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Liederen, gedichten  

en verhalen van 

troost, die  je als 

een warme deken 

om je heen kunt 

slaan 

B
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Opgedragen aan  

Jean-Paul & George  

en onze Beschermengelen 

 

 

 

 
Omdat zij zei, hier maar zeker daar: niet klagen maar dragen* 

 

Omdat hij onvoorwaardelijk tegen ons zei: I love you “voltreffer”* 

 
Omdat hij hier achterbleef, voor haar gekozen: van kleine friet, met groot 

verdriet*, 

 

 

wensen wij hen allen toe: Happy Landings* 

 
 

 

* gekozen teksten op de rouwlinten van mijn gezin voor hen die wij node missen 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ellen Hitipeuw-Palyama, Amstelveen 2005 
     3e, verb. dr. November 2013
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Bungkusan 
  

Simpan dalam hati 

 
 

 

Een persoonlijke keuze van liederen, verhaaltjes en gedichten, die 

troost, liefde en warmte kunnen geven bij het loslaten van een ge-

liefde en een handreiking om samen liederen van troost te zingen 

tijdens een “Malam Penghiburan” oftewel een “Dienst van 

Troost”. 

 

De gekozen liederen en gedichten zijn terug te vinden in de vele 

plakboeken, waar ik in de loop der jaren een bonte collectie van 

geboorte- , verlovings-, trouw– en rouwkaarten en uitnodigingen 

voor allerlei festiviteiten of belangrijke gebeurtenissen  binnen de 

familie– als ook mijn vriendenkring heb verzameld. 

 

Tijdens rouwperioden in zowel mijn familie als die van mijn echt-

genoot heb ik gemerkt, dat er veel troost wordt gevonden in het 

samenzijn met elkaar en vooral het samen zingen van oude ver-

trouwde  liedjes uit diverse liedboeken van de Molukse kerken in 

Nederland. U zult hiervan een aantal terugvinden in deze bundel. 

Kleine verhaaltjes als herinnering aan enkele dierbaren zijn  opge-

nomen. Bijzondere aangrijpende teksten op rouw– en bedankkaar-

ten van achtergebleven familie hebben hier een plekje gekregen, 

naast de liederen en gedichten met onsterfelijke teksten.   

 

Bungkusan, je levensbagage, het testament van je ouders en je 

omgeving. Neem mee wat je als goed hebt ervaren, voeg je eigen 

regels toe, leef ernaar en geef het door aan anderen.  

 

 
 

 

Samengesteld door Ellen Hitipeuw-Palyama, 
December 2004 
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Imagine 
 
Imagine there’s no heaven, 

It’s easy if you try 

No hell below us, 

Above us only sky. 

Imagine all the people 

Livng for today … 

 

Image there’s no countries, 

It isn’t hard to do. 

Nothing to kill or die for, 

No religion too. 

Imagine all the people 

Living life in peace … 

 

You may say I’m a dreamer, 

But Ï’m not the only one, 

I hope some day you’ll join us, 

And the world will live as one 

 

Imagine no possessions, 

I wonder if you can. 

No need for greed or hunger 

A brotherhood of man, 

Image all the people 

Sharing all the world … 

 

You may say I’m a dreamer, 

But I’m not the only one 

I hope some day you’ll join us 

And the world will live as one 

 

 

 

 

 

Geschreven en gezongen door John Lennon 

 

   4 
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Morning has broken 
  
 

Morning has broken, like the first morning  

Blackbird has spoken, like the first bird  

Praise for the singing, praise for the morning  

Praise for them springing fresh from the world  

 

Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven  

Like the first dewfall, on the first grass  

Praise for the sweetness of the wet garden  

Sprung in completeness where his feet pass  

 

Mine is the sunlight, mine is the morning  

Born of the one light, eden saw play  

Praise with elation, praise every morning  

God's recreation of the new day  
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Geschreven en gezongen door Cat Stevens 

   5 
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I love you “voltreffer” 
 

Is het alweer veertig dagen terug, dat papa Agus’ levenskaars ophield met branden? Het lijkt nog zo 

dichtbij hem ergens tegen te komen met die olijke blik in zijn ogen. Tenminste, als hij niet zijn Ray 

