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Kanker Pankreas Kanker Pankreas & & 
Taman GethsemaneTaman Gethsemane

Cucu Seorang Saudagar dari Shanghai
Maret 1942, Jepang mendarat di Batavia -- di tengah Perang Dunia II.

Bermula dari sang kakek yang berprofesi sebagai saudagar (pedagang) - membuka jalur 
bagi keluarga mereka menuju Indonesia. Kakek Inge berasal dari Shanghai dan berlayar ke 
Indonesia dengan tujuan untuk bertukar barang dagangan dengan hasil bumi Indonesia. 
Mereka sekeluarga menetap di Indonesia. Dengan pekerjaan sang kakek sebagai saudagar 
maka tak heran beliau memiliki beberapa penggilingan padi di Cikampek. Namun, sayan-
gnya suatu hari saat bekerja kakek Inge mengalami luka di bagian kaki. Dengan adanya 
komplikasi dari diabetes, kakek Inge tidak tertolong. Pada masa ini sulit sekali untuk bero-
bat dan hidup serba susah. Meninggalnya kakek Inge dikala situasi Indonesia yang tidak 
stabil merupakan pukulan telak bagi keluarga, namun saat di mana harapan begitu terlihat 
jauh, disaat inilah Inge kecil lahir.
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Injil Yang Menggema Dalam KesulitanInjil Yang Menggema Dalam Kesulitan

Rencana Tuhan lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Di tengah kekacauan yang tengah 
terjadi di Indonesia, Roh Kudus bekerja dalam kebangunan rohani di China membawa banyak 
orang bertobat, dibaptis, dan bermisi untuk melayani ke daerah-daerah terpencil. Begitu banyak 
orang menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan, termasuk Dr. Dzhao Sze Kuang (DSK), seorang 
evangelis kelahiran Shanghai. Dr. DSK bersama dengan Pdt. John Sung dan rekan-rekan tengah 
mengadakan banyak KKR di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. 

 Pada masa ini juga, Papa dari Inge mengalami sakit keras yang berkelanjutan. Berbagai ma-
cam cara telah dicoba, pergi ke dukun, sinshe, dokter di kampung, maupun orang-orang pintar. 
Alhasil penyakit tersebut malah bertambah parah dibanding sebelumnya. Bukan kebetulan Dr. 
DSK mengadakan KKR di daerah Karawang dan Cikampek. Memang, belum banyak orang Kristen 
di Indonesia pada saat ini - termasuk keluarga Inge. Tetapi herannya, dengan bujukan dari kena-
lan, Papa Inge bersedia untuk datang dengan digotong di atas tikar. 

 Benar, begitu banyak orang yang hadir, dan mendapat kesembuhan dari acara KKR ini. 
Melihat hal ini, Papa Inge berjanji dalam hati, bilamana ia mendapat kesembuhan, maka ia akan 
percaya dan menerima Yesus sebagai Juruselamat. Tibalah giliran si Papa untuk didoakan, tanpa 
disangka-sangka, memang tepat, si Papa sembuh dari penyakit tersebut. Roh Kudus hadir dan 
memenuhi hati Papa Inge, sehingga ia menyatakan percaya pada saat itu juga. Roh Kudus turut 
bekerja dalam keluarga Inge, sehingga bukan hanya Papa Inge saja yang menjadi Kristen, tetapi 
satu keluarga -- mereka semua dibaptis dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Haleluya.
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Pertolongan Tuhan Dalam Pertolongan Tuhan Dalam 
Memasuki Tempat BaruMemasuki Tempat Baru

Papa Inge rajin mengikuti pertemuan dan pendalaman Alkitab -- didorong oleh rasa penasaran-
nya akan siapa Sang Juruselamat yang ia percayai tersebut. 17 Agustus 1945, Indonesia memprokla-
masikan kemerdekaannya. Namun, masih banyak terjadi kekacauan -- pembakaran, pencurian, 
pembunuhan dan tindakan kriminal yang lainnya. Keadaan yang tidak menentu mendorong kelu-
arga Inge untuk evakuasi ke kota besar. Pilihan mereka jatuh ke Kota Bandung. Pertolongan Tuhan 
nyata di keluarga Inge, selalu ada orang yang bersedia menyediakan tempat tinggal untuk keluarga 
Inge yang besar. Di zaman ini juga, terjadi kerja paksa -- Romusha. Bibi Inge, adalah salah satu su-
karelawan di Palang Merah Indonesia (PMI). Karena kekurangan laki-laki, terpaksa Bibi Inge yang 
bertubuh mungil ini harus menjadi supir untuk mengendarai truk yang begitu besar. Kecil - kecil 
perkasa. 

 Di lain pihak, Mama Inge bekerja sebagai penjahit yang bertugas memotong kain dan men-
jahitnya sebagai seragam untuk petugas PMI. Papa Inge ditugaskan di dapur untuk memasak bagi 
para sukarelawan dan bagi mereka yang membutuhkan. Di akhir hari, makanan sisa tersebut 
dibagikan kepada para pekerja di dapur. Hal ini merupakan berkat yang besar bagi keluarga Inge. 
Ajaibnya, sisa makanan ini mencukupi kebutuhan keluarga besar Inge yang beranggotakan 12 
orang. Mengingatkan kita akan Matius 6:26 yang berbunyi:

 “Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak   
 mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga.   
 Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?”

