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Mazmur 130 : 2  
Tuhan, dengarkanlah suaraku! Biarlah  
Telinga-Mu menaruh perhatian kepada  
Suara permohonanku. 

 
 
 

Psalm 130: 2  
Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig,  
Luister naar mijn roep om genade. 
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Kegiatan PIKIM tahun 2022 
 

1. Buka tahun kerdja 22 januari di MKC Houten  
2. Doa Sedunia 4 maret di tiap2 tjabang  
3. Doa Maluku 12 maret di MKC Houten  
4. Ibadah subuh Paskah 17 april di tiap2 tjabang  
5. Rapat Tahunan 14 mei di MKC Houten  
6. HUT PIKIM ke 70 10 september di MKC Houten  
7. Tutup tahun kerdja 19 november di MKC Houten 
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Voorwoord 
 

 

Shalom Ibu-Ibu PIKIM, 

 

Een bemoedigend voorwoord van de redactie:  
De Goedheid van de Heer heeft ons doen beseffen dat  
Hij onze constante factor is in ons dagelijks leven. 

 

Zoals beschreven in Galaten 5: 22, komt Goedheid na 

Vriendelijkheid. Twee woorden, twee eigenschappen die 

veel op elkaar lijken. Goedheid en Vriendelijkheid worden 

samen weleens de tweelingvrucht genoemd, want ze zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Goedheid is de 

vriendelijkheid die aan het werk is. We kunnen ook 

zeggen Goedheid is Vriendelijkheid in actie. 

 
Het gaat om een houding die het geluk van de ander voor ogen 

houdt, in woorden en in daden, Je kunt met goede woorden een 

ander ook waarschuwen. Toen Jezus de tempel ontruimde, was 

Hij goed bezig. En als Hij als een herder Zijn schapen roept, de 

weg naar de stal wijst, terughaalt naar de kudde, een standje 

geeft, is Hij juist de Goede Herder. 

 

God wil dat wij ook zo doordrongen zijn van zijn liefde  
en Jezus helpt ons daarbij. De Liefde/Goedheid van de  
Heer reikt tot in de hemel, zijn trouw tot in de wolken, 

 

In zijn kerk worden wij verkwikt. HIJ schenkt ons een 

stroom van gaven. Daar, bij de Heer, is de bron van 

leven, in ZIJN licht leven wij. Dat is ZIJN Goedheid. 

 

En als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het 

Hem en Hij zal het graag vertellen. Want Hij staat altijd 

klaar om aan een ieder die Hem daarom vraagt, 

voldoende wijsheid te geven. 

 

Want God is goed, altijd goed. Ook die gave is er voor al  
ZIJN kinderen. Voor u en mij. 

 

Want vergeet niet de Liefde/Goedheid van de Heer is  
oneindig. 

 
 

 

Redactie 
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KERSTBOODSCHAP 
 

 

"DE STER VAN BETHLEHEM" 
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Zoals gebruikelijk wil het Hoofdbestuur van 

de PIKIM ook dit jaar een Kerstboodschap 

sturen. In een jaar waarin veel gebeurd is, 

waarin de wereld in het donker is gedompeld 

door het virus Covid-19, door 

overstromingen, bosbranden, aardbevingen 

en vulkaanuitbarstingen. Laten we uitkijken 

naar Kerstfeest het feest van het licht. 

 

Toen Jezus geboren was, werd Zijn naam 

genoemd: 

Jezus betekent: God redt! 

 

Met de geboorte van dit kind, werd er bepaald 

wat de hemel moest doen. 

 

Alle sterren, samen met de zon en de maan, 

vormden een koor rond de Ster waarvan het 

Licht al het andere overstraalde. Vanaf de 

verschijning van deze Ster begon alle magie 

haar kracht te verliezen. Want God was nu 

verschenen in menselijke gedaante. 

 
Wij zijn van oorsprong mensen die constant aan 

het zoeken zijn. Geen zoeken is ons teveel, geen 

reis voert ons te ver. Over bergen, door woestijnen 

en buiten onze nationale grenzen zoeken wij naar 

het geheim van het leven. Wij weten niet het wie, 

waar, of wat, maar wij hebben wel die ene ster 

gezien. In die ster hebben wij ook een naam 

mogen horen, die van Jezus. Deze ene keer staat 

die naam ook in de sterren geschreven. Zijn ster, 

het Kind is 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

de Ster. De betekenis van de ster herkennen 

we als de beweging van de vuurkolom in de 

woestijn, die voor Israël de verbinding tussen 

de hemel en de aarde vormt, die aangeeft 

wanneer te reizen en wanneer te rusten, en 

die een lamp is voor onze voeten. 
 
En daarom zegt Jezus: “Ik ben het licht der 

wereld.” Met dat woord duidt Hij zelf Zijn 

geboorte aan: “Ik ben als een licht in de 

wereld gekomen.” Daarmee staat Kerstfeest 

in het licht, maar ook in het licht van Pasen en 

Pinksteren. Zonder Zijn dood en opstanding 

en zonder de Heilige Geest is kerst niet meer 

dan een verjaardag. 

 

Daarom lieve dames, ik hoop dat u ook dit 

Licht van Kerstfeest mag zien en in uw harten 

mag meenemen. Laten wij met zijn allen dit 

Licht ook doorgeven. 

 

Namens de Putjuk Pimpinan Pikim wens ik u 

allen een vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig 

2022, waarin wij veel gezondheid en geluk 

mogen hebben met het Licht in uw hart. 

 

Corry Eland-Salamony 
 
Bestuurslid 
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PAASDIENST 
 

Samen met de BMG, bestuur MAGIM & 

bestuur PIKIM Tj. Lunteren | Nj. Sabandar 

 
Getroffen door de Coronapandemie... Kerken 

gesloten... Periode van onmacht... Thuis 

bidden... Geduld hebben 4 April 2021... 
 

Lunteren 1e paasdag... Kerkdeur mag weer 

open... Paaskaars mag de kerk in gedragen 

worden... Hoe mooi het aansteken van de 

kaars... Emotie gaat door mij heen... God van 

trouw, U verandert nooit, Eeuwige, U mijn 

Vredevorst. Aller Heer, ik vertrouw op U. 

Dankbaar. 
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ALZHEIMER 

DEMENTIE 

 
Door: Nj. D. Pattiselanno-Latumaelissa 

Velen onder ons hebben wel eens te maken gehad met 

dementie, zitten in een begin proces of zitten er middenin. 

Het kan je naaste familie zijn maar ook wel van vrienden 

of kennissen. 
 
 
In sommige gevallen maakt men zich zorgen en durft men 

hier niet over te praten. Molukse vrouwen dragen heel veel 

met zich mee, maar geven zich niet bloot aan de verhalen/ 

ervaringen rond dementie. Wist u dat we samen dementie 

kunnen stoppen, maar we zullen onze verhalen moeten 

delen, zodat we van elkaar kunnen leren. 

 
Voor iedereen die zich zorgen maakt over het geheugen. Ga naar 

www.geheugentest.nl, er zijn twee versies van de vragenlijst: 
 
- Maak je zorgen over het geheugen van een ander?  
- Maak je zorgen over je eigen geheugen? 

 

Bezoek deze website en laat je niet verrassen.  
Alzheimer Nederland gaat voor een toekomst zonder dementie, 

door meer voorlichting te geven en onderzoek naar dementie. 

