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Om te weten, planning 

Rapat Tig a Serangkai 6 okt 2018 , werkgroep, 
agendapunt: gezamenlijke activiteit

PAWI, €250,- geschonken aan Waiselaka FC voetbal 
club; 
Dhr Dennis Tahitu, vanuit Waai, twee proposals 
meegenomen, de proposals afgegeven aan het 
bestuur, meeting Augustus 2018 
Nj. Jossy  Keiluhu, voor werkzaamheden op Hawai; 

Notulen van Forum,  vraag een exemplaar bij het 
secretariaat of kijk op ons website, www.pawi.nu 

 2e Herinneringsbrieven zijn verstuurd, graag aub 
reageren en het openstaande contributie overmaken, 
betalingsregeling kan besproken worden!!! 

 Zet in u agenda 

Ledenvergadering 3 november 2018, MKC-Gebouw te 
Houten, inloop 10:30 uur, aanvang 11:00 uur 

AVG wet: Per 25 mei 2018 is de algemene verordening 
gegevensbescherming van toepassing, en ook PAWI heeft daar 
mee te maken als vereniging, op de website staat een privacy 
verklaring over de persoonswetgeving, ofwel gevoelige 
vertrouwelijke informatie van onze leden, 

“OPENING NIEUWE KERK, in WAAI”  23 december 2018 

Aantal leden 226 

Met het oog op de officiële opening van Gereja Damai in Waai is men volop in voorbereiding. Middels het Forum 
Komunikasi Waiselaka Se-Dunia, waarin praktisch alle organisaties vertegenwoordigd zijn, zowel maatschappelijk als 
kerkelijk; niet alleen uit Waai, maar ook vanuit Manokwari, Jayapura, Jakarta. In een gezamenlijk overleg is men 
overeengekomen dat de hele happening door diverse panitia’s /comités zal worden voorbereid. Het hele project wordt 
genoemd: AMAN WAAI HUTU YUPU YANA (Negeri Waai Kumpul Anak Cucu.In het kader van de terugkomst van de 
Waaineze gemeenschap na de kerusuhan zijn er werkgroepen geformeerd in Waai, om zo goed mogelijk de terugkomst 
van de Waainezen voor te bereiden en te ontvangen in Waai, met name aansluitend de Heugelijke feestelijke “Opening 
van de nieuwe kerk”, dat zal plaatsvinden op 23 december 2018, uiteraard wordt er in Nederland onder de Waaineze 
gemeenschap met spanning gewacht en stiekem alvorens voorbereid om dit allemaal te willen mee maken in ons 
gelieve dorp Waai, helaas heeft het bestuur nog geen officiële uitnodiging gehad van de nieuwe kerk, in de werkgroepen 
van Forum Komunikasi Waiselaka Sedunia heeft ons contactpersoon Dhr. Dennis Tahitu een verslag gedeeld met het 
bestuur. Dennis is de vaste contactpersoon van PAWI, en maakt hiervan een kort verslag, dus PAWI krijgt een update, 
inmiddels heeft PAWI de notulen ontvangen per mail, een exemplaar kan je inzien op de website, wordt vervolgd. 

U kunt de contributie onder vermelding van het 
contributiejaar, achternaam, voorletters en 
adresgegevens overmaken: 
Ten name van Refo-P.A.W.I. op 
rekeningnummer IBAN:  

NL 32 RABO 0121 9397 31 

De laatste loodjes wegen het zwaarst, maar de nieuwe kerk ”Damai” is bijna gereed! Na vele jaren ”bouwen”, veel 
energie en hulp van iedereen is het bijna zo ver, want wat zullen wij straks enorm TROTS zijn om naar “Gods Huis” 
te gaan. Het geloof blijft belangrijk, dat is onze basis! Hopelijk mag de nieuwe kerk mooi worden ingezegend met 
veel liefde en zegeningen, van de Here God! PAWI heeft ook een bijdrage gegeven, de omheining met stukken gras en 
struiken rondom de nieuwe kerk zijn hiermee gerealiseerd, de planning is op 23 december 2018 de nieuwe kerk te 
openen! Volg ons ook op Facebook, bij PAWI of Panitia gereja Waai. 

De algemene ledenvergadering wordt in het MKC-gebouw te Houten 
gehouden, een landelijk centrale punt waar PAWI al jaren zijn 
vergaderingen houdt, diverse agendapunten worden weer besproken, 
maar voornamelijk een gezellig samen zijn, met elkaar, en uiteraard een 
hapje en een drankje, en een muzikale intermezzo, uiteraard zal er een 
Lelang plaatsvinden, wilt u wat meenemen, dat stellen wij zeer op prijs. 
Tot ziens op 3 november 2018 in Houten. 

http://www.pawi.nu/
http://www.pawi.nu/


Opening 

23 december 2018 

Waiselaka FC 

Afgelopen April 2018 is er een voetbalclub opgezet in Waai genaamd Waiselaka FC. 
Deze voetbalclub is aanvankelijk bedoeld voor jongens in de leeftijd van 10 t/m 16 jaar: U10, U12, U14 en U16. 
De trainingen begonnen in de maand mei en medio juni werd er bekend gemaakt dat er een jeugdtoernooi zou worden 
georganiseerd door het ministerie van Sport en Jeugd in Indonesië; 
Piala Menpora. Dit toernooi kent 2 rondes, te weten: De regionale rondes (Provincie Maluku) en de winnaar van de 
regionale rondes gaan door naar de landelijke ronde, die in september werden gehouden. 
Waiselaka FC schreef zich in voor twee leeftijdscategorieën, namelijk U12 en U14. 

Net opgestart en meteen al aan een toernooi beginnen was een zware opgaaf. 
Onder leiding van coach Semmy Kayadoe (ex-profvoetballer in Indonesië) begonnen de beide teams aan het toernooi. 
Beide teams zaten in een poule met 2 andere teams, dit betekende dus dat elk team 2 poulewedstrijden moesten spelen. 
Helaas was het voor U12 geen succes, maar voor U14 daarentegen wel: dit team stroomde door naar de halve finale. 

Op Woensdag 15 augustus jl was het zover. Onze negri Waai liep leeg, 22 busjes vol en nog veel meer scooters/ ojeks gingen 
op weg naar Halong om de regio-finale te bekijken. Het was een spannende wedstrijd die in de reguliere tijd onbeslist 
eindigde 0-0. Uiteindelijk moesten penalty’s bepalen welk team zich Regiokampioen mocht noemen. Deze penaltyreeks 
werd met 3-0 gewonnen, waardoor U14 Waiselaka FC de Regio Maluku mocht vertegenwoordigen in de eindstrijd om de 
nationale kampioenschap. 
U kunt zich wel voorstellen dat na de beslissende penalty alle Waai-supporters het veld op stormden. 

U14 - Waiselaka FC heeft begin september deelgenomen aan de nationale kampioenschappen op Bali. Helaas bleken de 
tegenstanders (West Papua,  Jambi en  Zuid Sulawesi)  een maatje te groot. De kampioenswedstrijden werden alle drie 
verloren. Toch gingen de spelers met een hoop ervaring terug naar Waai. 
Begin december zal Waiselaka FC worden gepresenteerd tijdens AMAN WAAI HUTU YUPU YANA. 

@Foto, Voetbal team Waiselaka 
FC, fotogemaakt voor de Baileo in 
Waai 

Volg Waiselaka FC op Instagram: 
Waiselaka.fc  

Facebook: Forum Komunikasi 
Waiselaka Sedunia 

Oude kerk Nieuwe kerk 


