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Papua’s, vrienden en vriendinnen, 

2020 is op alle fronten een bijzonder jaar gebleken. Niet alleen konden onze 

reguliere bijeenkomsten geen doorgang vinden, maar ook in de thuissituatie 

kampen velen van ons met de ingrijpende gevolgen van het virus. Om toch 

bij u in de huiskamer te komen hebben we versneld het traditionele 

contactblad van de stichting Copan weer nieuw leven in geblazen. Triton is 

nog slechts een ruwe parel die we specifiek voor onze digitale 

kerstuitzending bij u op de mat wilden hebben liggen. Het fijn slijpen van de 

vormgeving en inhoud zullen we met ideeën en inbreng vanuit onze 

gemeenschap  gaandeweg ontwikkelen. Dit contactblad heeft een 

brugfunctie. Het is bedoeld om de contacten onderling te bevorderen, 

contacten van mensen die dezelfde achtergrond hebben. Ik hoop van harte 

dat dit contactblad onze verbondenheid sterker zal maken, en roep een 

ieder op wel en wee binnen onze gemeenschap met ons te delen, zodat we 

waar nodig actief kunnen bijdragen aan het sociaal en geestelijk welzijn van 

Papua’s in Nederland. Nu wij als gelovigen ook de kerstviering in beperkte 

vorm mogen doorbrengen, wil ik u allen, mijn dierbare landgenoten, onze 

lotgenoten uit de Molukken, Ambon, Kei-Eilanden, Tugu-eilanden, Chinezen 

en alle sympathisanten de vreugde van de geboorte van Christus 

toewensen. 

Gezegende en gezonde feestdagen! 

Don Joku, voorzitter stichting Geestelijk en Sociaal Welzijn Papua’s in 

Nederland COPAN. 
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1  De Harvard Peabody expeditie   2  De Weg   3  Tussen twee vuren  4  Gembala dan Guru bagi Papua Frans Lieshout   5  Kais  
 6  Plumes from Paradise   7   Brieven en dagboeknotities van 1e luitenant der mariniers Wim Kayzer 

 
 

 

 

Eddy Korwa (1940) is een Papoea, geboren en opgegroeid in 

voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. De Nederlandse belofte 

over een vrij en onafhankelijk West-Papua werd in 1962 ruw 

verbroken met de overgang van Nederland naar Indonesië. 

Eddy kon dat niet accepteren. Hij verzette zich van meet af 

aan tegen de nieuwe machthebbers, kwam daardoor in de 

problemen en moest voor zijn eigen veiligheid zijn land 

verlaten. Hij vluchtte in 1964 als verstekeling aan boord van 

een Nederlands vrachtschip. Dit was een gewaagde 

onderneming, die hij zonder de hulp van zijn grote vriend Leo 

niet zou hebben gered. Eddy bouwde in Nederland een nieuw 

bestaan op, maar de strijd voor gerechtigheid en een 

onafhankelijk West-Papua is zijn hele leven centraal blijven 

staan. 
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OM DE MENSELIJKE WAARDIGHEID IN PAPUA 

Begin van dit jaar verscheen het boekje “Om de menselijke 

waardigheid in Papua”, een vertaling en bewerking van 

“Surat-Surat Gembala (letterlijk: Herderlijke brieven)”. Het is 

geschreven door de leiders van het Oecumenisch Forum van 

Kerken in Papua waarvan ds. Benny Giay de voorzitter is. Het 

bevat brieven aan de gemeenten, maar ook persverklaringen 

en oproepen aan de overheid en de universiteit die allemaal 

ingaan op de situatie in Papua: het militaire geweld, de 

schending van mensenrechten, de rechteloosheid, de 

gebrekkige medische zorg en het tekortschietend onderwijs. 

Ze willen de waarheid aan de dag brengen. Ze roepen de 

regering op om te stoppen met het geweld en het gesprek 

aan te gaan, om een dialoog te voeren, een eerlijke en 

oprechte dialoog waarbij een derde onafhankelijke partij 

bemiddelt. De brieven willen de mensen in Papua troosten, 

bemoedigen, uitzicht geven en vooral ook weerbaar maken. 

