Secretariaat: Funenpark 568, 1018 AK Amsterdam
secretariaat@paban.nl – www.paban.nl

Februari 2020
Beste PABAN-leden
Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief 2020.


Agenda
Op 19 februari 2020 bestaat de kumpulan PABAN 65 jaar.
Dit wil het PABAN-bestuur samen met alléén haar leden op
zaterdag 22 februari 2020 herdenken en vieren.
Het wordt gehouden in Stichting Maluku, Reijersstraat 39
te Elst.
Het programma ziet er als volgt uit:
12.00 uur Ontvangst met koffie/thee en broodjes
13.30 uur Kerkdienst
14.30 uur Verzameling Stichting Maluku
14.45 uur Feestelijke activiteiten
21.00 uur Sluiting






Vriendelijk verzoeken wij u om uw foto(‘s) met vermelding
van uw naam, adres en mogelijk informatie van de foto(‘s)
o.m. namen personen, gelegenheid, jaartal naar het
secretariaat te sturen.
U kunt uiteraard ervan op aan dat uw foto(‘s) zorgvuldig
wordt(en) bewaard en nadien geretourneerd.
Het verzenden kan op twee manieren, namelijk:
• Per post: Secretariaat PABAN, Funenpark 568, 1018 AK
te Amsterdam
• Per e-mail, evt. scannen: paban65@paban.nl
Vergeet u zich niet op te geven met naam en aantal personen
via paban65@paban.nl
Zoals bij ieder feestelijke activiteit verzoeken wij u
wederom lekkernijen oftewel djadjan2 mee te nemen.



Financiën - OPGELET:
Met ingang van het jaar 2020 heeft het PABAN-bestuur
besloten, om de druk- en verzendkosten te drukken, de
contributie betaling zoveel mogelijk te e-mailen naar
haar leden. Vriendelijk verzoek de juiste e-mail door te
geven aan de penningmeester via bendahara@paban.nl
Gezinssamenstelling: er komen weleens klachten binnen
dat de hoogte van de contributie niet klopt.
De penningmeesters zijn niet van ieder lid op de hoogte
van de gezins-/familiesamenstelling. Graag met
vermelding van uw naam, aantal personen met leeftijd,
burgerlijke staat (gehuwd, ongehuwd) en woonadres
met postcode te e-mailen naar bendahara@paban.nl
Verzoek om bij betaling van de contributie: naam, jaartal,
woonadres met postcode te vermelden.
Ten aanzien van de wijzigingen op financieel gebied,
dient u uw adres- en/of e-mail te melden aan de
penningmeester per e-mail: bendahara@paban.nl
of per post naar het secretariaat: Secretariaat PABAN,
Funenpark 568, 1018 AK Amsterdam
Heeft u gerichte vragen over financiën stuur dan een
e-mail naar bendahara@paban.nl.

Redactieteam
Wederom een oproep aan onze leden!
Het PABAN-bestuur is op zoek naar enthousiaste leden die
affiniteit hebben met het schrijven van artikelen over de
negeri Ullath en/of de kumpulan PABAN
Wilt u zitting nemen in het redactieteam, dan kunt u zich
wenden tot het Secretariaat PABAN, het e-mailadres is
secretariaat@paban.nl

Secretariaat


De ALV 2020 vindt op zaterdag 13 juni 2020 plaats in
Barneveld. Aansluitend wordt ter gelegenheid van het
65-jarig bestaan van de kumpulan PABAN een
feestavond gehouden. Leden en Niet-Leden zijn van
harte welkom.

NAW-gegevens: Het komt nog steeds voor dat onze
informatie zowel via post.nl als e-mail terugkomt.
Bij geen ontvangst post of e-mail van de PABAN, doorgeven
per e-mail secretariaat@paban.nl of per post naar
Secretariaat PABAN, Funenpark 568, 1018 AK Amsterdam.

Opmerkingen, suggesties en ideeën
Aanpassingen in de HR
Het bestuur heeft in de HR de volgende aanpassingen
gedaan.
 Artikel 8 lid 2: vastgesteld wordt een autovergoeding van
€ 0,19 per kilometer.
 Bijlage 1: nieuwe bestuurssamenstelling vanaf 2019

Het bestuur staat open voor opmerkingen, suggesties en
ideeën dat ten goede komt voor onze kumpulan.
U kunt dit mailen naar secretariaat@paban.nl

Bpk/Ibu PABAN dan Tim Peduli Negeri Beasiswa bagi 2 Orang
sudah di berikan tgl 5 Januari 2020 tadi dalam ibadah Minggu
syukur Perjamuan.Terima kasih Tuhan Yesus memberkati
Bpk/Ibu Basudara semua

Trimakasi banyak saya ucapkan kepada keluarga besar
PABAN dan team Peduli Negeri Beilohy di Belanda yang telah
membantu saya dengan membri bantuan dana untuk
pendidikan saya. semoga Tuhan sang pemberi berkat
melimpakan berkatnya atas bapak ibu sekalian dan
memberkati keluarga bapak ibu semua. dan biarlah bapak ibu
terus menjadi berkat bagi kemulian nama Tuhan. Tuhan
memberkati

Syaloom, Bt atas nama Delina Siwabessy mau bilang dangke
banya par bapa ibu persekutuan PABAN di belanda, yg su
bantu bt dalam bt pung studi, berupa beasiswa yg bt tarima
setiap semester, bt paleng bersyukur, bt cuma bisa bilang
dangke banya par basudara dong! Bt sg bisa bls bapa dg ibu
dong pung kebaikan, bt hanya bisa berdoa, semoga Tuhan
Yesus kasi berkat par basudara dg keluarga, apa yg basudara
dong lakukan Tuhan Yesus lancarkan samua! Skali lagi bt
minta dangke banya! Tuhan Yesus berkati katong samua

Kerstviering 2019
Op zaterdag 14 December 2019 werd wederom de jaarlijkse
Kerst-Inn van de PABAN gehouden.
De gasten werden welkom geheten door de werkgroepsleden
en vrijwilligers uit Tiel. Bij het ontvangst werd aandacht
gegeven aan de inwendige mens door broodjes en warme
dranken aan te bieden.

De kerkdienst Anak2 Beilohy Amalatu, geleid door Ds. E Pattij,
had als thema ‘Ik ben het brood dat leven geeft, antwoordde
Jezus’ naar het Evangelie van Johannes 6: 35.
Met een muzikaal optreden van onze saudara2 Visi Batilmurik
en Richo Sapulette uit Jakarta werd de kerkdienst
opgeluisterd.

Naast het gedoneerd bedrag ad. € 1.000,- in november 2019
aan onze pela/ gandong Oma, besloot het PABAN-bestuur de
opbrengsten van de collecte kerk en feestavond ad. € 600,-aan te bieden voor direct hulpverlening aan de slachtoffers
van de aardbeving op negeri Oma.
De warme maaltijd, uitstekend verzorgd door de Kerstwerkgroep Tiel, werd met smaak door de kerstgangers
gegeten. Uiteraard ontbreekt een muzikale avond met hier
en daar een danspasje van de gasten niet. We kunnen stellen
dat de Kerst-Inn 2019 geslaagd was.
Bij deze wil het bestuur de Kerst-werkgroep Tiel en haar
vrijwilligers nogmaals danken voor hun tomeloze inzet.