 
Laten we met elkaar erover praten, dan helpen we elkaar, 

familie en onze naaste omgeving. 
 

 

 

PROJEK DI MALUKU 
CAMPAGNE PALA BANDA 
 

 

Stichting TitanE - Dit jaar heeft de stichting U helpt mee aan 

TitanE de aandacht getrokken van de redactie armoedebestrijding door 

Tagalaja. Wij willen u deze stichting kort onder 1 kilo nootmuskaat te 

uw aandacht brengen. De stichting TitanE adopteren voor €10,-. 

heeft een campagne gestart “Adoptie actie Help de boeren en geef 

Pala Banda”. De insteek van deze campagne is ze een beter leven. 

de hulp aan de nootmuskaatboeren op Banda. Iedereen heeft recht 

   op gezondheidszorg en 

In een periode waarin er wereldwijd mensen scholing. 

worden  getroffen  door COVID19 en de  

opkomende  klimaatverandering  zijn er Wilt u meer weten, 

ook gebieden die nog extra zijn getroffen. ga dan naar www.titane.nl 

Aardbevingen hebben de Molukken en met  

name de Banda eilanden getroffen waardoor  

de situatie voor vele inwoners uitzichtloos   
is geworden. De nootmuskaatboeren die 

afhankelijk zijn van de opbrengst, missen 

hierdoor een groot deel van hun inkomsten. 

Het gevolg hiervan is dat er bijna geen geld is 

voor voedsel, gezondheidszorg en scholing 

voor kinderen. 
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WGD GODS BELOFTE 
 

            PERDJANDJIAN TUHAN 
 

Door: Anna Latul-Manuputty/Ruth Joseph-Taniwel 

 

Mijn naam is Anna Latul-Manuputty, ik woon in Nijverdal. Ik ben 

lid van N.G.P.M.B maart 53. Sinds 2015 ben ik lid van het 

plaatselijk comité van de Wereld Gebedsdag (WGD) Nijverdal. 

Ons comité bestaat uit 8 vrouwelijke leden van verschillende 

kerkgenootschappen, dat betekent dat wij een Oecumenisch 

groep zijn. Ondanks onze verschillen vind ik het toch heel 

belangrijk, dat we elkaar in waarde moeten laten en elkaar 

respecteren. Dat maakt dat wij een goede verstandhouding 

hebben en goed met elkaar kunnen samenwerken. Begin 

september komen wij als groep bij elkaar en bespreken we wie 

naar de jaarlijkse kaderdag gaat. Voornamelijk uit Groningen, 

Friesland, Drenthe en Overijssel komen de comité leden van 

de WGD, de 1ste kaderdag in november bij wonen. Dat is een 

heel gebeuren, waarbij de liturgische elementen in 

werkgroepen bespreekbaar worden gemaakt. Begin januari 

komen wij als plaatselijk WGD-comité bij elkaar en bespreken 

we de taken, wie wat doet en in welk kerkgebouw de dienst zal 

plaatsvinden. Helaas door de coronapandemie, zijn we 

genoodzaakt om andere middelen te zoeken om de viering te 

doen plaatsvinden en hebben wij als plaatselijk comité de taak 

overgedragen aan Ruth Joseph die lid is van het Nederlands 

Wereld Gebedsdag comité. Via nieuwsbrieven worden wij op 

de hoogte gehouden, over het werk van het hoofdbestuur van 

de Wereld Gebedsdag. 
 
 

Het thema van de Wereld Gebedsdag 2021 is “Bouw een stevig 

Fundament” en de liturgie is verzorgd door het eilandengroep 

Vanuatu in de Pacific. Uit verschillende gemeentes, is er 

medewerking verleend aan vrijwilligers om een stukje voor te lezen 

uit de liturgie, en daarvan zijn er opnames gemaakt. De viering van 

de Wereld Gebedsdag 2021 werd op vrijdag 5 maart via YouTube 

uitgezonden. Het komend jaar wordt de liturgie samengesteld door 

Engeland, Wales en Noord-Ierland. Het thema is “Gods belofte”. 

Op woensdag 27 oktober vond de jaarvergadering plaats van het 

Nederlands Wereld Gebedsdag comité in Lelystad. En op zaterdag 

6 november werden er opnames gemaakt van de voorbereidingen 

voor de WGD 2022 in Rolde. In Nederland doen er meer dan 

400 kerkgemeentes actief mee met het houden van de 

jaarlijkse viering. Door samen te bidden bereikt de Wereld 

Gebedsdag heel veel mensen, zowel jonge kinderen, als de 

oudere generatie en in verschillende bevolkingsgroepen. 

Internationaal, maar ook op nationaal gebied, weet de 

Wereldgebedsdag comité zijn doel te behouden. Dus als u 

zich geroepen voelt om deel te nemen in het comité van de 

Wereld Gebedsdag schroom niet kijk op de website Wereld 

Gebedsdag Nederland.nl. 
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PIKIM BERAKAR BERTUMBUH DAN BERBUAH.. 
 

 

Tj. Barneveld | Nj. T. Hukom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pikim activiteiten  

Tj. Barneveld  

en oudste lid 103 jaar! 
 

We leven nu in een bijzondere tijd. Anderhalf 

jaar hebben we ons goed gerealiseerd hoe 

belangrijk het is om onze Pikim leden te 

ontmoeten. Ondanks de maatregelen en 
 

de beperkingen hebben we toch getracht 

contact te houden met onze leden, hetzij niet 

persoonlijk. Dit hebben we gedaan door de 

geplande activiteiten middels een brief, met 

vermelding van de liturgie naar de leden toe 

te sturen. Dit betreft o.a. De Paasviering, de 

Kebaktian Pikim, de Kebaktian Sembahjang 

Rumah Tangga (KSRT) en de Natal Pikim. Op 

deze manier kan men dit thuis, eventueel met 

hun gezinsleden meebeleven. De leden 

hebben dit als positief ervaren. 

 
Met de aankomende versoepelingen hebben 

we het voornemen om onze Pikim leden 

opnieuw te ontmoeten, uiteraard rekening 

houdend met de geldende maatregelen. In 

oktober staat onze eerste Kebaktian in het 

teken van een dankdienst. In deze dankdienst 

willen wij God de Vader dankzeggen en 

samen de Naam van de Heer verheerlijken 

voor Zijn goedertierenheid en bescherming 

van ons allen. Bij een aantal leden die wegens 

 

gezondheidsredenen niet meer in staat zijn 

om onze Pikim bijeenkomsten bij te wonen, 

wordt de KSRT bij hen thuis gehouden. 

 

Onze oudste Pikim lid, tante Naomie 

Metekohy-Tetelepta, is in de gezegende 

leeftijd van 103 jaar en woont bij haar 

dochter in Veenendaal. We zijn dankbaar 

dat wij haar nog kunnen bezoeken. 

 

In het verzorgingstehuis Ruimzicht in 

Barneveld verblijven 2 Pikim leden. Ook 

deze ibu-ibu stellen ons bezoek zeer op 

prijs. Hopelijk kunnen we in december onze 

Natal Pikim -hetzij in gepaste vorm- vieren 

met onze leden. 