Charles-bril op heeft! Maar dan moest je gewoon even naar zijn mond kijken. Meestal staat daar een 

grote grijns op af te lezen. Hoe vaak in de loop der jaren zijn er geen feestjes geweest, waar iemand wel 

vroeg: Komt Agus nog of Komen Agus en Sien nog? Want dan was het de moeite waard nog even iets 

langer op een feestje te blijven hangen. En papa Agus is populair, dus hij had vaak dubbele afspraken af 

te lopen.  Zijn werkgever, de KLM, merkte wel, dat Agus’familie erg groot was. Dan was er weer een 

bruiloft of begrafenis en gewoonte getrouw wilde hij er bij zijn, of om mee te feesten of om de familie 

te troosten.  

De term populair is eigenlijk verkeerd gekozen. Inderdaad, populair was hij ook, maar vooral geliefd. 

Oma Ting de Tweede.  

 

Mijn oom kon prachtig vertellen over de jaren ‘50, je zat gewoon in het verhaal als medespeler. 

 

“Wij als budjang2 wilden altijd wat geld bijverdienen. Er lopen veel leuke meisjes rond in Nederland. 

Blond met blauwe ogen, dat was iets anders dan de chocoladekleurige Ambonese vrouwen. Het was 

hard werken bij de boer en natuurlijk werd alles zwart uitbetaald. Dat betekende dat, als er een onbe-

kende deftig uitziende meneer voorbij kwam fietsen, je meteen tussen de sla of andere gewassen moest 

wegduiken. Als er mooie blonde meisjes voorbij kwamen, dan werd er gefloten.  

Maar je wilt meer aandacht, anders zo saai, dus was fluiten en roepen hoe mooi ze was niet voldoende. 

Eén vriend, Frans, sprak een beetje Engels, dus die werd om bepaalde vertalingen gevraagd. Iets liefs in 

het Engels roepen was natuurlijk bedoeld om  het meest ultieme succes te bereiken. Na gefluit kon wor-

den geroepen ‘you’re looking good’of ‘you’re looking so sweet’. Kleine succesjes werden geboekt bij 

de Hollandse deernen, wat weer rivaliteit tussen de plaatselijke jongeren en die Ambonezen bracht! 

Het geluk lachte mij toe. Tijdens het werken kwam er weer een vreselijk mooi meisje voorbij. ‘Hee 

Frans, tjo bilang: beta tjinta ‘se bagaimana itoe dalam bahasa Inggris?. De boer was intussen met een 

landbouwmachine in de weer en die maakte een hoop kabaal. Frans riep de Engelse vertaling naar mij 

toe en ik floot en riep naar het meisje ‘I love you voltreffer’ ”. 

 

Zeg nou zelf: voltreffer klinkt toch veel krachtiger, zo niet spannender dan het bedoelde ‘forever’. 

 

 

 

 

 

 

 

Op het ene lint van onze afscheidsgroet bij het bloemstuk in de vorm van een vuurrood hart stond dan 

ook als tekst: ‘I love you “voltreffer’’. 

 

Lieve herinneringen na  het overlijden van mijn lieve oom en pleegvader 

Papa Agus Kippuwin Amstelveen op 18 september 1999   

   6 
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 Oeps!  
 

Met drie auto’s gaan we naar het uitvaartcentrum in Leiden om Papa Janes netjes aan te kleden, die op 

27 januari 1996 is overleden in het ziekenhuis in Leiderdorp.  

Met Jomi, Raymond, Matthew, Nathalie, de kleinkinderen van Mama Non, gaan we Papa Janes mooi 

maken, afleggen klinkt zo koud, zodat hij in vol ornaat opgebaard kan worden  We zien een groot rood 

gordijn en horen wat geschuifel erachter. De meneer van het uitvaartcentrum heeft ons daarvoor in de 

gang opgevangen en ons uitgelegd wat er gaat gebeuren. Als we binnen in die grote zaal met dat vrese-

lijke rode gordijn wachten, vinden de kleitjes het tijd om wat leven in de brouwerij te gooien. Stilzitten 

is er niet bij en met moeite kunnen we ze in toom houden. Eindelijk, het gordijn gaat open en Raymond 

zet het op een lopen, want hij ziet opa op een tafel liggen. Dat opa slechts gekleed ligt in een onder-

broek deert Raymond niet. Hij wil opa aaanraken.  “Oeps, wat is opa koud”, zegt Raymond verschrikt. 

