondag een Bidstond. 
Vandaag wordt de laatste Bidstond gehouden. Dit alles in 
precies 5 maanden tijd. 

Wij moeten geduldig 
zijn en op God 
vertrouwen
> Activiteiten tjabang Breda

nj. l.saPulete
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Samenzang
In Breda hebben wij al twee maal een Samenzang “Pujian 
Tuhan” buiten op het plein gehouden met de bewoners van 
de Molukse wijk Breda. Het was opgezet door de  “Bar Heren” 
en jongeren van de 3e generatie. Jong en oud gezellig een 
samenzijn in de buitenlucht. Daar heb ik gesprekken gehad 
over hun beleving in deze COVID-19 tijd. Zij vinden de 
Kerkdiensten via de Livestream, Youtube en facebook goed 
geregeld. Top! Maar het blijft tóch anders! Zij missen het 
samen zijn en de warmte. Zij leggen alles in Gods handen. 
 
Vele voorzorgsmaatregelen waar je je nog steeds aan moet 
houden. Maar aan de andere kant heb je nu zeeën van tijd 
voor elkaar. Ik kijk nu positiever naar de situatie waarin wij  

 
verkeren. De Heer wil ons als gelovigen laten zien en voelen, 
dat wij ons tijd goed moeten benutten. Om voor elkaar klaar 
te staan in goed en en slechte tijden. Liefde voor elkaar zoals 
Hij ons lief heeft. Denk aan de zieken, alleenstaanden en 
ouderen. Wij moeten geduldig zijn en op de Heer vertrouwen. 
Hij is de schepper van de hemel en aarde. Hij heeft de regie in 
zijn handen en zal ons gelovigen niet in de steek laten. 
Ora et Labora. Amin
Breda 28 augustus 2020 

God zegen u allen.

Wat doet  COVID-19 met 
mij? Heel veel, de vrijheid 
die je gewend bent raak je 
gedeeltelijk kwijt.

Je mag niet overal gaan en staan waar je wilt. Je bent gewend 
om overal vrij heen te gaan, maar door het coronavirus zit 
bijna alles op slot. Nou, zowat de hele wereld heeft er mee 
te maken. Zo’n impact heeft het virus voor ons allen. Dan 
besef je pas wat vrijheid is! De kinderen en kleinkinderen 
die regelmatig langs komen, mogen niet meer komen 
wegens verspreiding van het coronavirus. Gelukkig heb 
je tegenwoordig de mobiele telefoon, daarmee kunnen 
we video-chatten oftewel face timen. Maar in Nederland 
mag je gelukkig nog wel naar buiten, fietsen, wandelen en 

boodschappen doen zolang je  maar voldoende, 1,5 meter, 
afstand houdt. Sommige landen handhaven nog strengere 
regels,  zonder goede reden mag je niet naar buiten! Denk 
ook aan de ouderen die in bejaarden of verzorgingshuizen  
wonen, de grote risicogroep, zij zijn helemaal van de 
buitenwereld afgesloten. Deze mensen mogen niemand 
ontvangen, zij vereenzamen en bij sommige ouderen gaat 
de conditie heel snel achteruit, heel schrijnend. Denk ook 
aan de zorg en hulpverleners die dag en nacht klaar staan. 
Ook aan familie en vrienden die overlijden en waar  je niet 
bij kan zijn. Nu wordt het zichtbaar hoe kwetsbaar we zijn. 
Maar het komt wel goed, wat er echt toe doet is  gezondheid, 
saamhorigheid, liefde en verbinding.
Zorg goed voor elkaar en blijft gezond!

Gezondheid, saamhorigheid, liefde en verbinding

nj. o. tal ahatu-sahe taP y 
(staPhorst)
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De berichten waren divers, van een goedemorgen tot een goe-
de nachtrust, maar wat denkt u van de bemoedigende woorden 
tijdens het verlies van dierbaren “die waren op afstand zeer 
warm en gemeend” het verdriet was bijna tastbaar. Zo ook de 
felicitaties aan tante Mimi, Njora Gina voor hun verjaardagen 
en de liederen die we aan elkaar stuurden, zo mooi!! En het 
gehoor geven van oproepen om b.v. een kaarsje voor het raam 
te plaatsen op bepaalde data. Niet te vergeten de grappen, die 
iedereen aan het lachen heeft gemaakt.  Alle berichten in de 
App waren voor mij/ons erg bemoedigend, fijn en zo lief. Dat 
we ondanks alles toch aan elkaar denken.
De PIKIM heeft helaas afscheid moeten nemen van twee Ibu-
ibu die een prominente rol hebben gespeeld in onze organi-
satie, t.w. van Usi Christina Jacoba Sohilait en Usi Salomina 

Martha Sapuletej-Lawalata. Ook deze twee berichten werden 
in onze App gedeeld. 
Ik ben een beetje door de App gaan scrollen, er zijn zoveel 
mooie berichten die ik kan opschrijven, maar dan zal de TA-
GALAJA alleen maar gevuld worden met informatie van PIKIM 
tjabang Moordrecht en dat is ook niet wat er bedoeld wordt, 
ik geef u een voorbeeld van de vele App’s: “Allen, Gezegende 
Pinksterdagen en dat de Heilige Geest bij ons allen mag lan-
den”.
Weet u: “Biar djau di mata, tetapi dekat di hati”, deze uitdruk-
king verwoord alles wat we in onze App’s hebben geschreven 
tijdens de COVID-19 tijd.

Ibu-ibu PIKIM Moordrecht 
ten tijde van COVID-19
dantes PattIselanno-latumaelIssa

Pikim tjabang Moordrecht

De Ibu-ibu PIKIM Tjabang Moordrecht hebben zich in de COVID-19 tijd op een heel ander manier elkaars reilen en 
zeilen gedeeld. Ondanks dat we niet op de laatste donderdagen van iedere maand bij elkaar konden komen, hebben 
we met zijn allen veelvuldig gebruik gemaakt van onze App.

Na jarenlang in het kleuter-
onderwijs werkzaam te zijn 

geweest heeft Maggy haar beste 
krachten gegeven aan het werken 
in de Bibliotheek Moluks Kennis 

Centrum (BMKC) in het Moluks Kerkelijk Centrum in Hou-
ten als bibliotheekmedewerkster. Maggy heeft de Data-
bank Molukse Personen mee helpen opzetten. Hier zijn  
de verzamelingen geboorte-, doop-, belijdenis-, trouw- 
en rouwkaarten opgeslagen en waar mogelijk heeft ze 
de bijbehorende liturgiëen bewerkt en geordend. In de 
bibliotheek werd zij aangesproken met Maggy en daar-
buiten werd zij meestal usi Maggy genoemd. 
Altijd op tijd, usi Maggy was heel zorgvuldig, alles moest 
netjes zijn en het moest er keurig en verzorgd uitzien. 
Zowel in de Nederlandse als de Molukse omgeving zorg-
de zij ervoor dat alles tot in de puntjes verzorgd uitzag.