 

We spreken de wens uit dat we in 

2022 het Pikim werk weer onder 

normale omstandigheden kunnen 

hervatten en voortzetten. 

 

Moge God de Vader het Pikim Hoofd 

Bestuur, Tjabang besturen en al hun leden, 

veel kracht, liefde en wijsheid geven om dit 

mooie en dankbare werk te blijven doen. Dat 

het vuur van de Heilige Geest mag blijven 

branden in onze aller harten en we mogen 

zeggen: PIKIM berakar, bertumbuh dan 

berbuah dalam Kristus 
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LINTJESREGEN 
  

KONINKLIJKE 

ONDERSCHEIDING 

Tj. Lunteren | Nj. N. Lawalata-

Hitijahubessy Bron: Omroep Gelderland 

 
Saar Lekatompessy is een voorbeeld voor jong en oud. Zij verricht al 

vijftig jaar vrijwilligerswerk. Ze is gericht op samenwerking en verbinding 

tussen kwetsbare ouderen, hun families en de zorg- en 

welzijnsinstellingen. Saar was via het Platform Molukse Organisaties 

Lunteren/Ede e.o. betrokken bij de realisatie van seniorenappartementen 

en dagopvang voor Molukse ouderen in Lunteren. Ook zet zij zich 
 
 in voor de landelijke stichting Molukse Ouderen. Verder heeft ze  
 bestuursfuncties vervuld bij Christelijke Molukse Jongerenvereniging in  

Lunteren, de Molukse Evangelische Kerk in Lunteren en de 

landelijke Molukse Evangelische kerk. Zij vertegenwoordigt het 

bestuur in diverse landelijke kerkelijke organisaties.  
 
 
 
 
 
 

 

PRAUW HIDUP 
 

Zij waren eilandbewoners Mensen 

gedragen door het water Wiens Prauw 

golvend en stormend trotseren en wiens 

woning zich nestelden in het groene 

woud 

 

Eeuwen lang overheerst door vreemde 

mogendheden heeft het hun bestaan 

niet weten te onderdrukken Trouw 

gebleven aan zichzelf 
 
Taal en cultuur zo hebben zij toch 

de overheerser trouw gediend 

 

Over de Indische en Atlantische oceaan  
Moesten zij naar Nederland  
Asturias, Grote Beer, Fairsea, Kota Inten  
Gedragen door de golven brachten deze 
 
schepen de eerste generatie, jonge KNIL 
 
militairen en hun gezin 

 

In hun harten leeft het vuur 

van onafhankelijkheid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De wapens zijn opgeborgen de kaki uit gedaan  
Maar de strijdlust is tot het einde gebleven  
Geplant in de harten van kinderen en kleinkinderen 

 

Opgegroeid in een welvarend Nederland heeft de 

volgende generatie zich kunnen ontplooien 

Voor hen is het vreemde vertrouwd geworden 

Nederland is een thuisland, maar niet het vaderland 

 
Ook hier mochten de eilandbewoners Gods zegen 

ontvangen ook al ligt de eerste generatie hier 

begraven, het nageslacht doet zich herinneren zij 

kwamen op hun Prauw >> 
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MOLUKSE KERK EBENHAËZER 70 JAAR! 
 

IN APPINGEDAM  
MONUMENTENSTATUS BESTAAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mijn naam is Annet Usmany en ik kom uit 

Appingedam. Ik was blij verrast toen de 

redactie van Tagalaja mij benaderde om 

een stuk over onze kerk te schrijven. 

 
Onze kerk draagt de naam Ebenhaëzer, wat 

betekent: Tot hiertoe heeft de Heer ons 

geholpen. De kerk is opgeleverd in 1960 en 

is destijds geopend door Ds. S. Metiarij. Het 

gebouw is van cultuurhistorische waarde en 

het is de eerste Molukse kerk in de eerste 

Molukse woonwijk van Nederland. De kerk is 

ontworpen in de vorm een barak. 
 
 

Koor  
In de jaren zeventig werd het kerkkoor Sion 

opgericht door de heer Kakisina die tevens de 

dirigent is. In dezelfde periode is het 

vrouwenkoor Maranatha, onderdeel van PIKIM, 

ontstaan. Dit onder leiding van mevrouw 

Usmany. Het vrouwenkoor Maranatha was 

landelijk actief bij verschillende activiteiten en 

bijeenkomsten, zowel bij de Molukse als de 

Nederlandse kerkgemeenschap. 

 

50 jubileum 
 

Op 23 oktober 2010 mochten we het 50 jarig 

bestaan van de kerk vieren. In 2015 was de 

overname van het kerkgebouw door Stichting 

Oude Groninger Kerken (SOGK) een feit en 

kreeg het kerkgebouw een 

monumentenstatus. Vanaf dat moment werd 

een start gemaakt met de renovatie van de 

kerk. De officiële heropening vond plaats op 

10 november 2017. Het was een bijzonder 

moment waarbij het naambord van de kerk 

werd onthuld door de Burgermeester van 

Appingedam en mevrouw Usmany. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Stichting Oude Groninger Kerken heeft als gift 

een kast geschonken in de vorm van een hutkoffer. 

De hutkoffer staat symbool voor de koffer waar 

onze ouders destijds de overtocht mee hebben 

gemaakt. De kerk heeft een multifunctionele 

bestemming gekregen. De kerk is nu een 

wijkgebouw, ontmoetingscentrum en tevens een 

informatiepunt over de Molukse geschiedenis en 

toegankelijk voor iedereen. 

 

In 2019 viel de kerk in de prijzen. De kerk 

heeft de prijs van Pieter van Vollenhoven in 

ontvangst mogen nemen. Tot slot hebben we 

in april 2021 het 70 jarig bestaan van onze 

kerk mogen vieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Koor Appingeddam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nj. Usmany met prijs 
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SEDENKANLAH 

TELIGAMU 
 
Sedenkanlah telingamu 'Mazmur 130 : 1-8' 
 

 

"Heer, hoor mijn stem, wees 
aandachtig, luister naar mijn 

roep om genade". Psalm 130 : 2 
 

Tempo-tempo lai, su musti basaro par Antua sa 

(=sejak awal sudah harus berdoa/sampaikan 

segala perasaan hati kepada Tuhan saja). 
 

Paleti deng nanala (=berdoa/memohonlah 

dengan sungguh-sungguh). Minta Antua, 

sendeng talingang dengar beta pung 

sumbayang (=minta Tuhan miringkan telingaNya 

mendengar doaku). Sendengkanlah telingaMu, 

Tuhan (=miringkanlah telingaMu, Tuhan). 

Ungkapan ini menggambarkan Antua ada 

dekat-dekat sa nih (=Tuhan ada dekat saja). 

Jang basaro sama orang ada di tanah lapang 

yang bataria dari ujung ka ujung 
 

(=jangan berdoa dengan suara nyaring seperti 

berada di tengah lapangan dan berteriak dari 

ujung lapangan satu ke ujung lainnya). 

Minta Antua sendeng talingang, la bisi-bisi 

palang-palang sa (=minta Tuhan miringkan 

telingaNya, dan berbisiklah kepadaNya). 
 