Ik sla mijn armen om hem heen en zeg:”Tja opa leeft niet meer en daarom hebben ze hem in een grote 

koelkast gestopt. Dan blijft hij nog mooi en kunnen wij hem helpen aankleden. Straks kunnen alle men-

sen zien hoe mooi opa eruit ziet”. Dat is voor Raymond genoeg en hij blijft opa aaien. “Wij gaan jou 

mooi aankleden opa”, zegt Raymond op lieve toon.  

Inmiddels zijn we weer een dag verder. Oom Ben is gearriveerd vanuit Jakarta. Hij is natuurlijk ook 

verdrietig, maar weet de familie op de juiste momenten op het goede spoor te houden met zijn grapjes.  

Het  lijkt oom Ben leuk, als de kleinkinderen ook iets voor opa Janes gaan zingen tijdens de Malam 

Penghiburan. De kleintjes willen wel. Opa Ben vraagt hen of ze het liedje ‘Vader Jacob’ kennen. Na-

tuurlijk kennen de kleintjes dat versje. Zo gezegd zo gedaan in de kerk. De kleinkinderen zullen een 

liedje voor opa Janes zingen. Corine is  10 jaar, Nathalie is 8 jaar en beide meisjes kunnen in de kist 

kijken. Jomi wordt door Corine opgetild, zodat zij ook naar haar opa kan kijken. De kleuters Matthew 

en Raymond kunnen, als ze op hun tenen staan, net met hun neusjes boven de rand van de kist uitko-

men.. Als de kleintjes naar de kist lopen, komen ineens Tim en George aangelopen, die tegelijk aan 

weerskanten van de kist Raymond en Matthew optillen. Ze kunnen op die manier ook naar opa kijken 

in de kist. Vervolgens wordt uit volle borst, ondersteund door het gezang van Tim en George, “Opa 

Janes, Opa Janes, slaap je nog ….” gezongen. De meer dan 800 aanwezige mensen in de kerk reageren 

eerst een beetje onthutst, verbaasd en vervolgens ontroerd op deze hulde aan opa Janes. 

Na de dienst der vertroosting komt het bekende ritueel van condoleren. Raymond  staat bij de kist en  

wil opa wakker maken. Hij trekt aan mijn jasje en vraagt: “Tante Ellen,  wanneer wordt opa wakker?” 

“Opa Janes is heel erg moe en wil heeeeel lang slapen”, antwoord ik op zijn vraag. “Dan moet opa maar 

blijven slapen, anders is het zo zielig om hem wakker te maken! Dag opa”, aldus Raymond en hij ver-

dwijnt in de drukte van die avond. 

Oom Ben lost de volgende dag na de uitvaartdienst zijn belofte aan Papa Janes in.  Terwijl Papa Janes 

in de kist  de kerk wordt uitgedragen, zongen oom Ben en oom Boetje uit Zeeland, die ook gitaar speel-

de, het prachtige Maleise lied: Beta ingin mau pulang ke Ambon ina e……. Oom Ben heeft in beide 

oecumenische kerkdiensten een bijdrage geleverd en als afscheid voor Papa Janes gezongen, wat voor 

alle familieleden, maar in het bijzonder zijn zus Mama Non, een enorme troost is geweest. Met deze 

moie herinneringen kun je weer verder leven. 

 

 

Fijne herinneringen rondom het overlijden van mijn lieve oom en pleeg-

vader Papa Janes Manuputty in Leiderdorp op 27 januari 1996   

   7 
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Een bedevaartslied 

 
Psalm 130, verzen 1- 8  

 

 
Ik zit zo diep in de put, Here, 

en ik roep naar U. 

Luister naar mij, Here, laten Uw oren 

naar mij luisteren. 

Here, als U al onze zonden blijft onthouden, 

kunnen wij immers niet blijven leven? 

Maar ik weet dat U vergeeft,  

zodat iedereen ontzag voor U zal hebben. 

Ik verwacht alles van de Here. Ik ken 

Zijn woord en heb er alle vertrouwen in. 

