Bekendmaking 71e jaar Proclamatie
Republiek der Zuid-Molukken

Amsterdam, 13 april 2021

Waarde landgenoten,
De regering in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken (RMS) wil in aanloop naar de 71e herdenkingsdag op 25 april 2021 van de proclamatie van de Republiek der Zuid-Molukken het volgende aan u berichten.
Allereerst betreuren wij dat vanwege het nog steeds heersende covid-19 virus en de
daaraan gekoppelde beperkende maatregelen, een landelijke fysieke viering ook dit
jaar niet mogelijk is.
Niettemin roept de RMS-regering u op om plaatselijk zo mogelijk de protocollaire
vlaghijsingsceremonie uit te voeren en bij u allen aan de gevel of voor het huis de
nationale vlag van de Republiek der Zuid-Molukken uit te hangen.
De dag van de RMS proclamatie -25 april- valt dit jaar op een zondag. De RMSregering heeft weloverwogen het besluit genomen niet op een andere dag deze politiek historische dag te herdenken en wel om de volgende redenen.
In het geval wij bij de viering van de proclamatie van de RMS zouden afwijken van
de Christelijke gebedsdag dan dienen wij dit ook te doen als de dag van de proclamatie op de vrijdag -de Islamitische gebedsdag- valt. Aan de voornoemde overweging ligt mede de scheiding tussen Kerk en Staat ten grondslag.
In het licht van het vorenstaande is het besluit van de RMS-regering tot stand gekomen. Wij vragen u allen hiervoor begrip te tonen.
Wij roepen de lokale marcheergroepen en vertegenwoordigers hierbij op om de
vlaghijsingsceremonie goed af te stemmen met de lokale kerkelijke organisaties.

In menige Molukse wijk zal na zovele maanden niet-kerken mogelijk op zondag 25
april een aanvang worden gemaakt met de gebeds- of erediensten. De RMS-regering
verzoekt u in dat geval de vlaghijsingsceremonie al vroeg bij het ochtendgloren te
laten plaatsvinden.
De RMS-regering zal op 25 april de plaatselijke vlaghijsingsceremonie in de Molukse
wijk in Barneveld bijwonen. Na het protocollaire onderdeel zal een vervolg gegeven
worden aan het programma met een tafelgesprek met de RMS president / kabinetsleden in het stichtingsgebouw Batu Tjapeu.
Het hele programma is vanaf 8.30 – 11.30 uur online te volgen via RMS TV op
YouTube.
De RMS-regering wenst u een gedenkwaardige 71e proclamatiedag van de Republiek
der Zuid-Molukken.
Met nationale groet,
Mena Muria !
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