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De PIKIM in Sittard is in het leven geroepen in de maand juli van het jaar 2015. 
In één van onze diensten werden wij vereerd met een bezoek van het 
hoofdbestuur. Wij zijn het hoofdbestuur hiervoor erkentelijk. 
 
De dames hebben besloten om het leiden van de maandelijkse PIKIM diensten 
onderling te rouleren. Per jaar staan 10 diensten gepland (laatste vrijdag van de 
maand). 
 
Doelstelling van ons is om iedereen in onze maandelijkse diensten te 
betrekken. 
In het bijzonder de jongeren, want deze doelgroep moeten we met Gods werk 
en woord bekend maken, zodat de kloof kleiner wordt. En wanneer we een 
beroep doen op hen, zij niet terugdeinzen maar met plezier een bijdrage willen 
leveren aan onze diensten en eventuele activiteiten van de PIKIM. 
 
Voor de ouderen: 
Sommige ouderen kunnen niet fysiek aanwezig zijn tijdens de maandelijkse 
diensten.  In samenspraak met hun kinderen hebben wij middels een video call 
met de ouderen ook een korte dienst kunnen houden. Dit wordt door de 
ouderen en hun kinderen als positief ervaren. 
 
Begin vorig jaar 2020 vóór de Lockdown, hebben we een dienst gehouden,  in 
het verzorgingstehuis in Sittard voor  één van onze ouderen. Het was een 



mooie ervaring voor haar en voor ons. We danken God dat we dit destijds 
konden doen.  
 
Ook zijn we God dankbaar dat, ondanks  de Lockdown, er mogelijkheden zijn 
om met onze ouderen samen te bidden en uit Gods Woord te lezen. 
 
Jongeren erbij betrekken: 
IBU2 tjabang Sittard vindt het belangrijk om jongeren erbij te betrekken in onze 
maandelijkse diensten en ook bij de diensten die worden aangeboden door het 
hoofdbestuur zoals: de Wereldgebedsdag en ook met Pasen.  
 
Bij één van  de Wereldgebedsdagen hadden we een Surinaamse vrouw met 
klederacht uitgenodigd om ter afsluiting van de dienst het Onze Vader te 
bidden in haar moedertaal. 
 
Onze diensten werden muzikaal omlijst door: Jongeren uit onze wijk, Maluku 
Sittard,  Allyson Corver-Nussy, met begeleiding op gitaar door Rob Corputty, 
het Koor Maranatha o.l.v.  Frans Hatusupy, Vocal group Silo van onze zuster 
gemeente NGPMB uit Geleen o.l.v. Debbie Kakisina,  en het PIKIM koor uit 
Heer, o.l.v. Pita  Lesil. 
 
Wij waren voornemens om de kinderen uit de onderbouw en bovenbouw uit te 
nodigen om gedichten  tijdens onze  jubileum PIKIM dienst in  juli 2020 vorig 
jaar voor te dragen. Dit was inmiddels ook gebeurd. De kinderen en de ouders 
waren erg enthousiast daarover. Maar helaas de Lockdown heeft  ook hier roet 
in het eten gegooid.   
Ons streven is de jongeren van de onderbouw tot aan de volwassenen toe 
allemaal te betrekken, bij de PIKIM activiteiten, in welke vorm dan ook. 
Met al hun talenten willen wij hen inzetten in Gods werk en we zijn dankbaar 
dat de ouders en ook de kinderen op onze uitnodiging mee willen doen. 
 
Wij streven als PIKIM tjabang Sittard, dat wij allemaal als Gods kinderen, de 
Fakkel des Geloof brandend moeten houden, digitaal of in Gods Huis, en de 
Fakkel daadwerkelijk gaan overdragen aan iedereen, jong of oud, groot of 
klein, en allemaal op Zijn weg te laten wandelen, tot Hij weder komt! 
 
IBU2 tjabang Sittard probeert met Gods Leiding in Zijn Heilige Geest, die nu op 
aarde aanwezig is, Gods werk aan de jonge kinderen op een eenvoudige manier 
over te brengen.  Jong geleerd oud gedaan! 
 



En we weten dat wij in alles wat we ondernemen, dat we één moeten zijn met 
Christus, zoals Jezus dat deed met Zijn Vader toen Hij op de aarde was. Want 
de Here Jezus heeft in:  Matheus 28 vers 19-20  deze woorden uitgesproken.  
HTB. 
 
Ga er daarom op uit om alle volken tot Mijn leerlingen te maken. Doop hen in 
de Naam van de Vader de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen te doen wat 

IK u heb gezegd. En vergeet dit niet: 
IK ben altijd bij u, tot het einde van de tijd. 

 
Wat God uitspreekt in Zijn Zoon Jezus Christus is: 

Garantie Gegarandeerd. 
Namens IBU2 PIKIM tjabang Sittard, 

 
Suzan Saija-Teterissa 

Berstuurslid.PIKIM tjabang Sittard. 

 
 

 
 
 

 