Ik zie uit naar de Here. Ik zie naar Hem uit 

met nog meer verlangen dan de nachtwaker 

uitkijkt naar de nieuwe morgen. 

Laten de Israëlieten al hun vertrouwen 

op de Here stellen, want de Here is rijk 

aan goedheid en liefde. Hij zorgt voor de 

bevrijding. 

Hij zal het volk Israël bevrijden van al  

zijn zonden. 

 

 tekst uitgekozen door mijn peetmoeder  

Mama-ani Sien Kippuw-Tomasowa, 2003 

  

   8 
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 P A U L 
 

 

 

 

 

“ I will miss you, oh how I will miss you 

 

I’ll dream of you an d I’ll cry a million tears 

 

But the sorrow will pass 

 

and the one thing that will last 

 

is the love that you’ve given me” 
 

 

 

 

Iris DeMent 

 

 

 

Bedankkaart van Babs |Sahetapy & Naomi Tauran 

Bij het overlijden van haar echtgenoot & liefste papa 

(en mijn goede vriend) Paul Tauran op 22 april 1996 

   9 
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Blijf mij nabij 

 
Gezang 392 : 1, 3 en 5 

 

 

 

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 

De nacht valt in waarin geen licht meer straalt. 

Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

 

U heb ik nodig, Uw Genade is 

Mijn enig licht in nacht en duisternis. 

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 

Houd, Heer , Uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 

Licht in het duister, wijs de weg omhoog. 

Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 

In dood en leven, Heer, wees Gij nabij 

 
 

 

 

Gezongen bij de uitvaartdienst op 31 oktober 1998  

in de aula van de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam  

bij het overlijden van oom Piet Siahainenia  
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Gezongen tijdens de “malam penghiburan” op 8 maart 1999  

in de Molukse kerk te Vught 

bij het overlijden van mijn neef Junus Sapulete,  

Tinggal sertaku 

 
Njanjian Rohani 111: 1,4 en 5? 

 
Tinggal sertaku, kawanku kudus 

t’la hampir malam, djangan djalan trus 

tiada tolongan, hanja padamu 

silakan Tuhan, tinggal sertaku 

 

Tak ada musuh jang menakutkan 

tak air mata jang berpahitan, 

Sengatmu, maut, dan kemenangan 

t’lah hilang, karna Tuhan sertaku 

 

Beri salib, ketika matiku 

Bersinar dan menundjuk surgaMu 

Menjingsing fadjar, bajang maut lenjap 

Ja Tuhan, tinggal sertaku tetap 
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El-Hak Gembalaku 

 
Tahlil 198: 1, 2 en 5 

 

 

 

El-Hak Gembalaku 

djiwaku senang 

Diantar ke tempat, 

dimana aku sempat  

memakan, berhenti  

pada air tenang 

 

El-Hak Gembalaku 

djiwaku teduh, 

dilindungkan ni’mat 

didiruskan slamat 

diantar, didukung 

dibri berteguh. 

 

El-Hak Gembalaku 

dombanja jang chats 

klak tinggallah aku. 

Dirumah Allahku 

kekal klak’ku diam 

dan pandang chalats! 
 

 

 

Gezongen tijdens de “malam penghiburan” op 23 maart 2000  

in de Molukse kerk te Haarlem  

bij het te vroeg overlijden van een veelbewogen jongere Nathan Patty  
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“Al  de begraafplaats “Jaffa” te Delft Gezongen tijdens de uitvaartdienst op 18 juni 1990  

in de Bevrijdingskerk te Leiden 

bij het overlijden van mijn ‘kapper in mijn jeugd’, oom Ating Pelmelay 

De Heer is mijn Herder 

 
Gezang 14: 1, 3 en 5 

 
De Heer is mijn Herder 

‘k heb al wat mij lust 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden 

Hij voert mij al zachtkens  

aan waat’ren der rust 

 

De Heer is mijn Herder 

Al dreigt ook het graf 

geen kwaad zal ik vrezen 

Gij zult bij mij wezen 

o Heer, mij vertroosten 

Uw stok en Uw staf 

 