Bij bijeenkomsten van verenigingen in Houten of in an-
dere plaatsen, was usi Maggy voor de Vrouwen in Actie 
bereid mee te helpen met het voorbereiden en serveren 
van het eten en het opruimen achteraf. Ze was spontaan, 
had gevoel voor humor en met een glimlach stond usi 
Maggy achter de tafel, het eten uit   te serveren voor 
de gasten.
Usi Maggy hield van gezelligheid, belangrijk was het 
contact met vrienden, familie en bekenden. Na haar ja-
renlange werk als groepsleerkracht onderhield usi Mag-
gy trouw haar vriendschappen met haar ex-collega’s. Het 
was dan niet verwonderlijk dat zij de laatste jaren ook 
veel oppaskinderen onder haar hoede had genomen.
Ook besteedde usi Maggy veel aandacht aan haar huis 
en tuin, met zorg koos ze de kleuren uit voor haar leef-
omgeving.
Usi Maggy zal altijd in onze herinnering blijven als een 
lieve, attente, zorgzame en altijd goed geklede vrouw.

Hermina Maria Usmany, usi Maggy
Geboren in Negara (Bali), Indonesië op 13 december 1949 en overleden in Ede op 10 juli 2020.
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Wat ons na aan het hart ligt, is dat we onze ouderen niet 
mogen bezoeken. Sommigen die dementerend zijn, begrijpen 
niet waarom er geen bezoek mag komen. Elkaar aanraken is 
voor hen zo nodig. Zoveel geliefden die heen zijn gegaan en 
vanwege het coronavirus mag er niet meer dan 30 personen 
bij een begrafenis, crematie aanwezig zijn; geen hug’s, geen 
kus, dan zitten je tranen erg hoog. We proberen onszelf te 
bemoedigen door te zeggen: 'Het is niet anders'. 
Vakanties worden geannuleerd of niet. Landen, regio’s, 
plaatsen krijgen een kleurencode. 
De verwarring is groot. De code oranje kan snel veranderen 

in code rood. Ook zijn er veel tegenstrijdige berichten, 
waardoor je niet meer weet welke regels van toepassing 
zijn.
In de zorg moeten wij meerdere malen onze handen wassen 
vanwege onze cliënten. Ze zijn erg kwetsbaar. Wij nemen 
de voorzorgsmaatregelen erg serieus. Toch zijn er in de 
verpleegtehuizen heel veel coronapatiënten overleden. 
Wij zien dat het personeel in de zorg overuren draait. 
Zij verdienen terecht ons respect. Wij geven ze staande 
ovaties, bloemen, gebak, cadeaus en noem maar op.

<be strong, stay safe, 
GBU all always>    

Een lichtpuntje in deze coronatijd is dat we 
nu meer tijd voor elkaar hebben, praten met 
elkaar, doen spelletjes, wandelen in plaats 
van appen met de IPhone in de hand.
De kerken gaan online waardoor wij als 
gemeente toch nog het Woord mogen 
ontvangen.
Het enige constante factor is dat je geloof 
sterker wordt en dat je dagelijks bidt dat ook 
deze tijd voorbij gaat en dat je familie en 
geliefden ongeschonden door deze periode 
heen komt. Hoe kijken we straks terug? Een 
ding is zeker: ook in deze tijd is God dichtbij 
je.

Lieve lezers be strong, stay safe, GBU all 
always.      

                         : een vloek of een zegen 
nj.a.halawane-lIlIPaly

Krimpen a/d/Yssel

Sinds het coronavirus  COVID-19 ons leven beheerst, is alles veranderd. We zijn bang, gaan hamsteren en 
houden ons niet aan de 1,5 m. afstand.
Bedrijven gaan dicht. Patiënten in ziekenhuizen gaan in quarantaine. Het gezinsleven raakt ontwricht. 

Geen bezoek aan ouders, opa’s en oma’s, online lessen, geen vrienden zien, dat alles om het virus onder controle 
te krijgen. Tot overmaat van ramp raken de IC’s overvol. Artsen waarschuwen voor een rampscenario. Beelden 
van slachtoffers van dit virus komen de huiskamer binnen via de media uit Italië, Amerika, Brazilië en ga zo maar 
door. Een pandemie is een feit geworden.
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Melakukan perjalanan wisata Rohani ke tempat 
di manaTuhan Yesus berkarya adalah salah 
satu hal yang menjadikerinduan kami untuk 

bisa kesana. Untuk berangkat ke Israelapalagi di masa 
pandemic COVID-19 ini kami merasa khawatir namun 
dengan pertolongan Tuhan kami semua dapat melakukan 
perjalanan rohani kehidupan Yesus dengan tanpa 
halangan danrintangan. 

2 maret 2020
Kami delapan orang melakukan perjalanan wisata 
Rohani ke Yerusalem. Kami berangkat dari Amsterdam 
Schiphol dengan menggunakan pesawat,EasyJet 
menuju Tel Aviv Ben Gurion Israel dan disambut oleh 
reisleiding/gids namanya Ali Agami. Ia berasal dari 
Zwolle menikah dengan seorang polisi asli Israel / 
Yehuda dan memiliki dua orang anak.
Kami bergabung dengan grup dari Nederland yang 
berjumlah 31 orang. Kami diantar dengan Bus Lidl dan 
tiba di Galilea tepatnya di Hotel Restal. Dari hotel kami  
menuju ke Tasik Tiberias. Kami tinggal di situ selama 
tiga hari. 
Hubungan kami sangat erat satu sama lain. Setiap pagi 
sebelum kami melakukan perjalanan kami beribadah 
singkat, dan dilakukan secara bergiliran, untuk 
memohon perlindungan Tuhan sebelum kami melakukan 
perjalanan wisata rohani. Malamnya setelah kami 
kembali, kami makan dan berkumpul menceritakan 
pengalaman yang dirasakan selama perjalanan.

 3 Maret 2020
Setelah makan pagi, kami melakukan perjalanan ke 
Kapernaum, dilanjutkan ke Tabagha, tempat mujizat 
Yesus memberi makan 5.000 orang dengan lima roti 
dan dua ikan (Yoh 6:15), dan juga mengelilingi danau 
Galilea dengan kapal kurang lebih 45 menit, sambil 
merenungkan ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air 
dan merasakan sejuknya angin. Sesudahnya kami 
makan siang, dengan menu utama ikan bakar, makan 
ikan Petrus di tepi danau Galilea. 
Dan kami melanjutkan perjalanan ke Nazareth.

4 Maret 2020
Setelah sarapan pagi kami memulai perjalanan 
menuju Kapernaum, dan MT. Beatitued, tempat Tuhan 
Yesus menyampaikan “Delapan Sabda Bahagia”(Mat 
5:1-12). Sungai Yordan / Yardenit untuk mengenang 
Pembaptisan Yesus (Mat 3: 13-17). Dilanjutkan Via 
dolorosa, Bukit Golgota & Makam Kudus / Holy 
Sepulchre (Yoh 19 : 16-27). Di karenakan Covid-19 
Maka kami akan dipindahkan ke hotel di Betlehem 
dan diperintahkan untuk tes repid, yang positif harus 
masuk rumah sakit, dan dikarantina selama 14 hari 
dengan biaya sendiri. 
Kami bersyukur bahwa kami semua tidak mengalami 
kesulitan.
Kami dipindahkan Jerusalem .

5 Maret 2020
Kami menuju ke Laut Mati, di sana kita berkesempatan 

Pengalaman Wisata Rohani 
ke Israël
ny. a. leuwol
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untuk mengapung di laut mati dataran terendah yang ada 
di bumi 400m di bawah permukaan laut dengan kadar 
garam 30%. 