Antua dekat-dekat sa (=Tuhan itu dekat), tagal 

itu jang pi jao-jao dari Antua (=karena itu jangan 

menjauhiNya). Jang pi lama-lama baru pas 

tatumbu la bale (=jangan meninggalkanNya dan 

nanti kembali ketika mengalami masalah). Saban 

hari tuh musti datang par Antua la paleti deng 

nanala (=setiap hari harus datang kepadaNya 

dan berdoa sungguh-sungguh). Antua pasti 

sendeng Antua talingang par dengar, la Antua 

pasti jawab (=Tuhan pasti memberi telingaNya 

untuk mendengar dan pasti menjawabnya). 

 
Kalu su minta Antua sendeng Antua pung 

talingang, itu pratanda mau minta apa sa, 

tinggal bilang, su seng malu ka mulu barat 

lai (=jika sudah memintaNya memiringkan 

telingaNya, itu tandanya mau minta apa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

saja, mintalah, tidak lagi malu untuk berkata-

kata/memohon). Jadi ingatang, dari dolo 

orangtotua su ajar, Tuhan tuh dekat sa, jadi 

jang balari dari Antua (=jadi ingatlah, sejak 

dahulu kita diajari bahwa Tuhan itu dekat, 

jangan menjauhiNya). Coba bayang, kalu 
 
Antua cuma sendeng talingang, mo brarti 

katong tinggal bisi-bisi toh (=coba bayangkan, 

jika Tuhan hanya memiringkan telingaNya maka 

kita hanya tinggal berbisik kepadaNya). 
 
Minta Tuhan sendeng talingang, itu sama 

parsis anana datang la bisi-bisi di papa 

pohong talingang toh? (=Minta Tuhan 

memiringkan telingaNya, ibarat anak datang 

kepada papanya dan berbisik tepat di 

telinganya). Jadi ingatang paskali, Antua 

seng jao (=jadi ingatlah, Tuhan tidak jauh). 

 
Paleti minta Antua sendeng talingang, la bisi-

bisi sa: "Tuhan e, Jang lapas tangang e dari 

katong dalang dunya pono cobaan nih. 

Korona ada papar sanasini nih, jadi kasih kuat 

katong e”.(=Berdoalah minta Tuhan miringkan 

telinga lalu berbisiklah: Tuhan, jangan lepaskan 

tanganMu dari kami di tengah dunia yang penuh 

cobaan ini. Virus Corona sedang melanda di 

mana-mana, tetap kuatkan kami). 

 

Salamat konci usbu 
 
Pastori Ketua Sinode GPM 

Elifas Tomix Maspaitella (Eltom)                           Ambon
  14 augustus 2021  
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MATAKU  
Mataku memandang kain hidjau  

Dari pohon sagu, tjengkeh dan kenari  

Satu kali lagi aku lihat asalku  

Menjadari masih lama lagi ku kembali  

Baret dan badju tentara aku masih ada  

Sedang sendjata sudah ke letak  

Istriku, ibu kain kebaja, berdiri diseblah  

Kepunjaanku jang tertjinta  

Mataku penuh air mata Mataku melihat keluar djendela 

Satu kali lagi ku poloh Rumah-rumah batu terdiri dari beton 

Kapan-kapan kita bertemu kembali Wijk Maluku mendjadi pusat kehidupan 

Masa depan penuh rahasia Karena keturunan empunja masa depan 

Arus laut membawa kapal Sekarang ku letakkan tubuhku 

Ke tempat djauh melalui Suez kanal Tugasku selaku sombar sudah genap 

Sementara di tanah Belanda Mereka berdjalan terus tanpa aku 

Tiba di pelabuhan Rotterdam Memperingati segala sesuatu jang diberikan 

Tjeritera-tjeritera tanah Belanda jang makmur Mataku turut akan dia 

Hilang melihat kediaman konsentrasi kamp Anak-anak, tjutju dan tjetje 

Berdiam di barak-barak menantikan Mereka jang berada di dunia barat 

waktu ku akan kembali ke tanah air Tetapi tidak pernah menjangkal asalnja 

Siapa sangka ku akan meninggal di sini Di dunia barat mereka bertumbuh dan berkembang 

Serta djandjian tidak pernah digenapi Mendjadi penolong kepada saudara diseberang 

Siapa sangka ku menerima turun temurun Mataku penuh dengan air mata 

Jang tinggal disini diatasnja berkat Tuhan turun Karena ku sadar waktunja ku pergi 

 Mataku menengadah ke surga 

 Tuhan berkati mereka dengan sukaria 

 Djangan mereka lupa Allah dan bangsa 

 

Untuk selama-lamanja 
 
Ds. Theo Pattinasarany  
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STERKE VROUWEN 

ZIJN MIJ VOORGEGAAN 
  
Tj. Breda | Nj. L. Patty-Matenahoru 

 

Shalom beste lezer,  
Enige tijd geleden kreeg ik de vraag om 

een stuk te schrijven voor dit blad. 

Maar natuurlijk was mijn antwoord 
 
…. Natuurlijk omdat ik lid ben van de  
PIKIM, maar ook omdat ik Tagalaja 

ken van mijn moeder en ik schrijven 

eigenlijk best leuk vind. Door dingen 

op te schrijven zet je je gedachten 

even stil bij dat ene, bewuster. 

 
Goed, maar misschien eerst wat meer 

over mijzelf. Ik ben Linda Patty 

Matenahoru. Dochter van Dora 

(roepnaam Lolly) Matenahoru-Kapel en 

Piet Matenahoru. Zeer waarschijnlijk dat 

de oudere onder de lezers ze wel 

kennen. Beide zijn jaren actief geweest 

binnen verschillende besturen van de 

organisatie GIM. Nog iets verder terug 

binnen de organisatie GIM waren ook 

mijn opa Utju en oma Otta Kapel zeer 

actief. Ik woon in de Molukse wijk van 

Breda en ben getrouwd met Pierre 

Patty. Samen hebben wij 2 dochters te 

weten Azmara van 20 en Naomi van 17. 

1 heb ik zelf gebaard en 1 " gekregen" 

van mijn zus die helaas in 2014 van ons 

heen is gegaan. Goed dat is in heel kort 

wie ik ben. 

 

Terug op dit artikel... Na het verzoek 

ging van alles door mij heen Waar zal 

ik het over hebben? Wat wil ik 

bereiken, wie is mijn doelgroep, wil ik 

een boodschap of iets informatiefs. 
 

 

 

Of word het toch een Bijbelse 

overdenking…. Allerlei vragen die mij 

bezighielden. Ik was zo bezig met de vorm 

en ondertussen kwam er maar niks op 

papier. Dus ik maakte even een sprong 

naar mij binnen. Wat vind ik dit belangrijk, 

wat houdt mij bezig? Toen kwam ik 

uiteindelijk tot het onderwerp waar ik zelf 

al tijden mee rondloop. De toekomst van 

de Molukse kerk. Sterke vrouwen zijn mij 

voorgegaan en ik zie het belang van de 

kerk nog net als zij. En met 2 jonge 

vrouwen als kinderen wil ik ook hen graag 

een toekomst hierin meegeven. Maar 

eerlijk is eerlijk… dat is met jongeren 

tegenwoordig niet makkelijk. Hoe denkt u 

erover? Het geloof op de 1e plaats is 

duidelijk maar of zij ook de passie hebben 

voor de kerk die onze opa's en oma's 

hebben opgezet hier in Nederland. Dat 

weet ik nog zo net niet. Want ook binnen 

de Molukse kerken loopt het leeg. En de 

lockdown heeft daar niks goeds in 

gebracht. Oké wie blijft er weg? De 

jeugd… De jeugd heeft de toekomst mag 

dus niet alleen een kreet zijn. Dat moet 

ondersteund worden door ons allemaal. 