De Heer is mijn herder 

Hem blijf ik gewijd 

‘k zal immer verkeren 

in ‘t huis mijnes Heren 

zo kroont met haar zegen 

Zijn Liefde me altijd 

  

13   
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God kan niet overal zijn 

 

en daarom heeft Hij 

 

moeders geschapen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tekst op de bedankkaart van familie Ferry, Sonja, Jeff, Sheilla & Jeff Sapulettey  

na het overlijden van hun moeder en oma, tante Nel Tuwanakotta-Sapuletej in 2001 
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God voelt mee 

 
Ik geloof dat God mijn gevoelens begrijpt, 

 

Hij is niet boos als ik opstandig ben, 

 

of terneergeslagen, 

 

Het mag! 

 

Hij kent me 

 

en blijft van mij houden, 

 

ook als ik mezelf niet meer begrijp 

 

 

Gelezen in de liturgie van de “malam penghiburan” op 16 september 1994 

gehouden in de Pauluskerk te Leerdam 

bij het overlijden van de atlijd vrolijke bung Bert Wattimurij, 
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Gehoord tijdens de uitvaartplechtigheid op 6 mei 1998  

in de kapel op de internationale begraafplaats te Benalmadena, Spanje 

bij het overlijden van mijn trotse en goedlachse vader Frits Palyama. 

GANDUNG-E 

 

GANDUNG E, SIOH GANDUNG-E 

MARI BETA GENDONG, BETA GENDONG ALE JUA 

KATONG DUA, TJUMA SATU GANDUNG-E 

SATU HATI SATU JANTONG E 

 

GANDUNG, LA MARI GANDUNG 

MARI JUA ALE - O 

BETA MAU BILANG ALE 

KATONG DUA SATU GANDUNG 

 

HIDUP ADE DENG KAKA 

SUNGGUH MANIS LAWANG-E 

ALE RASA BETA RASA 

KATONG DUA SATU GANDUNG 

 

 

 

 

 

 

 

Geschreven en gezongen door  Boetje Sapury 
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“Al  , op de begraafplaats “Jaffa” te Delft 

  

 Tekst op de bedankkaart van Aad en Els Bol-Jansen 

na het overlijden van hun zoon Vincent Bol op 12 januari 2004 

(studie– en ateliergenoot van mijn zoon in Delft) 

  

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde 

Nu weet ik, dat ik nooit zal zijn vergeten 

Ik leverde bewijs van mijn bestaan  

Omdat door het verleggen van die ene steen 

De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan 
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“Al zingend  , op de begraafplaats “Jaffa” te Delft 

  

Ik sta aan de overkant van een stroom 
de stroom van jouw verdriet, jouw eenzaamheid 
 
Ik wil je bereiken 
maar vind de woorden niet; 
vind de gebaren niet 
 
Ik sta daar aan de overkant, tegenover jou 
Niet diep genoeg kan ik voelen wat je voelt 
 
Het enige wat ik koppig doe 
Ik blijf, ik sta, ik wacht, ik kijk 
Zo ben ik een beetje bij je. 
 
Ria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst op de rouwkaart geschreven door mijn zwemmaatje Ria Teunissen  

na het overlijden van haar echtgenoot Martin Teunissen op 29 maart 2003 
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“Al zingend  , op de begraafplaats “Jaffa” te Delft 

  

Lieve mensen, 

 

Aanvaard mijn gedachten als dank ; 

 

Woorden heb ik niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenie 

Batseba 

Raphaël 

 
  

 

 

 

  

Tekst op de bedankkaart van Lenie Lopulalan-Tamaëla en kinderen  

na het overlijden van haar echtgenoot en hun vader Etus Lopulalan op 4 november 1999 
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“Al zingend  “Jaffa” te Delft 

  

 

“Al zingend  begraafplaats “Jaffa” te Delft 

Brown eyed girl 

 
Hey where did we go 

Days when the rains came ? 