In de Nederlandse vertaling zijn  aan de verklaringen en 

brieven uit 2012 – 2018 nog drie stukken toegevoegd, n.l. een 

oproep aan de Wereldraad van Kerken, een oproep aan de 

internationale gemeenschap in verband met het racistische 

geweld tegen Papoea’s in augustus 2019 en tenslotte een 

brief van de GKI – TP aan de eigen gemeenten en 

voorgangers over de ontstane situatie. 

Van het boekje zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar. 

Het is te bestellen bij H.J. van der Steeg, e-mail: 

steegvenema@kpnplanet.nl, de prijs is Euro 5,00 plus 

verzendkosten. 

 

**     We verwelkomen in de gemeenschap,  en feliciteren de trotse ouders en familie !     ** 
 
Raki en Debby Ap hebben op 22 april een tweeling gekregen, Wayana Marlene Insorak en Sawndy 
Carolien Insoraki.  
 
 
Miko Serko Mamoribo Carels en  Baindu Dros  zijn op 10 september ouders geworden van Sowèlo 
Serko Carels. Sowèlo is the all/the whole, the strength of the sun. Serko is the 7th generation in the 
fathers family line, he is the one that can go through every defence, the liberator. En 
Chōwa Mpole Carels, Chōwa is both the striving to balance, and the finding of peace. Mpole is down 
to earth, both feet on the ground, and gentle.   

 

De stichting COPAN heeft het afgelopen jaar meerdere pastorale bezoeken afgelegd aan leden van onze gemeenschap, en zijn ondanks 

het corona virus vertegenwoordigd geweest bij een tiental bijeenkomsten in het welzijn van onze gemeenschap. We zijn doorlopend op 

zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen om in de eigen omgeving / regio bezoeken te brengen aan leden van onze gemeenschap. 

Eventuele reiskosten kunnen vergoed worden.  

Vacatures : Algemeen bestuurslid, Penningmeester. 

 

 

INHEEMSE PIONIERS IN ZENDING EN ONDERWIJS 

Als het over de geschiedenis van de zending in Papua gaat 

dan krijgen meestal vooral de buitenlandse zendelingen 

aandacht. Maar ze waren niet alleen. Van het begin af aan 

waren er ook de inheemse medewerkers: onderwijzers, 

voorgangers, evangelisten. Ze kregen hun opleiding en 

vorming in het huis van de zendelingen (anak piara), later aan 

de opleiding tot guru/onderwijzer/gemeentevoorganger in 

Manokwari en nog weer later in Miei (ds. Kijne!). In de tijd na 

1910 toen het zendingswerk zich uitbreidde werden er 

helpers aangetrokken van buiten Papua, vooral uit Sangir en 

Ambon (Maluku Tengah). Zij allen zijn voor de verbreiding van 

het Evangelie in Papua van ongelooflijk grote betekenis 

geweest. Ze hadden weinig opleiding gehad, werkten vaak in 

afgelegen gebieden en hadden weinig hulpmiddelen ter 

beschikking. 

Ds. F.C. Kamma verzamelde voor zijn grote werk over de 

geschiedenis van de zending in Papua in totaal 20 teksten van 

guru’s waarin ze vertellen over hun leven en werk. De meeste 

van deze verhalen waren in het Maleis geschreven, enkele in 

plaatselijke talen. Joop Roemajauw, helaas overleden, hielp 

bij de vertaling ervan. Dr. Th van den End heeft ze uitgegeven 

in het boek “Guru-Guru Perintis di Tanah Papua”. Een 

prachtig boek voor wie meer wil weten over de ontwikkeling 

van de zending in Papua. 

 

Norman. 

De amper twintigjarige Norman Taborsky reist naar 

Nederlands Nieuw-Guinea om er bestuursambtenaar te 

worden. Het is 1959 en het Nederlands gouvernement is hard 

aan het werk om de Papoea’s op weg te helpen naar 

zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Norman krijgt een 

buitenpost in Akimoega toegewezen. Daar moet hij de 

Papoea’s overhalen hun boomhutten te verlaten en zich in de 

moerassige laaglanden te vestigen – een moeizaam proces. 