6 Maret 2020
 Kami tidak bisa masuk ke Betlehem yang merupakan tempat 
Tuhan Yesus dilahirkan, karena COVID-19.

 7 Maret 2020
Kami melakukan perjalanan menuju Mesjid yang ada di 
atas Klaagmuur(Tembok Ratapan) dan melewati pohon olif, 
yang sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. 
Kami menuju taman getsemani dan menuju ke museum 
Isreal. 
Di hotel kami berfoto dengan pakaian Maluku, baju cele 
dan kain kebaya deda.

 8 Maret 2020
Kami kembali ke Belanda dari Tel Aviv dengan penuh rasa 
syukur. 
Tiba di Schiphol dengan situasi yang menakutkan di 
karenakan virus corona. Kami sangat bersyukur sekali 
karena bisa langsung merasakan dan mengenang kisah 
yang ada di Alkitab. Akhirnya kami bisa langsung melihat 
tempat dimana Tuhan Yesus berkarya. 
Terima kasih teman untuk ny. Mary Watimena-Aponno, 
yang telah membantu kami sehingga boleh melakukan 
perjalanan suci ini. Kiranya perjalanan rohani ini dapat 
mempertebal iman bagi setiap kita yang telah kembali 
dengan penuh berkat.

Tuhan memberkati kita semua.

TEFILIN Usi, tante Martha 
Leuwol-Patty

 20 MAART 1942* 

IN DJAMBI INDONESIA

14 AUGUSTUS 2020 VAASSEN

  

LANGS DEZE WEG WENSEN 
WIJ NOGMAALS DE FAMILIE 
VAN ONZE PIKIM-LID, USI, 
TANTE ATA HEEL VEEL 
STERKTE, TROOST, LICHT 

EN LIEFDE TOE VOOR NU EN IN DE TOEKOMENDE TIJD. 
TANTE JO 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.
  
NAMENS PIKIM TJABANG VAASSEN

In memoriam

Tefilin, tefillien (Hebreeuws: 
afgeleid van tefiela, gebed) of tefillen 
(Nederlands-Jiddisch/Asjkenazische 
uitspraak) of gebedsriemen zijn 
in het jodendom leren riemen 
met daaraan zwarte doosjes die 
bij het Joodse 

ochtendgebed op werkdagen 
worden gedragen. In de doosjes 
zitten teksten uit de Thora. 
Tijdens de sjabbat en tijdens 
feestdagen worden de riemen 
niet gebruikt, omdat tijdens 
die speciale dagen er op andere 
manieren wordt getuigd van 
de verheven gedachten. Tefilin 
worden ook wel fylacteria 
genoemd

GEHEEL ONVERWACHTS IS VAN ONS HEEN GEGAAN 

Nj. Wilhelmina Hetharie-Tapilatu        

GEB : NALAHIA 16 DECEMBER 1930    
OVERL : KRIMPEN A/D IJSSEL 20 JANUARI 2020 

TANTE WIL ZOALS WIJ HAAR NOEMEN, IS ÉÉN VAN DE OPRICHTERS VAN PIKIM TJABANG 
KRIMPEN A/D IJSSEL; EEN VROUW MET EEN ROTSVAST GELOOFSVERTROUWEN. HAAR 
WIJSHEID EN WILSKRACHT IS ONS ALTIJD BIJ GEBLEVEN. ALTIJD HEEFT ZE INTERESSE 
GETOOND BIJ WAT WE DOEN ZOWEL IN ONZE DIENST ALS IN ONS PIKIM KOOR. TANTE 

WIL ZEGT ALTIJD: “PERTJAJA DAN SEMBAJANG PADA TUHAN SESEHARI. “
TANTE WIL WIJ ZULLEN HAAR MISSEN. 

PIKIM TJABANG KRIMPEN A/D IJSSEL

In memoriam
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‘Tjumah satu-satu sadja’ (vrij vertaald: enig in haar 
soort, the one and only.) Huilend kwamen deze 
woorden uit de mond van een bewoner uit de Molukse 

wijk in Twello. Hij nam daarmee bij de kist afscheid van Jacoba 
Wattimena-Halussij, overleden op dinsdag 28 april 2020. 
Treffende en kenmerkende woorden voor een bijzondere 
vrouw.

Woonoord-kamp Teuge
Samen met Abraham Wattimena, met wie ze in 1956 is 
getrouwd, kreeg zij een woning toegewezen in het woonoord-
kamp Teuge, een voormalig Duits kampement waar vanaf 1951 
400-500 Molukkers werden ondergebracht. De woning aan de 
Fokkerstraat 6 stond bekend als de (kraam)kliniek met Jacoba 
Wattimena-Halussij als (kraam)verpleegkundige. De (kraam)
kliniek heeft zij van 1955 tot 1971 samen met haar gezin 
bemenst en fungeerde tevens als eerste opvang voor zieke 
bewoners uit het woonoord-kamp Teuge. Zij had structureel 
overleg met en was de constante factor voor de dienstdoende 
huisarts dokter Nico Bessem en later dokter Gijs Bessem.
In genoemde periode was Fokkerstraat 6 de kraamkliniek van 
woonoord-kamp Teuge. Circa 350 bevallingen hebben onder 
haar begeleiding aan de Fokkerstraat 6 plaatsgevonden. De 
verloskundige uit Twello, Zuster Fijn, was door haar drukke 
baan vaak niet op tijd bij de bevallingen in Teuge. In de Molukse 
samenleving staat Zuster Coba bekend als de verlosmoeder 
(Mama Biang) van het woonoord-kamp Teuge. Veel kinderen 
hebben hun roepnaam aan haar te danken en veel meisjes zijn 
naar haar vernoemd (Jacoba, Coba of Babs).

Sociaal-maatschappelijke betrokkenheid
Vanaf het moment dat zij in Teuge kwam te wonen, heeft zij 
zich naast haar drukke werkzaamheden in de (kraam)kliniek 
ingezet voor het wel en wee van de Molukse gemeenschap in 
Teuge en later in Twello. Zij manifesteerde zich als contact-
persoon en zorgde met haar kennis van de Nederlandse 
taal gevraagd en ongevraagd voor de verbinding tussen de 
Molukse en Nederlandse samenleving. Vele verzoeken voor 
de kinderbijslag en belastingaangiften met name voor de 1ste 
generatie Molukkers zijn door haar afgehandeld.
Ook zat zij in de commissie die in overleg met de Gemeente 
Voorst en de woningbouwstichting eind jaren ‘60 begin jaren 
’70 de verhuizing van de Molukse gemeenschap van Teuge 
naar Twello heeft geregeld.

Vanaf circa 1966 is zij lid van de Badan Persatuan (BP; 
in 2017 opgeheven), de Molukse Eenheidspartij die in 
Nederland opkwam voor de Molukse belangen In Nederland 
en de RMS-regering in ballingschap politiek ondersteunde 
bij het ideaal naar een onafhankelijk Zuid-Molukken. In de 
loop van de jaren ’90 werd zij voorzitter van de BP afdeling 
Twello.
Alsof het allemaal niet genoeg is geweest, is zij in 
2005 gevraagd voor en heeft zij zitting genomen in het 
adviesorgaan van de Lokale Omroep Voorst.