Down in the hollow 

Playin’a new game 

Laughing and a runnin’ 

Skippin’and a jumpin’ 

In the misty morning fog with our, 

Our hearts a-thumping 

And you, my brown-eyed girl 

You, my brown-eyed girl 

 

Whatever happened 

To Tuesday and so slow 

Going down to the old mine with a 

Transistor radio 

Standing in the sunlight laughing 

Hide behind a rainbow’s wall,  

Slipping and a-sliding 

All along the waterfall 

With you, my brown-eyed girl, 

You, my brown-eyed girl, 

 

Do you remember when we used to sing 

Shal la la la la la  dee dah 

…... 
Gezongen door Van Morrison  
  

Gehoord na de uitvaartdienst op 9 september 2000 

in de Maranathakerk te Leiden 

bij het overlijden van mijn gezellige vriendin Atty Pattiapon-Sahetapy  
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“Al zingend  begraafplaats “Jaffa” te Delft 

Songbird 

 
For you, there’ll be no more crying, 

For you, the sun will be shining, 

And I feel that when I’m with you 

it’s alright, I know it’s right 

 

To you, I’ll give the world 

To you, I’ll never be cold 

‘cause I feel that when I’m with you, 

it’s alright, I know it’s right 

 

 And the songbirds are singing, 

 like they know the score, 

And I love you, I love you, I love you 

like never before 

 

And I wish you all the love in the world, 

But most of all, I wish it from myself 

 

And the songbirds keep singing 

like they know the score, 

And I love you, I love you, I love you 

like never before  

  

 

 
Geschreven door Christine McVie (Fleetwood Mac) 

Uitvoering: Eva Cassidy 

Gehoord tijdens de “malam penghiburan” op 7 oktober 2003 

in de Molukse kerk te Leerdam 

bij het overlijden van mijn mentor ’Maluku/Indonesië’ zus Leen Mahakena-Wattimury  
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“Al zingend naar het  “Jaffa” te Delft 

 

“Al zingend naar  , op de begraafplaats “Jaffa” te Delft 

   

Gezongen tijdens de uitvaartdienst op 24 april 2001   

in de Molukse kerk te Moordrecht 

bij het overlijden van mijn altijd glimlachende oom Octovianus “Oko” Sahetapy   

22 



223   

 

“Al zingend naar het  de begraafplaats “Jaffa” te Delft 

 

“Al zingend naar  , op de begraafplaats “Jaffa” te Delft 

   

Gezongen  tijdens de “malam penghiburan” op 24 november 2002 

in de Molukse kerk te Alphen a/d Rijn 

bij het overlijden van tante Maria (Marietje) Takarbessy-Moeljadiwirjo 
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“Al zingend naar  , op de begraafplaats “Jaffa” te Delft 

   

Gezongen tijdens de “malam penghiburan” op 4 januari 1996 

in de Nederlandse kerk te Capelle a/d Ijssel 

bij het overlijden van oud president van de Republik Maluku Selatan J.A. Manusama 
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Gezongen door het kerkkoor tijdens de malam penghiburan op 20 mei 1997  

in de Molukse kerk te Alphen a/d Rijn 

bij het overlijden van mijn lieve, warme (schoon)moeder Dee Hitipeuw-Titaheluw, 

  25 



226 

 

“Al zingend  , op de begraafplaats “Jaffa” te Delft 

  

Asli 

 

 I’m soaring on the wings of a dove 

He’ll take me home to a sacred place 

A treasure kept within my soul 

 

I close my eyes 

And I see the sun 

It lights the moon 

I smell the scent 

Of whirling flowers 

All around 

I hear a choir of angels 

Whispering the sweetest tunes 

They pull me back again 

To where I belong 

 

Mengikut merpati 

Melajang 

Pulang kembali 

Ke tempat jang sutji 

Sembahjang 

Dan simpan di hati 

 

Memandang sendiri 

Mata hari terangkan bulan 

Ku tjumi 

Bunga wangi s’pandjang djalan 

Mendengar suara melaikat menjanji 

Lagu tjinta 

Tertarik kembali 

Ke tanah Asli 
 

‘  

Sioh Maluku ... 

 

 

Gezongen door Julya Lo’ko 

Lo’ko & Van Ligten 

Maleise vertaling Ais  Lawalata 
 

 

 

 

 

 

 1997, als troost in moeilijke uren 

speciaal uitgekozen voor mijn zoon Jean-Paul   
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Tears in Heaven   

 
Would you know my name 

If  I saw you in heaven? 

Would you be the same 

If  I saw you in heaven? 

