Brief van Hillie Veneman
Land – organisatie – werkgebied
Sinds eind februari 2012 woon en werk ik op Nias, een eiland dat deel uitmaakt van Noord
Sumatra, Indonesië.
Nias is opgedeeld in diverse districten met ieder een
districtshoofd (Bupati). De districten zijn: Noord Nias,
Zuid Nias, West Nias, Centraal Nias en het stadsdistrict
Gunungsitoli. Er zijn ontwikkelingen gaande dat
'Kepulauan Nias' een zelfstandige provincie van
Indonesië wordt en niet langer onder het bestuur van de
provincie Sumatra valt. 'Kepulauan Nias' bestaat uit Nias
en een aantal omringende eilanden, zoals de Batueilanden (o.a. Tello). Samen zullen ze de nieuwe
provincie gaan vormen. Het is niet precies duidelijk
wanneer het gaat gebeuren, maar de overheid heeft de
plannen al goedgekeurd en het is nog een kwestie van
tijd voordat e.e.a. gerealiseerd is.
Begin juli 2012 werd een synodevergadering van de Banua Niha Keriso Protestan (BNKPkerk) gehouden in Onolimbo (West Nias). Deze vergadering wordt één keer in de 5 jaar
gehouden. Op deze vergadering wordt verantwoording afgelegd door de leiding van de kerk.
Daarnaast wordt vooruitgeblikt naar de komende jaren en wordt een nieuwe Ephorus
(bisschop) en een nieuw bestuur gekozen. Als Ephorus voor de jaren 2012-2017 is Dr Tuhoni
Telaumbanua gekozen. Tot nu toe was hij werkzaam als Rector van STT BNKP Sundermann.
Als voorzitter van het bestuur van de kerk werd opnieuw Dhr. Otoriteit Dachi gekozen. Hij is
ook werkzaam op STT BNKP Sundermann. Daarnaast werd Mevr Elvilina Hulu, hoofd afdeling
theologie van de STT BNKP Sundermann, gekozen als lid van het bestuur. Het dagelijks
bestuur van de BNKP wordt gevormd door de Ephorus, een algemeen secretaris en een
financieel manager. Voor het eerst in de geschiedenis is er een vrouw gekozen in het
dagelijks bestuur en wel als algemeen secretaris. Degene die financieel manager is
geworden, was tot nu toe predikant van Resort 1, dat wil zeggen van de BNKP kerken die
vallen onder het stadsdistrict Gunungsitoli.
Inmiddels is ook het hoofd van het departement 'Pelayanan' (Ministry) vervangen. Met een
nieuw dagelijks bestuur van de BNKP en een nieuwe Ephorus is het nog even afwachten
welke weg de BNKP-kerk zal inslaan. Dit zal de komende tijd meer en meer duidelijk worden.
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De verkiezing van de Rector van de STT BNKP Sundermann tot nieuwe Ephorus heeft
vanzelfsprekend ook gevolgen. Dr Tuhoni Telaumbanua is niet langer Rector van STT BNKP
Sundermann, maar blijft nog wel werkzaam als docent voor een aantal vakken. Andere
verantwoordelijkheden heeft hij neergelegd. De leiding van de STT BNKP Sundermann wordt
gevormd door het Dewan Kuratorium en het dagelijks bestuur van de kerk maakt hiervan
deel uit. De Ephorus is de voorzitter van het Dewan Kuratorium. Dr. Tuhoni Telaumbanua is
dan niet meer Rector, maar nog steeds betrokken bij STT BNKP Sundermann, maar nu als
voorzitter van het Dewan Kuratorium. Begin augustus 2012 werd als waarnemend Rector
Dhr Otoriteit Dachi aangesteld. Begin oktober 2012 zal er een nieuwe Rector gekozen
worden.
Begin juli 2012 werden de opleidingen van de STT BNKP Sundermann doorgelicht op
kwaliteit. De accreditatiecommissie heeft zowel de opleiding theologie als ook de opleiding
tot godsdienst docent bekeken op kwaliteit. De zelfevaluatie van de beide opleidingen die in
december 2011 werd ingediend, is inmiddels goedgekeurd. De evaluatie van de kwaliteit van
de opleidingen in de praktijk vond begin juli 2012 plaats. In 3 dagen per opleiding werden de
ingediende zelfevaluaties bevraagd en de bijbehorende bewijzen werden ingezien.
Daarnaast werden gesprekken gehouden met zowel docenten, studenten als alumni
(voormalige studenten). Ook werden de faciliteiten bekeken. De uitslag van het accreditatieonderzoek voor de theologie is nog niet bekend; de richting PAK (godsdienstonderwijs) kreeg
de kwalificatie 'C'. Duidelijk is dat STT BNKP Sundermann is gekwalificeerd als
opleidingsinstituut, maar het is nog niet duidelijk hoe de kwaliteit is ingeschat voor de
richting theologie. Men verwacht niet dat men de hoogste kwalificatie zal ontvangen (dat wil
zeggen, het predikaat 'A'), maar men hoopt op de kwalificatie 'B', maar het kan ook 'C'
worden.