Het werk van de Here God
Haar levenswerk is echter het werk van de Here God. Vanaf 
1980 is zij met een onderbreking van 2 maanden bestuurs- 
en kerkenraadslid van de Molukse Evangelische Kerk in 
Twello. Op 15 mei 2005 zou zij vanwege haar hoge leeftijd 
aftreden. Echter de bestuursverkiezing had toentertijd 
slechts 1 vrijwilliger opgeleverd. Op verzoek van de dominee 
en het feit dat zij zich verantwoordelijk voelt voor het werk 
van de Here God heeft haar doen besluiten om wederom 
in het kerkbestuur zitting te nemen. Zodoende is zij op 15 
mei 2005 herbevestigd als kerkenraadslid. In haar ambt 
heeft zij onder andere een grote bijdrage geleverd aan het 
IKOO, het Interkerkelijk Overleg Orgaan, de voorloper van 
het Oecumenische gedachtegoed. Ook was zij binnen de 
kerkgemeenschap actief betrokken in de vrouwenvereniging 
PIKIM.
Vanwege gezondheidsredenen was zij de laatste jaren 
rustend lid van het kerkbestuur. Met een onbezoldigde 
ambtstermijn van meer dan 38 jaar is zij formeel in 2018 
terug getreden.

Koninklijke onderscheiding
In 2006 heeft zij een koninklijke onderscheiding ontvangen 
in de rang Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester 

“ Een leven in dienst van 
een ander”

steFan wattImena

Namens familie Wattimena-Halussij
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Van Blommenstein reikte het lintje uit. Hij benadrukte dat 
zij werd geëerd voor haar imponerende bijdrage aan de 
integratie van de Molukse gemeenschap en een belangrijke 
brug vormde tussen de Molukse en Nederlandse samenleving 
in de gemeente Voorst.

Mama, oma, overgrootmoeder Coba
Voor de kinderen, schoonkinderen, klein- en achterklein-
kinderen was zij de motor van het gezin en de familie. Wat 
zij buiten het gezinsleven deed, vonden ze bij haar horen 
en normaal. Ondanks al deze nevenactiviteiten heeft zij 
het kenmerkende Molukse gezin en familie altijd draaiende 
gehouden in goede en slechte tijden. De bewustwording van 

de specifieke Molukse zeden en gewoonten in het belang van 
de Molukse identiteit stond voorop. Alle ingrediënten heeft 
zij haar nazaten meegegeven voor een juiste integratie in 
de Nederlandse samenleving.

Dankwoord
Onze moeder, oma en overgrootmoeder is op 28 april 2020 
op 88-jarige leeftijd onverwachts overleden. Vanwege de 
coronacrisis moesten we haar afscheid sober insteken. 
Desondanks hebben wij veel mensen op uitnodiging en 
op afspraak met in achtneming van de RIVM-maatregelen 
de mogelijkheid kunnen bieden om persoonlijk van haar 
afscheid te nemen. De verhalen en anekdotes die we toen 
hoorden, maakten nog meer voor ons duidelijk dat Jacoba 
Wattimena-Halussij niet alleen voor ons een bijzondere 
vrouw is geweest.
Een vrouw bij wie het leven in het teken stond van een an-
der: haar man, kinderen, schoonkinderen, klein- en achter-
kleinkinderen, de Molukse en Nederlandse gemeenschap 
en last but not least de Here God.
Wij willen iedereen, maar dan ook iedereen bedanken voor 
hun blijk van medeleven in welke vorm dan ook vanwege 
het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, oma en 
overgrootmoeder.

Moge de Here God u allen zegenen.

Namens familie Wattimena-Halussij
Stefan Wattimena

Mijn naam is Sophie Tentua-Wattime-
na, lid van PIKIM Tjabang Tilburg.
Ik werk bij een woningcorporatie als 
woonadviseur afdeling Verhuur.
In mijn functie heb ik persoonlijke en 
telefonische contacten met woning-
zoekenden, die een woning hebben 
aangeboden. Wanneer ze de woning 
accepteren maak ik een afspraak voor 
de intake op ons kantoor om de gege-

vens te controleren en kennis 
te maken.
Vanwege het coronavirus is 
ons kantoor gesloten voor het 
publiek. Alleen op afspraak 
is het kantoor geopend. Wan-
neer men toch persé een af-
spraak wilt maken dan nodig 
ik ze uit op ons kantoor. De 
spreekkamers zijn ingericht 
op 1.5m afstand: extra tafel 
en een tussenschot van plexi-

glas. Zo ook op de afdeling. Er wordt 
geen koffie/thee of water aangeboden. 
Normaal gesproken wordt het wel ge-
vraagd.
Het verhuurproces wordt aangepast. 
Huurcontracten worden niet meer in 
de woning getekend maar digitaal ver-
stuurd. De contracten worden onderte-
kend en weer retourgestuurd.
Sleutels worden via een sleutelkastje 

opgehaald op kantoor.  Er is dus geen 
persoonlijk contact. Het overleggen 
met de teamleider- en coördinator ver-
huur gebeurd via teamoverleg digitaal.

Toen er door de regering Rutte beslo-
ten werd om zoveel mogelijk thuis te 
werken heb ik ongeveer 3 weken thuis 
gewerkt. De Systemen zijn aangepast 
zodat je thuis kan werken.
In deze tijd is mijn man ziek geweest 
en nog herstellende zodat hij tot de ri-
sicogroep behoort.

Ik werk nu weer op kantoor. Fijn om 
mijn naaste collega's weer te zien.

Nj. S. Tentua-Wattimena,
Pikim tjabang Tilburg

Fijn om mijn naaste collega’s weer te zien
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In het begin van de  
COVID-19 crises half 
maart worden alle 

medewerkers van Tilburg 
University verzocht om thuis 
te gaan werken. Een nieuwe 
start. Het thuiswerken is 
begonnen. Mijn computer 
van het werk is thuis 
geïnstalleerd. Is thuiswerken 
het “nieuwe normaal?” 

Mijn directe collega’s mis ik ontzettend. De docenten geven hun 
colleges online. Geen meetings meer op het werk, maar online 
achter de computer via verschillende programma’s Skype, 
Zoom en Blue Jeans. Ook alle ingeplande sollicitatiegesprekken 
vinden online plaats. Eén keer in de week ga ik naar de campus 
om de scripties van de studenten of andere documenten op te 
sturen naar de docenten. Een campus waar normaal in de oude 
situatie bijna 15.000 studenten rondlopen. De dynamische 
werkomgeving is nu uitgestorven. 
Met de versoepeling van de coronamaatregelen op 1 juni 
mocht er 10% bezetting zijn op de verdieping waar ik werk 
(vijf medewerkers) en per 1 juli 20% (tien medewerkers). Wat 
een opluchting ik mag terug naar mijn werkplek. Je vertrouwde 
omgeving. Dagelijks wordt de lijst van het personeel dat 
komt werken bijgehouden, want de 20% mag niet worden 
overschreden. Thuiswerken blijft de norm.
In deze bijzondere tijd denk ik aan mijn voormalig collega die 
in het buitenland werkzaam is. Haar naam is Sylvia Huwae. 
Een paar jaar geleden heeft ze haar proefschrift in de aula 
van de Tilburg University verdedigd ter verkrijging van haar 
graad doctor. Zij werkt nu als post-doctoral researcher aan 
de National University of Singapore, Asia Research Institute. 
Vorig jaar oktober ben ik haar op gaan zoeken in Singapore. 
Voor het eerst ben ik alleen gevlogen naar Beijing, China, om 
een aantal highlights te bezichtigen zoals de Chinese Muur, 
het Tiananmenplein (het Plein van de Hemelse Vrede en de 
Verboden Stad) en het zomerpaleis in Yiheyuan. Mijn verblijf 
in Beijing is van korte duur en daarna ben ik gevlogen naar 
Singapore in Zuidoost-Azië. Na een vlucht van zes uur ben ik 
op de luchthaven Changi van Singapore aangekomen, waar 
Sylvia en haar man op mij hebben gewacht en wat een hartelijk 
weerzien. Ze zouden graag naar Nederland gaan om de familie 

