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Dominee worden
Parai Puluhamu [plaats van de goede boodschap] is een dorp en dat dorp is het kerkelijk
centrum van de Gereja-Gereja Bebas Sumba Timur (GGBST). In het hoofdgebouw van
het dorp is een ruimte voor de sekolah guru-Injil [school voor evangelist] (SGI), die
ook wel ‘de Opleiding’ wordt genoemd. De school is gericht op opleiding tot guru-Injil
(ook wel Fase I of SGI I genoemd) en op opleiding tot pendeta [dominee] (ook wel
Fase II of SGI II genoemd). Tot aan zijn overlijden op 9-3-2002 is ds. P.P. Goossens de
docent geweest van de SGI. Daarna is het docentschap verdeeld over diverse personen,
met name de dominees: Bunggul, Lukas en Enos.
De SGI Fase 1 ligt sinds 2013 stil. Reden: de enige overgebleven leerling trok zich terug
en er kwamen geen aanmeldingen van nieuwe leerlingen. Dat wil niet zeggen dat geen
enkele jongere geïnteresseerd is in het werk van guru-Injil; diversen geven er de
voorkeur aan om – al dan niet met financiële steun via SOS - theologie op Bali te
studeren om daarna zich dienstbaar te maken in de GGBST.
Dat dienstbaar-zijn kan inhouden dat de gediplomeerde als guru-Injil gaat en blijft
werken, maar ook dat hij na enige tijd pendeta wordt. Om pendeta te worden moet veel
stage worden gelopen en moet SGI Fase 2 worden afgerond. Deze fase heeft vele jaren
in de nul-stand gestaan. In 2012 is deze fase nieuw leven ingeblazen. In dat jaar zijn vijf
guru’s-Injil eraan begonnen: Mara Willem Hebi, Nggaba Ima, Hina Hungameha,
Kurniawan Mbulu Mila Eti en Thomas Djami. Eti en Ima hebben Fase 2 succesvol
afgerond en zijn nu predikant te Lalindi respectievelijk Baing. Thomas is helaas
overleden. Of Mara en Hungameha nog studeren is niet duidelijk.
Op 10-3-2018 kreeg ik een e-mail van Lukas dat er een nieuwe lichting leerlingen voor
Fase 2 gereed staat: “We hebben vastgesteld dat zes goeroe Injil, namelijk: Kornelis in
Wanga, Lazarus in Maudjawa, Stepanus Tay in Wula resort Mangili, Amos in
Nggorumunni resort Parai Puluhamu, Michael in Wairara resort Lamara en Matius Katauhi
Kulandima in Rappu resort Lalindi. En met betrekking tot de kosten die we samen hebben
berekend; totale kosten nodig in een maand Rp. 1.000.000”. Dat is circa € 62,-.

V.l.n.r.: ds. Lukas, Matius, Lazarus, Stepanus, Kornelis, Micha, Amos, ds. Bunggul en ds. Enos

En de nieuwe lichting is kennelijk aan de slag gegaan, want ik kreeg op 10-1-2019 via
Whatsapp een bericht van Amos. Hij schreef (ik vertaal uit het Engels): ‘Vandaag hebben
wij een examen afgelegd. Helaas was Lazarus daar niet bij, want hij was ziek. Het
examen ging over de Heidelbergse Catechismus. Vanavond zal Matius een preek houden
als onderdeel van zijn test. Het volgende examen zal op 7 februari zijn en dat zal gaan
over de Sumbanese Geloofsbelijdenis. En volgende maand zal een preek worden
gehouden door Kornelis.”
Mooi dat de opleiding tot predikant doorgaat!
Ed van der Vlis
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