 

I must be strong 

And carry on 

‘Cause I know I don’t belong 

Here in heaven 

 

Would you hold my hand 

If I saw you in heaven? 

Would you help me stand 

If I saw you in heaven? 

 

I’ll find my way 

Through night and day, 

‘cause I know I just can’t stay 

Here in heaven. 

 

Time can bring you down 

Time can bend your knees. 

Time can break your heart, 

Have you begging please, begging please. 

 

Beyond the door, 

There’s peace I’m sure, 

And I know there’ll be no more 

Tears in heaven. 

 

Would you know my name 

If I saw you in heaven? 

Would it be the same 

If I saw you in heaven? 

 

I must be strong 

And carry on, 

‘Cause I know I don’t belong 

Here in heaven. 

 

 

Gezongen door Eric Clapton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992, in liefdevolle herinnering aan Papa Jan Hitipeuw, 
uitgekozen voor mijn broer Erik Hitipeuw 
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Tekst  op de bedankkaart van de families Hitipeuw-Luhulima, Luhulima-Sahetapy,  

Estafano & Desiree van Aanholt en haar echtgenoot Karel Hitipeuw na het overlijden  

van mijn nichtje Shirley Hitipeuw-Luhulima op 9 maart 2002 te Rotterdam. 
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Gezongen tijdens de uitvaartdienst op 2 juli 1982 

in de aula van de begraafplaats Rosenburgh te Voorschoten 

bij het overlijden van mijn dorpsgenote Suze de Lima    
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Gezongen   
Gezongen tijdens de “malam penghiburan” op 8 december 2002 

in de Molukse kerk te Vaassen  

bij het overlijden van oesi Doortje Maspaitella-Hitipeuw,   
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Gezongen tijdens de “kebaktian makburat” op 3 december 1988 

in de Molukse kerk te Leerdam 

bij het overlijden van mijn strijdbare vriend Richard Sahetapy   
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Gezongen tijdens de “malam penghiburan” op 8 augustus 2002  

in de Molukse kerk te Assen  

bij het overlijden van mijn dierbare tante Au Hitipeuw-Nendissa 
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Gezongen tijdens de “kebaktian malam penghiburan” op 4 mei 1991  

in de Maranathakerk te Leiden  

bij het overlijden van tante Ien De Queljoe-Hahury 
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djAngan kamu takut DSL 173, 1,2 

“oma Ting, 27 april 1992 etc. 

  

 

“Al zingend naar  de begraafplaats “Jaffa” te Delft 

Gezongen tijdens de uitvaartdienst op 27 april 1992  

in Huize Dennenrust te Renkum, Wageningen  

bij het overlijden van mijn liefste oma Ting-Ting Kippuw-Lilipaly 

Mawar lagi bakung laju segenap  Meskipun berlaku Susah dan tjela. 

Kebesaran dunia Ta pernah tetap  Meski anging ribut. Dengan sukarnja, 

Tapi Mawar Saron, Ja’ni Tuhanku  Tapi djandji Tuhan. Tinggallah tetap 

Ta pernah terluruh, Tinggal tetap  Biarlah bernanji. Meski dimalam jan gelap 

padamu  
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“ander lied, zit al op pagina 8 

  

 

“Al zingend  , op de begraafplaats “Jaffa” te Delft 

 

“Al zingend naar het graf” op 5 oktober 1999   

op de begraafplaats “Jaffa” te Delft  

bij het ten grave dragen van Zus Paula Habibuw- Lawoasal  
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“Al zingend naar  de begraafplaats “Jaffa” te Delft 

 

Gezongen tijdens de “kebaktian makburat” op 26 oktober 1991  

in de Molukse kerk te Leerdam  

bij het overlijden van oom Cores Tupamahu   
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“Al zingend  , op de begraafplaats “Jaffa” te Delft 
Gezongen tijdens de uitvaartdienst op 24 augustus 2002  

in de Molukse kerk in Alphen a/d Rijn  

bij het overlijden van mijn tante “van de lekkerste tjutjurs” Dee Kipuw-Siauta 
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 en strenge oom Bandji (Frans) Sapulete 
 

Gezongen   DJAM SEMB 

  