te bezoeken, maar vanwege coronavirus Covid-19 wordt er 
niet gevlogen van Singapore naar Amsterdam. 
Een andere collega van mij is zondag 2 augustus gevlogen 
naar Hong Kong. Hij gaat doceren aan de Universiteit van 
Hong Kong. In Hong Kong houdt men zich strikt vast aan de 
coronamaatregelen. Zijn aankomst op het vliegveld was een 
beetje een drama. Van het invullen van formulieren, App 
downloaden, laten controleren, wachten en weer formulieren 
invullen, wachten en dat vier uur achter elkaar. Uiteindelijk 
mocht hij naar zijn appartement gaan en veertien dagen 
in verplichte quarantaine gaan. Hij moet een polsbandje 
dragen, want zijn appartement mag hij niet verlaten. Zijn 
nieuwe collega’s zijn tot nu toe heel behulpzaam geweest. 
Een van hen heeft hem zelfs op de eerste avond om 23.00 
uur een simkaart afgegeven. Zo’n lokale kaart heeft hij echt 
nodig, anders kun je niks online bestellen. De quarantaine 
tijd heeft hem goed gedaan. Op 8 september heeft hij zijn 
eerste college online gegeven. Via mail en Whats-App wordt 
er contact gehouden en blijf je op de hoogte van wat er aan 
de andere kant van de wereld gebeurt.

Er werken verschillende buitenlandse collega’s bij mij op 
de gang, waarvan onder andere een alleenstaande Chinese 
vrouw. Zij wil terug naar haar werkplek, omdat ze haar sociale 
contacten op de werkvloer heel erg mist. Haar familieleden 
wonen in China. Juist in deze bizarre tijden is het belangrijk 
om te vragen hoe het met de buitenlandse collega’s gaat, de 
aandacht te geven zodat ze niet vereenzamen. Zoals zovele 
andere studenten wonen hun familieleden op grote afstand 
van hen vandaan. Het luisteren naar en het oppakken van 
de signalen die de buitenlandse collega's afgeven, horen bij 
mijn takenpakket. Een luisterend oor is voldoende en wordt 
zeer gewaardeerd. In deze COVID-19 crises is het omzien 
naar elkaar van belang. Je weet nooit waar je zelf voor komt 
te staan.

Vereenzaming door het coronavirus 
COVID-19 crises?
nj. l. de lIma 
PIKIM tjabang Tilburg
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Het jaar 2020 heeft z’n intrede  gedaan, voor mij 
persoonlijk en voor onze tjabang met heel veel verdriet, n.l. 
het heengaan van onze oudste PIKIM-lid.
De Doa Sedunja is elk jaar de eerste aftrap van een reeks 
kegiatan-kegiatan tjabang PIKIM.
Daarna volgen Doa Maluku, Rapat Tahunan, HUT-PIKIM en de 
tutup tahun kerdja.
We maakten ons klaar voor de viering van Hari Doa sedunja, 
die we beurtelings met Pikim Tilburg houden en dit jaar is 
Tilburg aan de beurt, maar door interne problemen van 
Tilburgse zijde hebben wij, PIKIM tjabang Vught de viering 
gedaan:

STA OP EN GA….. 
BANGUNLAH DAN BERDJALANLAH……

Mooie boodschap en pakkende woorden van de vrouwen van 
Zimbabwe, om het jaar 2020 mee te beginnen.
Een week na Wereldgebedsdag is de viering van Doa Maluku; 
dit jaar zou tjabang Tilburg de gastvrouw zijn op locatie Petra-
kerk in Vught Vijverhof.
De voorbereidingen zijn in volle gang en wij zouden helpen.
Een virusje uit China gooit roet in het eten, maar… China dat is 
toch ver en dat zou ons toch niet raken!
Brabant werd het eerst getroffen en Selatan zou dit jaar alle 
kegiatan organiseren.
Heel in het begin doen wij er laconiek over, zo van: mij/ons 
treft het toch niet.
Van hogerhand kregen we te horen dat alles wordt afgeblazen, 
de erediensten mogen geen doorgang vinden, alle kerkelijke 
activiteiten worden stopgezet.
Vanaf half maart luidt het advies: handen wassen, binnen 
blijven en afstand bewaren.
Geen Doa Maluku, geen Rapat Tahunan, geen HUT PIKIM, geen 
zondagse diensten.
Kinderen mogen niet naar school, zij die thuis kunnen werken, 
moeten dat doen.
Het openbare leven staat stil, lege straten en bijna geen 
verkeer op de weg.
Een tijd om stil te zijn, even pas op de plaats houden, weg van 
alle drukte om ons heen.

GELUKKIG DE MENS DIE BLIJFT WAAR HIJ IS
ZODAT HET GELUK HEM THUIS AANTREFT

En hoe zit het met: Sta op en ga …..?
Het coronavirus heeft de wereld in z’n greep, het is niet voor te 
stellen hoe zo’n klein virusje grote gevolgen kan hebben voor 
niet alleen een land of continent, maar voor de hele wereld!

EEN TIJD OM STIL TE ZIJN…
Gusta taIhuttu

PIKIM - Tjabang Vught-Lunetten

Hoe gaan wij hiermee om ?
Door de maatregelen die ons worden opgelegd , moeten we 
ons gedrag, ons manier van leven veranderen.
- Afstand houden, geen handen schudden
- De zondagse diensten missen
- Geen koorrepetities
- Geen Pikim-diensten
- Binnen blijven

De maatregelen worden elke keer bijgesteld / versoepeld, 
maar het is en blijft een rare gewaarwording, heel bizar.
Dat hoort niet zo, dat past niet bij ons. We moeten ons 
echter aan de regels houden die door de staat en de kerk zijn 
uitgevaardigd:

ALS JE JE NIET HOUDT AAN DE WET
LUISTERT DE HEER NIET NAAR JE GEBED

Ten tijde van dit schrijven (juli) is de prognose dat we in 
september de erediensten kunnen hervatten met in acht-
neming van de 1,5m maatregel.
Gelukkig worden ons door de predikanten Het Woord 
verkondigd via het internet.
Wij blijven bidden en hopen: Eens komt de dag dat we 
gezamenlijk weer naast elkaar mogen zitten, elkaars handen  
mogen vasthouden. 
Dan gaan we zingen en jubelen over Gods Liefde en Trouw.