Maar hoe doen we dat? Is er aansluiting? 

Moeten we samen meer online gaan? 

Activiteiten, Bijbelstudies via 

(kerk)ZOOM? Is er genoeg ruimte en 

verantwoordelijkheid? Betekent dat 

loslaten? En in welke zin heb ik daar 

invloed op. Sowieso ben ik sterk van 

mening dat juist de vrouw daar een hele 

sterke rol in heeft. Genoeg vrouwen op te 

noemen die God heeft gebruikt in Zijn 

Koninkrijk. 

 

 

Mammie weet dat ik met dit artikel 

bezig ben en ik bel haar met een 

hoofd vol onrust op…. Mam wat vind 
 
je daar nu van? Hoe ging mammie daar 

vroeger mee om? Had mammie nooit 

de angst dat wij als kinderen ooit de 

kerk zouden verlaten? Nee Ik heb het 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

van oma geleerd en alles wat je van 

je ouders leert moet je doorgeven. Ik 

leerde jullie het geloof maar ook naar 

de kerk te gaan. 

 

"Vroeger gingen jullie naar de 

zondagschool en daarna naar 

de PPKM" 

 

Vroeger gingen jullie naar de 

zondagschool en daarna naar de 

PPKM. Oké mam, helaas is er geen 

PPKM meer. Azmara heeft haar sidi 

al gedaan en ik hoop Naomi volgend 

jaar. Nou dan hoop ik dat ik er nog 

ben. Ja toch mam, vast wel. Maar 

Lin God weet wie we zijn en God 

weet alles over ons. Bidden blijft het 

allerbelangrijkste binnen het gezin. 

Maar ook bidden voor de 

gemeenschap, alle organisaties en 

besturen. Je weet wat oma altijd zei 

toch Lin? Bidden sadja. Ik zucht…. 
 
Bidden is en blijft het allerbelangrijkste 

ja… Je hebt helemaal gelijk mam. Het 

geeft geen pasklaar antwoord maar 

voor nu is dat genoeg. Het geeft rust, 

dank je wel mam. Nee jij bedankt dat je 

mij belt hierover. Alles komt goed 

 

*Met dit stuk wil ik mijn zorg als 

moeder maar ook de kracht van 

onze moeders met jullie delen. 

Opdat we de rust in het bidden 

mogen vinden voor een toekomst 

van onze kerk* #LEGACY# 
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LIEFDEVOLLECREDO 
 

 

EN SAMEN 

LEVEN IN 

ZIJN VREDE 
 

DS. VERRY PATTY | HAARLEM, 26 JUNI 2021 

 
 

Ik geloof in God, Vader van alle mensen, 

die de aarde aan ons heeft toevertrouwd. 
 

Ik geloof in dit leven wat Hij mij gegeven heeft 

als de kans om liefdevol mens te worden. Ik 

geloof in Jezus, 
 

een uniek en onvergetelijk mens. 

Liefdevol leefde Hij met iedereen 

en offerde Hij zich op 
 

om ons te verzoenen met God, zijn 

Vader. Ik geloof in de Heilige Geest 
 

die ons inspireert tot liefdevolle verbondenheid, 

die werkzaam is in alle mensen van goede wil. Ik 

geloof in zijn Kerk van mensen, 
 

alsmaar onderweg van kwaad naar goed, 

opdat waar dan ook in de wereld mensen 

liefdevol elkaar recht doen en samen 

leven in Zijn vrede. 
 

Amen 
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PENATARAN 

TEOLOGI GIM 
  

 

 

Kita Sedang Bergerak begitulah djudul notisi 

Penataran Teologi Geredja Indjili Maluku 

(GIM) dalam rangka vikariat. 

 
Penataran tersebut mulai pada bulan oktober 

2020 dan dilandjutkan dengan vikariat. 

 
Apa itu Vikariat.  
Di salah satu djemaat GIM –seorang vikaris 

mendapat kesempatan untuk mendalami diri 

dalam pendapat tugas seorang penghentar 

djemaat. Untuk menemukan panggilannja 

sebagai penghentar djemaat, seorang vikaris 

diberi kesempatan untuk mendalami tugas 

seorang jang mau djadi pengehentar djemaat 

jang hendak melajani Geredja Jesus Kristus.. 

Untuk itu dia harus melakukan kegiatan dan 

pekerdjaan seorang Penghentar Djemaat. 

Stage tersebut dilaksanakan dibawah 

bimbingan seorang mentor. 

 

Geredja Indjli Maluku diperkaja dengan 

4 vikaris ialah: 

- pnt Stefan Batawangge di Vaassen dengan 

mentor setempat pdt J.M. Pattikawa. 
 

- pnt Jacqueline Hetharia - Bakarbessy di  
Middelburg dengan mentor setempat pdt. 

A. Nikijukuw. 

- pnt. Eliab Salamony di Capelle aan den 

IJssel dengan mentor pdt. O. Matulessy. 

- pnt. Alex Teterissa di Nijverdal dengan 

mentor setempat pdt. L. Kuhurima. 

 
Bersama Bestir Synode para penatua 

tersebut mulai satu trajek penataran agar 

mereka dilatih dan dididik untuk mendjadi 

Pelajan Firman Allah (PFA). Sesudah satu 

tahun kursus Penataran Teologi di GIM para 

penatua diterima oleh Bestir Synode untuk 

mendjadi tjalon PFA dan achirnja hendak 

diteguhkan dalam djabatan PFA. 
 

Masa vikariat mulai pada tanggal.1 oktober 

2021 dan berachir pada tanggal 30 juni 2022. 

Dalam satu tahun dibahas mata pengadjaran 

 
 

 

Panggilan dan Tugas seorang PFA., 

Homiletik, Liturgik, Penelaan Alkitab dan 

Exegese, Pastorat, Dogmatik dan 

Pembangunan Djemaat. Kursus tersebut 

sangat praktis dan dibuat chusus (op maat). 
 
Setiap minggu para penatua diberikan tugas 

untuk menulis chotbah, Melajani Bersama. (Lain 

tolong lain dalam pekerdjaan). Bagaimana 

menangani konflik dan keadaan krisis 
 
dalam kalangan geredja dan diluar geredja.  
Bagaimana dengan iman pribadi?  
Dalam segala bidang ini para kursis dan 

para dosen bisa katja diri. 

 

Para Dosen Penataran Teologi ialah:  
pdt. drs. Mella Halussy, pdt. Otto 

Matulessy, pdt. drs. Eli Pattij, pdt. dr. Verry 

Patty dan pdt. dr. Polly Pattikayhatu. 

 
Kita mendoakan Tuhan untuk menjertai 

dan memberkati saudara-saudari dalam 

mendjalankan masa vikariat mereka di 

djemaat-djemaat jang tertentu. 

 

Penataran Teologi GIM mengumumkan 

bahwa pada tanggal 20 November 

mendatang diadakan workshop (loka karja) 

tentang Berbitjara di Umum. Di samping itu 

kami memperhatikan pokok Membuka dan 

Menutup Pertemuan. 
 