Het nascholingsinstituut PLPI dat zich richt op de nascholing van predikanten,
godsdienstdocenten, vicarissen, ouderlingen, diakenen en evangelisten, viel tot nu toe onder
de leiding van Dr Tuhoni Telaumbanua. In het kader van de accreditatie is het PLPI
losgekoppeld van de STT BNKP Sundermann. Inmiddels is er een direkteur voor het PLPI
aangesteld. Dit is de voormalige algemeen secretaris van de BNKP; Dhr Yasoziduhu Harefa.
Eind mei 2012 is op het synodekantoor van de BNKP gesproken met het bestuur en hoofden
van de verschillende departementen binnen de BNKP over informatie-uitwisseling met de
Protestantse Kerk van Nederland (PKN). Men is zeer geïnteresseerd om verhalen van de
verschillende departementen te verzamelen en te geven aan de PKN-kerken die STT BNKP
Sundermann/BNKP ondersteunen. Het idee is om een coördinator aan te stellen die e.e.a.
gaat initiëren. Dit is tot nu toe nog niet op gang gekomen. Enerzijds door alle wisselingen
binnen de BNKP en anderzijds doordat de uitgezonden medewerker (dat ben ik) op dit
moment volledig is ingezet als permanente docent bij STT BNKP Sundermann en er dit
semester weinig tijd is om deze interactief activiteiten kwalitatief goed vorm te kunnen
geven.
Reflectie op het (thema) Zending
Inmiddels is er bij de STT BNKP Sundermann een seminar gehouden met betrekking tot
interreligieuze dialoog. Er waren moslims aanwezig en deelnemers vanuit de katholieke kerk.
Echter het merendeel was docent of student afkomstig van de STT BNKP Sundermann en
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hierdoor was er nauwelijks sprake van een interreligieuze dialoog. Wel werd dit seminar en
een mogelijk vervolg hierop gezien als relevant en waardevol. Het lijkt zinvol om te
evalueren wat de reden was waarom er weinig deelnemers vanuit andere geloofsrichtingen
aanwezig waren. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat het seminar georganiseerd werd
door de STT BNKP Sundermann en de bijeenkomst op de campus gehouden werd in plaats
van op neutraal terrein.
Het merendeel van de bevolking op Nias is christen, maar wat betekent dat in de praktijk?
Nias kent een eigen cultuur die zeer bepalend is in het dagelijks leven bij de evenementen
van het leven: huwelijk, geboorte, overlijden. Ook is er een zeer sterke familietraditie waarin
de ooms een zeer bepalende rol spelen. Het lijkt er soms op dat de adat (regels van de
cultuur) als belangrijker gezien worden dan het christen-zijn. Het lijkt mij interessant om mij
verder te verdiepen in de cultuur en te ontdekken of dit inderdaad het geval is.
Een ander punt dat mij is opgevallen, is dat de kerken in de stad Gunungsitoli en de scholen
er over het algemeen goed uitzien, maar dat dat niet het geval is voor de kerken en scholen
op het platteland. Een eerlijke verdeling van financiën lijkt op z'n plaats, zodat de kerken die
wat ruimer in de financiën zitten, bijdragen aan de wat minder rijke kerken.
Nias is een prachtig eiland met een prachtige natuur. Toch lijkt het erop dat de bevolking al
dit moois niet ziet of niet waardeert. Overal ligt afval, de open riolen zijn volgestort met afval
en op het strand en in het water is overal afval te zien. In de stad Gunungsitoli wordt met
enige regelmaat afval opgehaald, maar op het platteland is deze service niet. Vrijwel
iedereen heeft een eigen afvalberg, waar alles op wordt gestort en zo nu en dan wordt
verbrand. Het spreekt voor zich dat daar allerlei schadelijke stoffen bij vrij komen, omdat
echt alles op de berg komt en er geen sprake is van recycling, scheiden van chemisch afval,
organisch materiaal, plastic enz.. Gebruikelijk is om afval op straat te gooien of in zee te
storten of zo nu en dan zelf te verbranden. Het lijkt mij dat het thema 'Heelheid van de
schepping' zeer goed zou passen om eens na te denken over hoe om te gaan met de
verantwoordelijkheid voor de aarde in het perspectief van christen-zijn. Zou het een thema
kunnen zijn dat de BNKP op zou kunnen pakken?
Met hartelijke groeten aan u allen,

Hillie Veneman.
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