BAPA TERIMA KASIH – BAPA TERIMA KASIH
BAPA JG DI DALAM SURGA, 
KU UTJAP TERIMA KASIH
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Bij overlijden liet wijlen 
Pdt. Dr. C.I. Tamaela (verder te noemen 

bung Chris) achter: 
Zijn echtgenote 

Fransina Tamaela-Anakotta 
 Zoon: Hennils en echtgenote 

Anastasia Wina & 
kleindochter Mierella  

 Zoon: Freshen Donaed   
Zoon: Alfen 

Op 19 april j.l. kreeg ik bericht van zijn 
nicht op Ambon dat bung Chris geheel 
onverwachts was overleden: 
‘zus Ludia, antua komplikasi diabetes, 
hoge bloeddruk dan terakhir antua 
punya dada terasa sesak lalu dokter 
suruh opname di rumah sakit. Antua 
masuk rumah sakit jam 1 tengah malam 
dan meninggal ongeveer 11:45 tadi 
siang’  
 
Na ruim 6 maanden is het nog steeds 
moeilijk te bevatten dat hij er niet meer 
is. Onze bezoeken aan Maluku zullen 
nooit meer hetzelfde zijn. Als wij in 
Ambon of Amahei waren vond hij altijd 
een moment om ons te ontmoeten, 
ondanks zijn drukke werkzaamheden. 
Wat zullen we hem missen!  
De eerste keer dat bung Chris Nederland 
bezocht was in de jaren negentig . Op 
een voor hem typerende en unieke wijze  
heeft hij toen een bijdrage geleverd aan 
de opening van het MKC in Houten. 
Zelf ontmoette ik bung Chris in 
ons kerkgebouw Gunung Batu in 
Amsterdam. Dat moet in 2006 zijn 
geweest. Hij liet daar een onuitwisbare 
indruk achter met zijn lied ‘Ada lagi 
ungkapan sjukur’. 
Een lied dat door hem en zijn 
echtgenote is geschreven in de tijd 
van de Kerusuhan. Zij moesten huis en 
haard achterlaten en vluchten naar de 
bergen. Het is bewonderenswaardig als 
je onder deze zware omstandigheden 
God nog kan danken.  
De intensiteit waarmee hij dit lied kon 
zingen was onbeschrijfelijk. Als hij 
begon te zingen werd je meegevoerd in 
zijn emotie. En hij was als geen ander in 
staat om zijn liederen, met name: ‘Ada 
lagi ungkapan sjukur’ steeds herhalend 
te laten zingen. Dit had als resultaat dat 
het lied ook daadwerkelijk betekenis 
kreeg. 

Van 2006 tot juni 2015 kreeg hij de 
kans om aan de VU in Amsterdam te 
studeren.  
In die tijd was hij een regelmatige 
bezoeker van de erediensten in de GIM 
Amsterdam waar hij zich thuis voelde. 
Hij werd omarmd door de djemaat 
en kreeg de ruimte om zijn kennis en 
muzikaliteit te delen.  
Zijn credo was: ‘Tuhan yg menetapkan 
beta didalam jemaat di Gunung Batu’ 
en vanuit die dankbaarheid heeft 
hij tijdens een eredienst spontaan 
het lied “Tuhan Gunung Batu-ku” 
gecomponeerd.
Overtuigend, bevlogen, gepassioneerd 
en met veel energie introduceerde 
hij het bewustzijn dat je God als een 
Molukker mag aanbidden, loven en 
prijzen met alles wat je Moluks maakt. 
Hierin was hij uniek en nagenoeg 
onnavolgbaar. 
Zijn liederen in onze bahasa tanah, 
de instrumenten die hij maakte van 
Molukse grondstoffen en de kleding die 
hij ontwierp vormen zijn tastbare legacy 
en een blijvende bron van inspiratie.  
Niet alleen binnen Maluku en 
Nederland, maar ook ver daarbuiten, 
van Taiwan tot Amerika, werd hij 
hierom gewaardeerd. 
 
Zijn ‘contextuele theologie’ niet 
zonder slag of stoot binnen de kerk 
geaccepteerd. Hij heeft in zijn korte 
leven een lange weg met hindernissen/
tegenwerking moeten gaan voordat 
zijn zienswijze en opvattingen 
ook daadwerkelijk in de GPM op 
de Molukken werden begrepen. 
Desondanks bleef hij zich vol passie 
inzetten voor een vorm waarin wij als 
Molukkers God kunnen loven binnen 

de context van onze lokale culturele 
vormen zoals muziek, dans, kunst, 
symbolen en lokale talen. 
Hij was op een bescheiden manier trots, 
maar vooral dankbaar dat hij eerst zijn 
Master heeft behaald aan de VU en 
daarna zijn PhD met als thesis: 
‘I can worship the Lord as a Moluccan. 
With my face, with my hair, with my 
heart, with my mind, with my smile, 
with my voice, with my singing, with my 
dance’.  
9 juni 2015 was een gedenkwaardige 
dag. Wat waren we trots toen hij na de 
verdediging van zijn proefschrift zijn 
bul mocht ontvangen. Vanaf die dag 
mocht hij zich Pdt. Dr. C.I. Tamaela 
noemen. 
Zelf voelde ik me mij vereerd toen hij 
mij vroeg om tijdens zijn promotie 
hem als één van zijn paranimfen te 
begeleiden. Voor mij was dit een teken 
van een unieke verbondenheid die 
verdergaat dan ‘satu kampong’. 
Zijn zegenbede die hij mij ooit 
toewenste gebruik ik dikwijls in de 
erediensten en deze wens ik u als lezer 
ook vandaag toe: 
O Upu-U Yesus, saka ite mese mese    
(O Here Jezus, waak over ons) 
Saka se mena Saka se muri    
(waak over ons Voor en Achter) 
Orasa ini kai nanala oo 
(vanaf nu tot in eeuwigheid)
Helo helo kokuanya                                    
(Amen ten volste amen) 
 
Purmerend, 16 september 2020 
Ludia Huijzer-Wattimury

In Memoriam

 
IZAAC CHRISTIAN TAMAELA AMAHAI

17 SEPTEMBER 1957*
AMBON, 19 april 2020
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In Memoriam

Augustina Juliana Martha 
Patty - Sapuletej

Geboren Oldebroek, 
14 augustus 1954

Overleden Haarlem, 
25 december 2019

“Yesus panggil katong” wordt gezongen op de achter-
grond, terwijl ik aan jou denk. Muziek, zowel van de Mo-
lukse- als Wereldmuziek, je genoot er van. En op een van 
de laatste berichten op je Facebook-pagina schreef je: 
God bless you all. 
Als je ergens mee kon zingen, dan deed je dat. Je zong in 
het gemengd koor Huiskoor Gunung Batu, djemaat G.I.M. 
Amsterdam en in diverse andere koren als men jou nodig 
had. Het liefst zong je “Njanjian2 Rohani”, maar daar-
naast ook de bekende lagu2 Ambon. Jarenlang heb je ge-
zongen in het gemengd koor Intan & Permata samen met 
je vriendin Frida Pasanea en in 2006 kwam ik volgens 
jou “eindelijk” ook erbij. Dat koor werd opgericht, nadat 
Molukse gezinnen in 1962 uit Nieuw-Guinea vertrokken 
naar Nederland, een deel van de groep kwam in Leiden 
te wonen. Om en om werd gezongen bij de families Wen-
no-De Queljoe en Luhulima-Mustamu. Wij kregen les van 
Magdalena Pattianakotta, die jarenlang over de wereld 
zwierf om als sopraan te zingen en aan anderen les te 
geven. Veel P.I.K.I.M.-vrouwen en gemengde zangkoren 
in Molukse wijken kregen van haar les in de jaren ’70 en 
’80 van de vorige eeuw. Ook al gaf Magdalena “romme-
lig” les, wij hebben er veel profijt van gehad. Regelmatig 
moesten wij stemoefeningen doen om onze stembanden 
losser te maken en je ademhaling goed te regelen. Jij en 
ik waren de 3e stem zangmaatjes, een feest om samen 
met de andere leden van het koor 4-stemmig te zingen. 
Bij deze bijeenkomsten was het zingen niet alleen een 
belangrijk onderdeel, maar ook het samen bijpraten 
over allerlei onderwerpen onder het genot van een heer-
lijke rijstmaaltijd. Wij riepen als koorleden altijd, dat de 
gastvrouwen en gastheer niet teveel drukte moesten ma-
ken om uitgebreide maaltijden te maken, maar dat was 
een mededeling aan dovemans oren! 
Wat was je trots, toen Molukse kerkgenootschappen sa-
men optrokken in het Moluks Instituut voor Kerk & Sa-
menleving (MIKS) in Houten. Jouw echtgenoot heeft daar 
ook een belangrijke rol in gespeeld, samen met Molukse 
en Nederlandse predikanten. Als oud bibliothecaris /ar-
chiefbeheerder van het Moluks Historisch Museum werd 
ik gevraag de bibliotheek voor het toerustingswerk van 
kerkelijk werkers op te zetten en in te richten. Jij was 