Af en toe verneemt hij wat nieuws uit zijn oude wereld maar 

hij is vooral bezig met het lot van de Papoea’s. Ook als er 

Nederlandse marineschepen arriveren en Indonesische 

parachutisten het oerwoud infiltreren. Terwijl er een oorlog 

dreigt tussen Indonesië en Nederland breekt er in de jungle 

malaria uit, leeft een oude stammenstrijd op, begeeft zijn 

radio het, probeert de vrouw van zijn baas hem te verleiden, 

krijgt hij een machinegeweer cadeau en verliest hij alles wat 

hem lief is. Norman zet zijn leven op het spel om te redden 

wat hij nog redden kan. 

Interessante boeken 
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Tips of andere familieberichten voor Triton of pastoraal werk? Ook dit contactblad ontvangen? Geef het door via st.gswp.copan@gmail.com 

, WhatsApp of aan één van de bestuursleden.

 
Demian Prawar 

Geboren 1945  –  Overleden januari 2019 

 

JAKOB AMOS DERK (JOOP) ROEMAJAUW  
Het overlijden van Joop was aangrijpend. Hij was op 31 december 2019 naar de kerk gegaan om daar de Oudejaarsdienst bij te wonen. Hij 

zat op het koor, onder de grote kerstboom. Toen kreeg hij een hartstilstand. Joop werd op 6 september 1950 geboren in Mnupisen, Padaido, 

Oost-Biak. Na de dorpsschool in zijn kampong trok hij naar de stad Biak voor vervolgonderwijs en later naar Manokwari waar hij een 

opleiding volgde aan de Economische School. In Jayapura studeerde hij aan de Uncen en kwam te werken op het gouvernementskantoor. In 

deze tijd trouwde hij met Mia (Maria) Iwanggin. Ze kregen vier kinderen.  Joop hield van muziek en zingen. Hij sloot zich aan bij de Biakse 

muziek- en dansgroep Manyouri (Lori papegaai) die later werd omgevormd tot een muziekgroep voor heel Papua en de naam Mambesak 

(Paradijsvogel) kreeg. Daarin werkte hij samen met Arnold Ap, Demmi Koerni, Sam Kapissa, Eddy Mofu en anderen. In de groep was hij 

zanger en gitarist. Zijn lievelingslied was het lied dat hij in 1980 samen met Arnold schreef Sup Mowi Ya (mijn dierbaar land). Toen Arnold 

Ap en Eddy Mofu in 1984 door Indonesische militairen vermoord werden was hij voor een vervolgopleiding in Jakarta. Samen met vier 

anderen vluchtte hij naar de Nederlandse Ambassade. Hij werd toegelaten tot Nederland, zijn gezin volgde hem in 1985. Het gezin woonde 

achtereenvolgens in Wageningen, Wijhe en Olst.  In 1996 kreeg Joop een ernstig hartinfarct met als gevolg dat hij in de WAO kwam. 

Gelukkig kon hij nog wel gitaar spelen en zingen. En dat deed hij, met liefde en overgave. In kerkdiensten en bijeenkomsten van Papoea’s  

trad hij op als solist, met zijn gezin, of met koren en groepen. Zo ook op de laatste Papua kerstviering die hij meemaakte in Den Haag.  Zijn 

vrouw en kinderen begeleidden hem naar zijn laatste rustplaats in zijn kampong. Daar werd hij op 11 januari van dit jaar begraven.  Wij 

gedenken hem in dankbaarheid.  Zijn gitaarspel en zijn zingen, maar ook zijn vriendelijkheid,  zullen we ons blijven herinneren. 