Djuga info mengenai route Penataran 

jang sudah dan akan didjalankan. 

 
Djika saudara-saudari sebagai seorang 

pedjabat geredja (BMG) atau anggota geredja 

mau informasi tentang Penataran Teologi GIM 

atau saudara-saudari mau menghadiri 

workshop, saudara-saudari bisa menghubungi: 

 

Penataran Teologi Geredja Indjili 

Maluku Sekretaris pdt. R. Halussy 

Tilpon: 06 208 896 76 
 
E-Mail: penataranteologigim@gmail.com 
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KUASA KASIH TUHAN 
 

MELEBIHI SEGALANJA 
 

Para pembatja jang budiman, 

 

Melalui madjalah TAGALAJA ini perkenankanlah beta untuk menjaksikan/mentjeriterakan dan 

lebih dari itu membagi pengalaman jang beta dan keluarga alami pada waktu sakitnja suami 

/ajah /opa kekasih jang diserang Covid-19 di minggu terakhir tahun 2020 tepatnja sedjak 29 

desember 2020 sampai dengan 12 maret 2021 (kembali ke rumah). 

 

Pada waktu itu ketong benar benar tertumbuk dan diserang dengan bentjana kesakitan 

jang sangat kritis dan sungguh merupakan satu pergumulan berat di dalam rumah tangga 

kita. Tetapi sjukur dibalik itu ada banjak orang jang pedulikan kita, sampai pada para 

pendeta jang melakukan pelajanan pastoral untuk kita walaupun melalui telpon. 
 

Salah satu di antaranja katakan :  
"El, jij satu-satunja harus kuat dalam doa” (ketua Sinode).-  
Beta sadar dan jakin memang benar, jang paling penting beta dan anak-anak harus sama- 

sama pikul dengan satu hati, kompak, harmonis jang sungguh-sungguh di setiap tingkah 

laku dan tutur kata kita. 

 

Walaupun di pihak lain kita simak/lihat kondisi bapa/suami/opa kekasih jang menurut 

informasi didapat dari rumah sakit menjatakan : kondisi masih parah tapi tetap stabil, 

dalam arti, masih tetap kritis dan belum terlihat kemadjuan. 
 

Namun menurut penelitian para dokter/ spesialis ia masih tetap berusaha/strijden dalam 

kondisi jang begitu lemah, tak berdaja dan kita jakin sungguh kesemuanja bukan karena 

kekuatannja sendiri tapi oleh Kuasa Kasih Tuhan jang begitu dasjat dan tetap bekerdja. 

 

Para pembaca jang dikasihi Tuhan, 

 

Waktu terus berlalu kita tiba pada hari jang ke-12 ia masih tetap berada dalam koma. 

 

Inilah puntjak dari segala perasaan pedih dan sebagai manusia hampir tidak berdaja 

lagi, putus asa, walaupun kita masih tetap berada dalam pergumulan jang sangat berat. 

Beta bertanjakan Tuhan mengapa suami/bapa/opa harus mengalami ini?? 
 

Ia terpanggil untuk melayani Tuhan kemudian harus berakhir melalui bakteri ganas seperti ini?? 

Dipihak lain Roh Tuhan bekerdja melalui kelompok doa anak-anak muda untuk melakukan doa 

masal, baik orang tua maupun muda-mudi tidak pandang dari geredja manapun, semua 

bersehati di hari minggu tanggal 10 januari 2021, djam 10 pagi kita bersama-sama naikkan doa 

untuk Jang Maha Kuasa. Djuga kami sekeluarga boleh bersama Badan Madjelis geredja 

setempat di rumah gereja Bethania - Lunteren. Di hari itu juga (hari ke-13) kita melihat dan alami 

Kuasa Roh Tuhan bekerdja njata-njata. Tuhan mulai ambil alih dan pegang peranan-Nja. Kita 

meng-Amin-kan Kuasa Tuhan jang begitu adjaib untuk suami/bapa/opa kekasih di tempat 

pembaringnja di rumah sakit. Sedangkan kita di rumah kediaman pun merasa damai sedjahtera 

dan berkat Tuhan melalui orang-orang seiman dengan penuh sukatjita membantu kita dengan 

keperluan djasmaniah kita jang berkelimpahan. 

 

Beginilah Hikmat dan Pengetahuan Tuhan, Dia nilai, Dia tunda kesembuhan untuk maksud 

jang lebih mulia di mana kita dapat mentjerminkan Yesus kepada dunia melalui penderitaan 

dan kesakitan kita. >> 
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Untuk itu melalui madjalah TAGALAJA, beta andjurkan: Peganglah 

Tuhan dengan penuh HARAP, IMAN, & KASIH jang tulus dan teguh, 

pasti Tuhan memberikan menurut apa jang Tuhan kehendaki. 

Karena apa jang Tuhan buat itu baik adanja. 

 

Sjukur pada Tuhan bahwa pada tgl. 13 maret 2021 suami/bapa/opa 

kami diperbolehkan pulang kerumah untuk revalidasi landjut dan 

pada saat ini kondisinja sudah lebih membaik tetapi tetap di bawah 

pelajanan Therapie. 

 
Akhir dari tjeritera ini beta ingin tambahkan jang mana sewaktu kita (suami 

dan beta) ke rumah sakit untuk berevaluasi dengan spesialis jang selalu 

tolong suamiku di waktu sakit, spesialis tersebut tanjakan apa jang beta 

sebagai isteri mau sampaikan untuk beliau. Beta bilang ada 
 
2 titik: 

 

1. Pada waktu hari pertama beta besuk, beta tanjakan apakah 

kondisi koma suami beta sama dengan apa jang dialami prins Friso? 

Spesialis djawab, tidak! Ini kita berikan obat untuk tetap tidur njenjak 

tapi kalau kita kurangi obat dia sadar kembali. Nah, djawaban ini 

sangat puas untuk beta. 

 

2. Beta andjurkan agar disamping pelajanan para medis jang begitu 

menjenangkan tapi djangan lupa sampaikan untuk para pasien 

bahwa diatas segala-galanja tjuma ada satu, jakni: “ KUASA KASIH 

TUHAN MELEBIHI SEGALANJA “ 

 

Salam Kasih & Persaudaraan di dalam Tuhan,  
Nj. Elma Tahitu - Ajawaila  
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Wie is Imane Valk en wat doet ze? 
 

Mijn naam is Imane Valk, ik ben 13 jaar oud 

en ik woon in Amsterdam Nieuw-West. Ik zet 

me in voor gelijke kansen en ben tegen 

hokjes denken, discriminatie en racisme. Ik 

wil ervoor zorgen dat de stem van kinderen 

en jongeren blijvend gehoord wordt. 

 

Waar liggen haar roots?  
Eigenlijk vind ik het nooit belangrijk om van 

elkaar te weten waar iemands roots liggen. 

Iedereen is gewoon zichzelf. Het gaat om je 

talenten en je eigenschappen. 

 

Vertel eens wat over Amsterdammer van 

het jaar 2020. Wat moet je ervoor doen? 
 

Ik ben Amsterdammertje van het jaar 2020 

geworden, omdat ik mijn buurt, de stad en 

daarmee de wereld een beetje mooier wil maken. 