meteen beschikbaar om op afroep te helpen met vooral 
opruimwerkzaamheden om werkruimtes te kunnen in-
richten. Als je met pensioen zou gaan, dan wou jij ook 
in de bibliotheek komen werken. Ik verheugde mij daar 
ook op, want op administratief vlak was je een kei. Het is 
ietwat anders gelopen. Verry was in 2019 voor een paar 
maanden uitgezonden naar de Universitas Kristen Indo-
nesia Maluku (UKIM) om daar colleges te geven. Jij zorg-
de voor het reilen en zeilen van je gezin in Nederland 
en daarnaast was je ook mantelzorger voor je moeder. 
Wat was het zwaar om je lieve zus Frieda te verliezen, 
jaren daarvoor je zoon Nathaniel. Je brak, maar hield 
je zo ongelooflijk sterk naar buiten toe, terwijl je hart 
huilde. Je pakte het ook slim aan, je tactiek was altijd: 
gauw iemand groeten, ernaast gaan zitten, een arm om 
die persoon doen en meteen vragen hoe het met ze ging! 
Iedereen die jou kent heeft die ervaring gehad. Jouw be-
langstelling, vriendschap en liefde naar de medemens is 
een voorbeeld voor ons allen om eerst de ander te zien. 
Jij maakte mij zacht. 
Had je een advies nodig van een moeder, een zus, een 
vriendin, een tante, jij gaf iedereen aandacht. Hoe je dat 
allemaal klaarspeelde naast je taken als moeder, echtge-
note, werkende vrouw, actieve vrouw op gebieden van 
kerkelijk werk, de wandelgroep Kiri, het volgen van alle 
zaken in de “Molukse scene”, jij was er. Vanuit ons zang-
koor besloten jij, Frida en ik om ons aan te sluiten bij de 
P.I.K.I.M. tjabang Wormerveer, dat was ook al heel lang 
een wens van ons. 
Agu, je hebt 1e kerstdag nog samen gevierd met je gezin 
en diezelfde dag ben je van ons verder gereisd naar jouw 
Heer, jouw Gids, jouw Beschermer. Sampai baku dapat 
di seberang. 

Nj. Ellen Hitipeuw-Palyama, 
Pikim tjabang Wormerveer
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Ibu Salomina Martha
Sapuletej - Lawalata

Roepnaam: ibu Mien / 
njora Mien Sapuletej

Geboren: 14 maart 1933 en 
Overleden: 5 mei 2020

Ibu Mien Sapuletej is een van 
de dames die Pikim tjabang 
Barneveld heeft opgericht

Zij is heel actief bij Pikim.  Als ibu 
pelindung steunde zij het bestuur 
en gaf hun ook heel goed advies.
Ibu Mien is vanuit Rumah Maluku 
verhuisd naar Rumah Kita in de 
maand juli 2019 en is daar op 5 

mei 2020 overleden.

Wij allen zullen haar missen.

Pikim tjabang Barneveld.

In Memoriam 

Johana Mientje Alfons

Ibu Johana Mientje Alfons dikenal 
sebagai ibu Meity Alfons

telah meninggal dunia dalam usia 
71 tahun, pada 21 juni 2020, 

di Barneveld.

Ibu Meity Alfons didalam 
perjalanan hidupnya giat didalam 
kegiatan-kegiatan Gereja maupun 
PIKIM sebagai organisasi gereja 

dari G.I.M. Barneveld dan 
Lunteren.  Beliau pernah menjabat 
sebagai anggota MBG Barneveld 

danLunteren, bahkan juga sebagai 
Anggota Bestir dari PIKIM 

Barneveld dan Lunteren

Ibu Meity, untuk beberapa lama 
menderita sakit, tetapi setelah 

beliau dipulihkan kembali, 
walaupun masih harus berjaga-

jaga, kembali lagi ikut khususnya 
didalam kegiatan PIKIM.  Beliau 

bahkan ikut didalam Paduan Suara 
PIKIM Barneveld. 

In Memoriam 

Wilmintje  Singadji - Tuhusula

Lahir 22 Maret 1922  
di Ambon  Maluku

Meninggal  15 Pebruari 2020  
di Middelburg.

Kami Perkumpulan Pikim Tjabang 
Middelburg sangat merasa 

kehilangan seorng anggota jang 
tertua dalam Perkumpulan kami. 
Ibu Meng selasa hidupnja sangat 

aktif dalam kegiatan2 Pikim. 
Sampai Ibu Meng djatuh sakit 

sehingga tidak bisa lagi bergabung 
dalam Perkumpulan, tetapi 

tanggung djawab sebagai seorng 
anggota selalu diperhatikan.

Doa kami semoga Tuhan Yesus 
memberikan tempat terindah buat 

Ibu Meng di Sorga.
     

Sekretaris
Nj.R.Leuwol

Tante, oma Johanna Souisa-Idas
   

Geboren : 18 juni 1929 in Cimahi 
Indonesia

Overleden : 11 juni 2020 in Vaassen

Langs deze weg wensen wij nogmaals de 
familie van onze Pikim-lid, tante Jo heel 
veel sterkte, troost, licht en liefde toe 

voor nu en in de toekomende tijd. 

Tante Jo 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.

 
Namens PIKIM Tjabang Vaassen

Augustus 2020

In memoriam
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Wij zullen Christine blijven herinneren als een actief en betrok-
ken lid van de PIKIM. 
Jarenlang was Christine 1ste secretaris van het landelijk hoofd-
bestuur PIKIM en voorzitter van tjabang Assen. Er is niets dat 
voorgoed verdwijnt, als men de herinnering bewaart.

Vanuit de wolken
Een leven lang heb ik gedoold,
nu ga ik verder luisteren
naar het groeien van het gras,
wandelend in ongekende tuinen
waar werkelijkheid niet meer bestaat
en eeuwigheid realiteit is.

Zorgvuldig koesterend draag ik
verleden en heden met me mee,
de toekomst gaat aan mij voorbij,
met spijt, zonder bitterheid, maar weet
mijn leven was niet voor niets, want
ik heb jou gekend, en jou en jou.. en hen.

