
 
 
Programma Herdenking capitulatie Japan bij Rumah Kita. 
Woensdag 15 augustus 2018 Inloop restaurant vanaf 10.00 uur. 
Aanvang Herdenking 15 Augustus 10.30 uur in het restaurant van 
Rumah Kita. 
 
Voor aanvang zijn de vlaggen op het terrein halfstok gehesen. 
 
10.00 uur   Tifaspel van Tifagroep  Ina Ama  bij binnenkomst zaal 
 
    Opening - geluid Gong door Ronald Laagewaard 
 
10.30 uur Regiomanager Patricia Bender heet de aanwezigen 

welkom.                                                                                                    
 
 Ceremoniemeester Florine Eekhout geeft uitleg over 

het ochtendprogramma 
 
 Bewoners van Rumah Kita worden naar het 

Monument begeleid voor het leggen van 7 bloemen 
en het ontsteken van het vuur. 

 
 De bewoners komen terug. 

    
    Een voordracht namens de 2e generatie 
    door Edward Burki 
                                              
 Locoburgemeester mevrouw Lara de Brito spreekt 

namens de Gemeente Wageningen 
 
 Gastspreker mevrouw Edy Seriese 
 
    Een korte overdenking door geestelijk verzorgster 
    Emmy Kwakkel 
  

Ceremoniemeester geeft een toelichting op de 
herdenkingsceremonie die buiten voortgezet wordt. 

 
 De  aanwezigen die dat wensen, begeven zich onder 

begeleiding van klokgeluid naar het monument  in de 
tuin van Rumah Kita, waar de herdenkingsceremonie 
plaats zal vinden. 



 
 
 
  Trompettist Arie van Kan blaast de Taptoe. 
 
     1 minuut stilte 
 
 Het Wilhelmus (2 coupletten) wordt gezamenlijk 

gezongen. 
 
 De vlag (halfstok) wordt tijdens het tweede couplet 

door een bewoner en Patricia Bender in top gehesen.   
 
 Bewoners  plaatsen 1e krans bij het monument 

namens Rumah Kita. 
 
 Namens de Gemeente Wageningen legt de 

locoburgemeester een krans bij het monument. 
                    
 De tweede, derde en vierde generatie legt een krans 

bij het monument. 
 
 Defilé langs het monument met de mogelijkheid voor 

bewoners en bezoekers om  bloemen te leggen. 
 
Tifaspel van Ina Ama buiten tijdens het Defilé  

  
Aansluitend gezamenlijk koffiedrinken en napraten in 
het restaurant. 

 
11.50 uur Angklungorkest Perwarindo zal een aantal liederen 

spelen. 
 
12.05 uur Sluiting ceremonie. Dankwoord regiomanager Patricia 

Bender 
 
12.30 uur                            Bewoners en genodigden kunnen aan tafel. 
 
14.30 uur   Feestelijk middagprogramma voor bewoners    
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