 

FREDERIK (FRED) IREEUW 
Fred was een man van Tobati, Jayapura. Hij werd er op 14 februari 1940 geboren. Hij heeft dus als kind de Japanse bezetting en de 

Amerikaanse invasie meegemaakt. Eind 1962 vluchtte hij met een KPM boot (de kerst bracht hij door op zee), later stapte hij over op een 
boot van de Rotterdamse Lloyd die hem naar Nederland bracht. Hij vestigde zich in Den Haag. Daar trouwde hij met Corrie Kooij, ze kregen 

vier kinderen. Hij en zijn vrouw vonden Den Haag wel wat druk, daarom verhuisden ze naar het Oosten van het land, eerst naar Slagharen, 

daarna naar Elim en tenslotte kwamen ze terecht in Zuidwolde. Hij bleef betrokken bij de gemeenschap van de Papoea’s. Zo was hij elk jaar 
van de partij op de zomer-reünie. In 2013 werd hij ernstig ziek, al met al verbleef hij drie maanden in het ziekenhuis en daarna nog voor 

revalidatie in een verpleeghuis. Gelukkig herstelde hij, maar hij bleef gehandicapt. Hij klaagde daar niet over, hij kon zich goed redden met 

zijn scootmobiel. Op 9 januari overleed hij. Hij werd begraven in Hillegom. We herinneren ons hem als vriendelijk en open. We gedenken 
hem in dankbaarheid. 

 

BAREND AMBRAWO 
Barend was onder ons een bekend figuur. Hij werd geboren op 8 november 1936 in Kofiar (Deer) dat bij de Raja Ampat hoort. Hij vertelde 

dat hij na de 3-jarige dorpsschool met vijf andere jongens op eigen houtje naar Sorong trok met de bedoeling daar een een opleiding te 
volgen. Hij kwam terecht in de opleiding voor verpleger. En dat is hij heel zijn werkzame leven gebleven, eerst in Sorong, later in Hollandia 

en tenslotte in Deventer. In Nederland trouwde hij met Albertina Kuiper, ze kregen drie kinderen. Hij heeft zich altijd bij Papua en de 

Papoea’s betrokken gevoeld. Zo was hij van het begin af aan penningmeester van de Stichting voor Geestelijke en Sociaal Welzijn Papua’s in 
Nederland COPAN. En hij deed dat werk met inzet. Op elke vergadering gaf hij verantwoording van de uitgaven en inkomsten en hij 

hamerde er op dat de financiële situatie gezond moest blijven. Toen zijn gezondheid minder werd moest hij helaas wel eens afzeggen voor 

vergaderingen en bijeenkomsten, maar hij bleef de financiën in de gaten houden. Hij was ook penningmeester van de stichting Kamma. In 
die functie zette hij zich in voor de projecten van de stichting in Sorong, de meisjesasrama’s in Sorong en Wasei. We missen Barend, we 

gedenken hem in dankbaarheid. 

 

REST IN POWER GROTE BROER!  

28-9-1976 | Mambri Ap | 27-11-2020  
 

Tranen van verdriet, maar ook tranen van troost, voor zijn bevrijding en reis naar Papa!   

Van de vier Broers, is Mambri de grootste Strijder. Hij voerde de strijd die geen van ons  had aangekund, behalve Mambri  Ap zelf!  Zijn 
naam verhult  zijn kracht, een Papoea naam van de eiland Biak, welk staat voor de krijger der krijgers! Als eerste in de aanval en als laatste 

eruit.  

 
Op zijn 18e werd schizofrenie gediagnosticeerd. En dat werd een keerpunt in zowel zijn leven als die van ons.  De psychische dwangopname 

duurde ruim een jaar op een gesloten ggz inrichting. We wisten dat hij nooit meer de oude zou worden, maar zijn karakter is altijd aanwezig 

geweest. Sociaal, groothartig en bezorgd!  
De afgelopen  week was uitzonderlijk met ons Broer, hij liet blijken dat hij graag naar West Papoea wilde gaan. Vreemde en onverklaarbare 

dingen gebeurde in ons familie de afgelopen week. En vandaag werd alles duidelijk. Ons voorouders hadden ons geseind en grote broer 

Mambri  klaargemaakt voor zijn laatste reis naar Papa en alle andere Strijders! Terwijl hij afgelopen weken wegbleef bij mama, op advies 
van zijn begeleiders ivm covid-19, besloot hij om afgelopen donderdag op vrijdag, toch bij mama te slapen. Mambri droeg een t-shirt van ons 

Papa, met de tekst: The Legend, Arnold Ap, Papua Merdeka”.  

