
 

BR MIKHAEL SINAGA 
geboren te Sosor Tolong op 27 oktober 1937 

overleden te Pematangsiantar 
op 27 mei 2015 

Br. Mikhael werd geboren in Sosor Tolong - Samosir op het eiland Noord-Sumatra op 27 oktober 1937. Hij heeft 
vier broers en twee zussen. Br. Mikhael is in 1962 in de Congregatie ingetreden. Hij sprak zijn eerste professie 
uit op 19 maart 1964 en op 19 maart 1972 heeft hij zijn eeuwige geloften gedaan. 

Br. Mikhael volgde zijn opleiding als leraar in Jakarta. Nadat hij afgestudeerd was stuurde de Congregatie hem 
in verschillende gemeenschappen van de Indonesische provincie, namelijk naar Bogor, Gunung Sahari (in de 
hoofdstad Jakarta), Desa Putera, Pangururan, Pangkalpinang, Pematangsiantar, Kabanjahe, Tumbajahe en 
Jumapolo. Hij werd ook naar Ethiopië verplaatst in 2000, om samen met Br. Epifanus een nieuwe gemeenschap 
te starten in Addis Abeba. 

Br. Mikhael was een onvermoeibaar, harde werker en hij verrichtte ook belangrijk werk in de landbouw. Zo 
werd hij een pionier in de gemeenschap in Tumbajahe. Op die plaats met vele uitdagingen probeerde hij dit 
dorp door middel van onderwijs voor jongeren op te bouwen en door agrarische projecten probeerde hij de 
mensen te betrekken bij hun eigen ontwikkeling en hen zo te helpen. Vlak voor hij stierf had hij nog de droom 
van te starten met een sociaal project voor jongeren die hun opleiding niet afgewerkt hadden. Helaas heeft hij 
deze droom niet kunnen uitwerken… 

De laatste twee jaar woonde hij in de gemeenschap Pematangsiantar. In deze broedergemeenschap maakte hij 
zich nuttig door te werken in de tuin. Ongeveer een jaar was hij ernstig ziek, hij onderging een operatie 
(hersentumor) en werd dus vaak opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van deze gezondheidsproblemen. Op 
19 mei 2015 werd hij weer opgenomen in het ziekenhuis van Pematangsiantar omdat zijn gezondheidstoestand 
erg achteruitging. 

Op zondag 24 mei 2015 ontving Br. Mikhael het ziekensacrament en op 27 mei 2015 in de vroege namiddag is 
hij gestorven. Gedurende drie dagen werd hij opgebaard in de gemeenschap van de broeders in 
Pematangsiantar. Ongeveer duizend mensen kwamen om met ons voor hem te bidden en hun respect en 
dankbaarheid te betuigen. Hij is begraven op de begraafplaats van de broeders in Pematangsiantar. 

Moge Br. Mikhael rusten in de eeuwige vrede in het huis van onze Hemelse Vader. 

Hij ruste in vrede. 