Ik ben niet dood, ik leef nog verder,
in gedachten en herinneringen
van al wie me lief en dierbaar was,
van allen die mijn hart hebben beroerd,
van hen wier hart ik heb beroerd, ook die van jou.
Dit is geen afscheid, maar verbondenheid.

Op een zucht van de wind, reis ik verder om
nieuwe werelden aan verre horizonten te ontdekken.
Van op twinkelende sterren stuur ik je mijn regen
om zo je verdriet weg te spoelen. Ik kijk naar jou.
Kijk jij omhoog, zie en voel mij. Ik stuur je de stralen
van de zon om je te koesteren met de warmte van mijn hart.

rdckx 02 11 2018

PIKIM tjabang Assen

Christina Jacoba Sohilait 

Lahir 26 september 1951 di Westerbork 
Meninggal 2 mei 2020 di Assen

Adolfentji Juliana Lisapalij-Paliama 
geboren: 7 juli 1920 

overleden 27 februai 2020

Ma was jarenlang lid van de PIKIM in 
Barneveld, bezocht ook lange tijd de 
bijeenkomsten van de vereniging en 

bleef lang betrokken.
Onder wijlen ds. Unuputty heeft ma 

vanaf 1953 gediend als diaken in 
Graetheide, Geleen.

Zij was zeer gelovig, las dagelijks 
uren in de bijbel waar zij kracht en 
bemoediging in vond en zoals zij zo 
mooi kan zeggen : “ik ontdek steeds 
nieuwe dingen uit de bijbel hoe vaak 

ik ook de bijbel volledig lees”.

Ma was mentaal een sterke vrouw, had 
ook voor iedereen een luisterend oor 
en haar leven lang een sterk sociaal 

mens geweest.
Iedereen was welkom bij haar 

thuis en indien nodig kon men ook 
overnachten.

Jarenlang was ma een grote stuwende 
kracht achter haar echtgenoot als 

voorzitter van de kumpulan Ihamahu.

Een zorgzame, lieve echtgenote, 
(schoon)moeder, oma, zus en vriendin 
was mama die zeer dankbaar was voor 

het leven.
Tot het einde behield mama haar 
scherpe verstand, ondanks haar 

hoge leeftijd.

Nj. Jamy Matitahatiwen-Lisapalij

In memoriam
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Mw. A.J. (tante Jo) Nikijuluw-Talarima 
14.01.1930 *
08.03.2020 

 

Speech Uitvaartdienst

Lieve familie in rouw, keluarga besar, 
grote familie Nikijuluw-Talarima, 

Namens PIKIM afd. Nieuw-Loosdrecht en Koor Nieuw-Loosdrecht dank ik u voor de 
ons gegeven gelegenheid om een woordje tot u te richten en betuig ik onze oprechte 
deelneming aan u allen.

Er is al heel veel over het leven van jullie moeder, schoonmoeder, oma en over-
grootmoeder verteld en natuurlijk is er nog veel en veel meer te vertellen, maar 
daar is vandaag helaas geen tijd voor. We staan voor het feit dat er definitief af-
scheid van haar wordt genomen.
Ik zal het daarom beknopt houden.

De volledige naam van tante Jo zoals wij haar noemen, is Anna Johanna bij haar ge-
boorte en doop gegeven. In de bijbel betekent Anna: hoog bejaard en Johanna, afge-
leid van Johannes, betekent: God is genadig. Zo toepasselijk zijn haar namen voor 
haar leven.
Vannacht heb ik geprobeerd mij in haar in te leven, daaruit is het volgende gedicht 
ontstaan en het luidt als volgt:

ANNA JOHANNA, EEN BEGENADIGDE VROUW

Wij allen kennen haar als een lieve, goedlachse en meelevende vrouw. Helaas zijn haar 

familieleden en wij allen deze week in oprechte rouw. Hoog bejaard is Anna Johanna 

vredig in haar slaap overleden. Het is te zien aan haar glimlach die over haar gezicht is 

gegleden. Daarmee lijkt ze haar verdrietige familieleden en ons allen te willen zeggen:

“Het is goed zo, ik ben mijn geest en ziel in handen van God gaan leggen. Hij heeft mij 

zoveel gaven gegeven, Hij is mij genadig geweest: Ik kon koken voor een begrafenis of 

een of ander groot feest, De 3e stem zingen in het PIKIM-, het latere kerkkoor;

Jullie weten allemaal, daar ging ik echt voor; Kleren naaien, haken, breien, heel droog 

uit de hoek komen, Maar ook emoties als binnenvetter voor mezelf wegdromen; Af en toe 

een sigaretje was natuurlijk niet te versmaden, Ervan genietend, kon ik mezelf een beetje 

ontladen.

God gaf mij 10 kinderen, lieve schoon-/14 klein- en 2 achterkleinkinderen.  Ik nam het 

Hem niet kwalijk hoor, dat Hij het niet liet verhinderen. Dat ik mijn echtgenoot, mijn 

2 zonen en mijn kleindochter heb overleefd. Want ik weet heel goed: God neemt, maar 

vooral God geeft. Verdriet, vreugde, maar bovenal heb ik Gods liefde mogen ervaren. Via 

mijn kinderen/schoon- en kleinkinderen die er altijd voor mij waren. Neem mij in jullie 

herinneringen mee en wees voor de toekomst niet bang. Geloof in God, Hij houdt van en 

zorgt voor elk van jullie, je leven lang.

Neem mijn voorbeeld maar en blijf Hem trouw: Ik heb geleefd als Anna Johanna, een 

begenadigde vrouw!”

Rose Lopulalan-Rikumahu

In memoriam

In Memoriam 

Nj. MINA  MUAL - SINAY

Lahir 12 april 1926 - Aboru Maluku
Meninggal  08 Pebruari 2020 

Middelburg NEDERLAND

PIKIM Tjabang Middelburg merasa 
kehilangan seorang anggota 

jang paling setia. Karena usianja 
sudah landjut dan kondosi tidak 
memungkinkan, sehingga beliau 
mendekati bestir dan njatakan 

bahwa beliu tidak bisa mengikuti 
ibadah jang kami djalankan dia 
minggu sakali dan ibadah2 luar 
biasa, tetapi beliau selalu aktif 

untuk membajar tunggakan kurang 
dan lain2 sebagai tanggung djawab 

seorang anggota. Doa kami dari 
Bistir dan Anggota2 sekalian 
semoga ibu Mina Tenanglah 

bersama Bapa di Sorga.
                

Sekretaris. Nj.R.Leuwol.

Tjabang Middelburg
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Thuiskomen
 
Thuiskomen bij de Heer
Is verder dan mijn vaderland
Wiens sago en kenarie ik begeer
De bergen Nunusaku en gunung Nona
Die uit het water rijzen als bakens in de zee
Mijn mata-rumah, mijn navelstreng
Mijn zijn hier op aarde
Vele malen verder roept de Heer
Je mag thuiskomen
Leg nu maar af de last van deze wereld
Je idealen en principes ontstaan door de tijdsgeest

Doe af je harnas en je zwaard die je beschermen
Tegen het kwaad en trek aan dat witte kleed van
Eenvoud en eeuwig geluk
Kom maar thuis je plaats is reeds gereed
Mijn belofte gaat in vervulling
Vernieuwd in alle volheid
Thuiskomen bij God de Heer

 Groet en zegen

 ds. Theo Pattinasarany