Gezongen tijdens de malam penghiburan op 27 februari 1989 

in de Molukse kerk te Barneveld 

bij het overlijden van mijn lieve & gulle oom Frits Nendisa 

  38 



239   

 

Gezongen tijdens de “kebaktian makburat” op 7 december 1998 

in de Molukse kerk te Wormerveer 

bij het overlijden van mijn lieve en strenge oom Bandji (Frans) Sapulete 
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PEACE IN THE VALLEY (FOR ME) 

 

 
Well I’m tired and so weary but I must toil on  

Til the lord comes to call, call me away 

Where the morning is bright and the lamb is the light 

And the night is as dark as the sea 

There’ll be peace in the valley for me someday 

There’ll be peace in the valley for me oh lord I pray 

There’ll be no more sadness or sorrow or trouble will be 

There’ll be peace in the valley for me 

 

 

Well the bear will be gentle and the wolf will be tame 

And the lion shall lay down by the lamb 

And the beast from the wild will be led by a child 

And I’ll be changed from the creature that I am  

There’ll be peace in the valley for me someday 

There’ll be peace in the valley for me oh lord I pray 

There’ll be no sadness no sorrow or trouble my darling for me 

There’ll be peace in the valley for me 

 

 

 
Gezongen door Elvis Presley 

Gehoord tijdens de crematieplechtigheid op 17 februari 2005 

in het crematorium Amersfoort te Leusden   

bij het overlijden van mijn (tante en) favoriete oppas uit mijn jeugd Kiki Postma  
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Bungkusan 
 

Enkele reacties gevraagd 
 
 als ik bij mijn tante in de wijk ben geweest, 

krijg ik altijd een ‘bungkusan’ mee: lekkernijen 

om thuis nog na te genieten 

 

 een herinnering aan iemand, die je dierbaar is 

 

 bagage, dat je met je meezeult en als een last 

kan ervaren  

 of als een koffer vol met goede herinneringen, 

die je je verdere leven graag wilt bewaren 

 

 bungkusan betekent: verantwoordelijk durven 

dragen en nemen 

 

 testament van je ouders, leefregels van  de 

groep waartoe je behoort 

 

 geef je graag iemand mee, die bij je langs is 

geweest. Dat kan iets eetbaars zijn, iets tast-

baars als een fotootje of kadootje of gewoon 

een fijn gesprek,   

 

 De kain van je moeder, tante of oma met iets 

waardevols erin bewaard 
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pagina Titel lied Psalm/gezang  

   Mazmur/Tahlil Dua Sabat Lama Njanjian Rohani Kidung Djemat Buku Njanjian  

           Geredja 

       

25 ‘Ku berbahagia     JdH 197           392     383 

 

24 Angin ribut menyerang                 30 a     307 

 

10 Blijf mij nabij Gezang 282   111        214 

 

13 De Heer is mijn       Gezang 184           339 

            Herder  Tahlil 198 

  

32 Djam sembahjang    136         251 

    

34       Djangan takut    173 JdH 251        363 

 

39 Djawab atas panggilan    3  Kudenger Tuhanku           33  Suaramu   302 

           Tuhan                 kudengar    

 

12       El-Hak Gembalaku   Tahlil 198                339 

      Gezang 184 

  

29 Iring maha-Tuhan     96            376 Ikut     171 

         Dikau saja, Tuhan 

 

35 Kekasih djiwa    4 JdH 35            149 Sang     303   

         maha tabib t’lah dekat 

 

36 Kuserahkan pada Tuhan   149 JdH 585             364 Berse-     355 

         rah kepada Yesus 

 

23 Makim dekat Tuhan    JdH 456    401     388 

 

30 Pembaharuan ‘alam   191 Inda sebagai di Eden       405 

                          

31        Pikul salib    99    372 Ingin-  170 

         ka kau ikut Tuhan 

 

38 Rindu-dendam akan Surga   61 Bri kiranja       397 

39     

37 Rumah Bapa    98 JdH 88 Ke Rumah tempat       216 

                     jang senang 

    

22       S’lamat di tangan jesu       388     384 

 

33      Sohbat jang benar    201 Jesus ada sobat kita 453 Yesus  366   

         kawan yang sejatie 

 

 11     Tinggal sertaku            111       214  
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  notities 
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