Om mij in te zetten voor de stem van kinderen en 

jongeren heb ik Jong Plein '40-'45 opgericht, zodat 

kinderen in mijn buurt een stem hebben. Ik heb in 

de eerste Amsterdamse kinderraad gezeten (waar 

ik mij inzette voor een inclusieve samenleving en 

tegen discriminatie en racisme). Ik heb een 

kinderperskaart; ik ben het jongste lid van het 4 en 

5 mei comité Slotermeer; ik ben Erfgoeddrager van 

Koloniale Sporen in mijn Buurt (waarbij ik het 

verhaal van mijn oma, die dit jaar precies 70 jaar 

geleden aankwam in Nederland, verder vertel); ik 

heb de Kinderdialogen van het Masterplan Nieuw-

West georganiseerd en ik was ambassadeur van 

de Buurtbudgetten. 

 

 

Je hebt ook nog een internationale kinder-

perskaart ontvangen. Vertel eens meer 

hierover. 
 

Ik heb de derde kinderperskaart van Nederland 

mogen ontvangen, dus dat is erg bijzonder. Met 

de perskaart wil ik kinderrechten op de kaart 

zetten en kinderen een stem geven. 

 
En als klap op de vuurpijl win je de nationale 

Vfonds kinderprijs 2021 in Utrecht. Vertel ons 

hoe dat allemaal aan toe gaat. Want er zijn 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kinderen kandidaat… wel spannend dus.   
Ik was op de terugweg van mijn vakantie in 

Frankrijk.... En toen werd ik gebeld door een 

vrouw ze zei: ”Gefeliciteerd je bent genomineerd 

voor de nationale Vfonds kinderprijs!” Zo werd ik 

verrast. En tijdens de uitreiking waren een aantal 

mooie optredens. Er was zelfs een orkest die aan 

het spelen was. Het was echt een ervaring! Toen 

de uitslag bekend werd gemaakt, moet ik eerlijk 

zeggen dat ik mijn naam eerst niet hoorde. Toen ik 

besefte dat mijn naam werd geroepen was ik super 

blij en vereerd! Alle fi nalisten doen zulke 

fantastische dingen voor een betere wereld. Dit 

laat zien dat wij kinderen echt een mening hebben. 

Wij zijn de toekomst. Ik heb de prijs gewonnen, 

omdat ik mij inzet voor het samenleven. Want wij 

leven samen in Nederland, in de wereld, dus 

moeten we goed en eerlijk met elkaar omgaan. 

 

(Vfonds steunt projecten en organisaties die 

bijdragen aan onze sterke democratische 

rechtsstaat en een vreedzame samenleving. 

Met onze steun willen wij verschillende 

generaties inspireren en stimuleren zich hier 

actief voor in te zetten red.) 

 
In een tv-uitzending heb je geuit: Ik wil wel 

premier worden. Is dat nog steeds zo? 
 
Jazeker, ik wil nog steeds premier worden! Ik 

wil opstaan voor gelijke kansen en tegen 

hokjes denken, discriminatie en racisme. Ik 

wil kinderrechten op de agenda zetten in de 

politiek. 

 
 
 
 
 

 

Door: Nj. B. Matulessy-Risamenapatty  

Gast: Imane Valk 
 
Fotograaf: Tycho Mulluer 

 
TAGALAJA | DECEMBER 2021  

 19 



TERUGBLIK | HET ONLINE VERGADEREN 
 
 

 

Ik ondervind geen problemen met het online 

vergaderen, mede door de uitbraak corona was 

en ben ik nog werkzaam vanuit mijn huis voor 

mijn werk. Persoonlijk vind ik het online 

vergaderen een goed alternatief om elkaar te 

informeren en digitaal te spreken/zien alhoewel 

dit niet het live contact vervangt! 

 
De drempels die men aangeeft zitten m.i. vooral in 

hoe te werken met een laptop/computer en hoe 

kan ik inloggen, welk veilig medium gebruik ik: 

Teams of Zoom of …enz. Als de apparatuur goed 

is en de internetverbinding ook, is het online 

vergaderen goed te doen, niet te lang hooguit 2 

uren want de aandacht verslapt. Daarnaast als 

alles werkt, heb je een voorzitter nodig die een 

digitaal overleg kan leiden. Om te voorkomen dat 

deelnemers door elkaar praten en het overleg niet 

meer te volgen is, heb je bijvoorbeeld in Teams de 

mogelijkheid om je 
 

 

 

hand op te steken zodat de voorzitter weet dat 

je iets wilt zeggen en documenten zijn te 

delen en door te nemen. 

 

Het hoofdbestuur van PIKIM adviseer ik om 

de mogelijkheden te bekijken om online te 

vergaderen. 
 

 

>> | DE VERGRIJZING EN JUBILEUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ook in 2021 stond in het teken van corona en 

allerlei maatregelen! Dit betekende geen 

bijeenkomsten of ontmoetingen met elkaar, 

elkaar informeren ging voornamelijk per 

mail. De oudere leden van tjabang Assen 

lieten ook weten zich onzeker te voelen om 

elkaar fysiek te ontmoeten, de kans om 

besmet te raken regeerde! 

 

De vergrijzing  
Tjabang Assen heeft 18 leden, de dames 

beginnen al op leeftijd te raken en een reden 

voor nj. Romy Leuhery-Nahumury om haar 

lidmaatschap op te zeggen in april 2021. 

 
 

 

Ook zijn een aantal dames verhuist naar 

woonzorgcentrum De Slingeborgh, afdeling 

Bunga Tjengkeh. Kortom tjabang Assen 

vergrijst! 

 

Het PIKIM-koor heeft sinds de corona 

uitbraak en de strenge maatregelen voor de 

kerkgangers geen repetities meer gehad of 

een bijdrage geleverd in een kerkdienst, we 

hopen in 2022 dit weer op te pakken. 
 
Laatste liveoptreden van het PIKIM-koor 

tjabang Assen in juli 2019 in 

woonzorgcentrum ArendState te Assen, nog 

met nj. Christine Sohilait, onze voorzitter die 

ons ontvallen is in mei 2020. 

 

Ambtsjubileum ds. Mella Halussy Domina Mella 

Halussy vierde in kleine kring op dinsdag 17 

augustus haar 25-jarig ambtsjubileum bij de 

GIM. Gefeliciteerd domina Mella! 

 
Terugblik | Door: Nj. Jenny Rinsampessy 

Secretaris PIKIM tjabang Assen 
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EEN GEMIS 
 

Door: Nj. C. Latuputty | Tj. Vaassen 

 

Elke dag is een dag 
van Hoop  

Een gemis van 

Ontmoetingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Corona, het woord alleen al. Dit virus houdt ons in haar greep en 

veroorzaakt steeds duidelijker een maatschappelijke crisis, naast een 

gezondheids- en economische crisis. Door corona leven we in een 

lastige tijd, eenzaamheid en psychische druk. Bij PIKIM tjabang 

Vaassen zijn er gelukkig geen leden die hieraan gestorven zijn. Helaas 

wel binnen de gemeente Vaassen. Corona maakt mensen angstig, je 

hebt er geen controle of grip op. Het is een misselijk makend virus. Het 

is niet zichtbaar, maar de gevolgen zijn zeer heftig. Corona werkt 

verlammend, maakt dat jij je opsluit en zeer voorzichtig bent in het 

ontmoeten van mede gelovigen. 
 