Mambri is bevrijd van al zijn beperkingen om zijn laatste reis af te leggen, herenigd met Papa en alle andere familieleden.  
We gaan je missen grote broer, maar weten dat je elke dag met ons meestrijd!  

Selamat Jalan!  

 

 JOOP PAPARE  

30.7.1944 – 24.4.2020 

 

Zoek niet naar mijn graf 

 
Zoek niet naar mijn graf, 

vraag me niet wie ik ben 

en of je mij gekend hebt.  
De idealen die ik had  

blijven ook zonder mij bestaan. 

 
Ik ben dood, maar leef voort  

in de idealen die ik had. 
En de anderen die blijven strijden  

zullen nieuwe rozen doen bloeien. 

Wanneer je daarover spreekt, spreek je over mij. 
 

Zoek niet naar mijn graf,  

want dat zul je niet vinden. 
Mijn handen zijn nu de handen  

van anderen die strijden. 

Mijn stem roept in andere stemmen,  
mijn droom leeft voort bij anderen. 

En weet dat ik pas sterf  

als jullie de moed opgeven. 
Want ieder die in de strijd valt,  

leeft voort in zijn vrienden. 

Vrees niet 
Wees niet bevreesd, wanneer de nacht gaat vallen, 
Wees niet bevreesd, wanneer het donker wordt; 
Hier is Mijn hand wees maar niet bang te vallen: 
Ik houd u vast, Mijn macht schiet nooit te kort. 
Wees niet bevreesd, wanneer de golven stijgen, 
Zodat het water tot de lippen komt; 
Want met één wenk doe ik de winden zwijgen 
En zee en aarde liggen als verstomd. 
Wees niet bevreesd, wanneer uw krachten minderen: 
Want in uw zwakheid wordt Mijn kracht volbracht. 
Ik heb veel werk te doen, ook voor Mijn zwakke 
kinderen. 
En alles kunt ge, als ge Mij verwacht. 
Wees niet bevreesd, want ik zal voor u zorgen. 
Denk aan de lelieën, de mussen die ik voed: 
Ik ben de God van heden en morgen, 
De God, die leeft en die u leven doet! 
H.J. Wambrauw 1994 oud voorzitter st. Copan 

 
 

 We doen ons best om op de hoogte te blijven van het wel en wee binnen onze gemeenschap, maar zijn daarbij tevens afhankelijk van 

informatie van onze mensen. Deze berichten zijn geplaatst met de op het moment van uitgave bekende informatie van het bestuur. Heeft u een 
bericht, of mist u berichten in dit overzicht, geef het dan door aan één van de bestuursleden, of via onze algemene contactgegevens. Die 

familieberichten zullen dan in de volgende uitgave een plaats krijgen. 
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Deze pagina is bestemd voor dienstverleners en ondernemers uit de Papua gemeenschap, en voor iedereen die zich betrokken voelt met 

de Papua gemeenschap. Dienstverlening kan bijvoorbeeld bestaan uit: hulp in de huishouding, met belastingpapieren, een boodschap 

halen of een klus in de woning. In de volgende editie komt hier ook een overzicht van ‘Vraag en Aanbod’ voor goederen of diensten. 

                     

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw logo of dienst ook hier? Stuur ons een bericht en we vertellen u de mogelijkheden. 

 

 

 

 

 

P2P      Papua to Papua 

 

 
Bekijk onze live Kerstdienst op zaterdag 19 december via de link op onze 

homepage : WWW.STICHTINGCOPAN.NL 
 

 
Agenda 2021 : 

Zaterdag 6-2-2021  Papua Solidariteitsdag, Stichting Solidariteit met Papua. Maandag 5-4-

2021 Papua paasviering, Copan.  Juni 2021 Olahraga Papua Apeldoorn. Zaterdag 4-9-2021 

Papua Familiedag Zwolle, Copan. Zaterdag 18-12-2021 Papua Karstviering Nieuwegein, 

Copan.  

 

Vraag / Aanbod 

Heeft u een dienst of product? Die kunt u hier 

plaatsen. Neem contact op met ons algemeen 

email adres en uw advertentie komt hier te 

staan in de volgende uitgave. 

http://www.stichtingcopan.nl/