 

De ontmoetingen en de verbinding die wij als PIKIM-leden hebben is hierdoor op de achtergrond 

geraakt. Wat een gemis dat de plaatselijke activiteiten niet door kunnen gaan 

Wat een gemis om niet te kunnen zingen  
Wat een gemis om geen kebaktian te hebben  
Wat een gemis om elkaar tijdens het repeteren niet te kunnen ontmoeten met de nodige lachsalvo’s.  
Wat een gemis om elkaar zowel plaatselijk, regionaal als landelijk niet te kunnen ontmoeten. 

 

Het jaar 2021 sluiten we bijna af.  
Een jaar met mooie gebeurtenissen en/of momenten, maar ook een jaar waarin we afscheid moeten 

nemen van veel van onze dierbaren, denkend aan onze enkele leden in tjabang Vaassen. 
 
 
Een ding wat ons verbindt is het GELOOF. 

 

Spreuken 17:22  
Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid  
Een somber geest verzwakt het lichaam.  
Dat leert ons deze dagen te leven bij de dag.  
Elke dag, de nieuwe dag, te ontvangen uit Gods hand en wetende dat  
Hij er morgen ook zal zijn. Kijk optimistisch naar de toekomst. 

 

Elke dag moet een dag van hoop zijn. 

 

Het gaat jullie en ons allen goed.  
Hoop dat het jaar 2022 een goed jaar wordt voor ons allemaal. 
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Maria Antoinette 
Hitipeuw - Suripatty  

(Tante Mimi) 

 
Geboren op 1 mei 1926 te Palopo (Indonesie) 

 
Overleden op 7 mei 2021 te Moordrecht 

 

Moeder, schoonmoeder, oma, 
 

overgrootmoeder, zus, tante. 

 

1 week na haar 95e verjaardag is ons oudste lid 

Tante Mimi Hitipeuw van ons heengegaan. Een 

trouw lid dat tot de corona uitbraak de PIKIM 

diensten bleef bijwonen. Door dit verlies is er 

een ouder minder van de 1e generatie, maar 

wat zij ons naliet is haar wijsheid en haar 

respectvolle benadering. Tante Mimi fungeerde 

ook als een “schaduw” (sombar) van een ouder 

binnen de PIKIM. Zo zullen wij tante Mimi 

blijven herinneren. Tante Mimi is nu bij haar 

God want Hij is een schild voor hen die tot Hem 

de toevlucht nemen. 

 
PIKIM tjabang Moordrecht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lucie Leonie Lehmann - 
Musial (Lus) 

 
Lahir 6 Maret 1933 di Soerabaja 

 
Meninggal 5 Maret 2021 di Middelburg 

 

Sebagai perkumpulan PIKIM Tjabang 
 

Middelburg, kami merasa kehilangan 

seorang anggota jang suda berusia landjut. 

Ibu Lus selama bergabung dalam PIKIM 

beliauw sangatlah radjin mengikuti kegiatan2, 

koor PIKIM dan lain2, tetapi dengan adanja 

kondisi sakit2an dan tidak aktif dengan 

kegiatan, tetapi tanggung djawab sebagai 

seorang anggotta selalu diperhatikan. 
 
Doa kami semoga Tuhan Yesus memberikan 
 

tempat terindah buat Ibu Lus di Surga. 
 
 
 
 
 
 

 
PIKIM tjabang Middelburg 

 
 
 
 

 

GEDENKWAARDIGEHERINNERINGEN 
 

IN MEMORIAM 
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Alm. Nony 

Sapulette - Patty 

 

Lahir tgl. 16 mei 1951 di Ullath 
 
Meninggal tgl. 5 juli 2021 di Nijverdal 

 
 

 
PIKIM tjabang Nijverdal 

Ibu Frederika Christina Ursepuny - Souhuwat (Rika)  
 

Geboortedatum: 
 

14 februari 1953 

 

Overlijdensdatum: 
 

28 april 2021 

 

Zoals de bijbeltekst vermeld op de rouwkaart: 
 

Dit is een nieuwe opdracht die ik jullie geef: heb elkaar lief. 
 

Heb voor elkaar net zoveel liefde als ik voor jullie heb. 

 

Lieve Usi Rika, dit zouden uw eigen woorden kunnen zijn! 

 
Begitulah ibu Rika, Ibu jang tersajang. Atas nama Pikim tjabang Vaassen 

banjak-banjak terimakasih dan U punja selamat djalan ke rumah Tuhan. 

 
 
 
 
 
 

Wilhelmina Anthonia Salampessy - Marlissa 
(Tante Mien) 

 
Lahir : 2 Maret 1928 di Wassu(Haruku) Ambon - Maluku 

 
Meninggal dunia 18 September 2021 di Huizen, dalam usia 93 tahun 

 

Atas nama pengurus dan anggota-anggota Pikim tjabang Nieuw-

Loosdrecht kami turut sepenanggungan dengan berpulangnya 

Wilhelmina Anthonia Salampessy-Marlissa jang kami biasa panggil 

tante Mien. Tante Mien bukan sadja sebagai anggota Pikim tjabang 

Nieuw-Loosdrecht, tetapi djuga sebagai pengurus jang pertama kali 

mendirikan Pikim tjabang Nieuw-Loosdrecht, dan mendirikan paduan 

suara djemaat Nieuw-Loosdrecht bersama dengan beberapa ibu-ibu 

Pikim jang telah lama meninggal dunia. Tante Mien adalah anggota 

jang tertua baik dalam Pikim maupun dalam djemaat. Pikim Nieuw-

Loosdrecht merasa sangat kehilangan seorang tua jang sangat taat 

dalam organisasi Pikim, paduan suara dan berdjemaat. Selamat 

djalan tante Mien, kenangan jang indah tidak akan kami lupakan. 

Selamat djalan ke langit jang baru dan bumi jang baru. 

 
 
 
 

PIKIM tjabang Nieuw-Loosdrecht 
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Wist je dat/alé tau ... 
 

 

...Dominee Maspaitella GPM Ambon, preken schrijft in de Indonesische taal en vertaalt naar 

het Ambons. Het is alsof hij met de woorden speelt. Hij noemt het Kuti Kata. 
 

...Het ook interessant is om de Molukse kerken te bezoeken!! Het kantoorpersoneel GIM in 

Houten heeft een uitje georganiseerd met als thema Kerkenpad. In het programma van het 

personeelsuitje is o.a. begrepen een bezoek aan de kerk in Lunteren Bethanië. Een goede 

gids is de heer J. Latul. Hij heeft meegewerkt aan de bouw van de GIM-kerken in 

Nederland. Aan de basis van het kerkgebouw ligt o.a.: kerk begint en eindigt thuis. 
 

...In Corona tijd 4 penatua’s (ouderlingen) hun opleiding Penataran teologi GIM (Vorming en 

Toerusting) hebben gevolgd. Het is een Godszege (tel je zegeningen!!). Nu ronden zij hun 

studie af met een vicariaat. 
 

...Ook een goede suggestie is wat Magim Breda doet. In de maand november 2021 heeft de 

Magim een rondleiding in het MKC (Molukse Kerkelijk Centrum) in Houten. 
 
 

 

Colofon 
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