Firman Allah selalu genap, karena Allah kita adalah Allah yang setia - yang tidak pernah menging-
kari janji-Nya. 
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Mengalami Kasih Kristus Melalui Sang GuruMengalami Kasih Kristus Melalui Sang Guru

Inge mulai masuk sekolah, di SD Maria Bintang Laut. Papa Inge memutuskan untuk pindah 
pekerjaan ke pabrik mesin Belanda yang berdekatan dengan lokasi sekolah Inge supaya bisa men-
gantar jemput sang putri.

 Pada saat Inge masih duduk di kelas 3 SD, ada suatu kejadian yang melekat di benak Inge. 
Bel lonceng yang menandakan istirahat hampir berbunyi dan murid-murid berbaris untuk ma-
suk ke kelas. Sayangnya, Inge yang masih asyik mengobrol dengan teman-teman sebayanya tidak 
sadar akan hal itu. Mereka nampaknya tengah berbincang-bincang, bercerita hal-hal yang begitu 
mengasyikkan sehingga tidak menyadari figur seseorang yang mendekati mereka. Inge yang be-
gitu semangat bercerita berdiri membelakangi figur tersebut. Ia mengayunkan botol minum yang 
tengah dipegang dan tanpa sengaja menghantam figur -- yang ternyata adalah guru mereka di 
bagian kepala. Botol tersebut jatuh dan pecah -- air menyembur ke mana-mana. Terkejut dan takut, 
mereka semua berdiri terdiam seribu kata dan tidak mampu bergerak. Namun, alih-alih meneri-
ma hukuman seperti yang Inge bayangkan, ibu guru dengan tersenyum, bekerja sigap mengambil 
pecahan kaca dan melap kering air dengan dibantu oleh petugas sekolah. Lonceng selesai istirahat 
berbunyi dan Inge kembali masuk ke kelas dengan sangat malu dan bisu seribu bahasa. Inge, da-
lam rekaman lanjut berkata:
 

 “Ibu guru Yohana, apabila pada saat ini ibu tengah membaca tulisan ini. Saya 
mohon maaf dan mau berterima kasih buat pelajaran yang sudah ikut mem-
bentuk pribadi saya dari kejadian tersebut.”

Belajar dari Bu Yohana dengan kerendahan hatinya yang melayani murid-mu-
rid, sungguh menginspirasi Inge. Selaras dengan 1 Yohanes 4:18 yang berbunyi:

 “Di dalam kasih tidak ada ketakutan: kasih yang sempurna melenyapkan 
ketakutan; sebab ketakutan mengandung hukuman dan barangsiapa takut, ia tidak sempurna di 
dalam kasih.”
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Bukti bahwa buah roh ada di dalam pribadi Ibu Yohana, seperti tertulis di Galatia 5:22-23 yang ber-
bunyi:

 “Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,  
 kesetiaan,  kelemahlembutan, penguasaan diri.”

Kejadian tersebut membawa perubahan dalam hidup Inge, sehingga ia lebih mengasihi teman-
teman dan sesama, juga lebih giat dalam belajar.
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Tuhan Merencanakan Setiap Langkah HidupTuhan Merencanakan Setiap Langkah Hidup

Selepas lulus Sekolah Menengah Pertama, kepala sekolah memberikan surat pengantar untuk 
melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Umum St. Angela. Sekolah Menengah Umum ini mer-
upakan sekolah Katolik ordo Santa Ursula yang terletak di Jalan Merdeka 24 di kota Bandung. 
Pada masa itu, Sekolah Menengah Umum ini yang mempunyai motto “serviam” 
yang artinya “melayani” ini adalah sekolah yang dikhususkan untuk kaum 
perempuan.

 Sekolah Menengah Umum St. Angela ini mempunyai rute yang berbeda 
dan cukup jauh dibandingkan dengan sekolah Inge yang dulu. Jika sebel-
umnya Inge selalu berjalan kaki untuk pergi ke sekolah, sekarang dia harus 
bersepeda. Meskipun jalanan naik dan turun, dia sangat menikmati perjala-
nan  setiap harinya.

 Di sekolah yang baru, Inge merasa sangat bersyukur memiliki guru-guru 
dan teman-teman yang sangat mendukung dan menjadikannya murid yang lebih 
baik. Salah satu bentuk dukungan guru-guru di Sekolah Menengah Umum St. Angela 
secara akademis yang paling berkesan adalah bantuan dalam mengasah kemampuan berbahasa 
Inggris. Dengan memakai koneksi sekolah-sekolah ordo Ursula di seluruh dunia, guru-guru di 
sekolah ini memberikan sahabat korespondensi untuk dapat berhubungan melalui surat. Dengan 
ini, Inge dan teman-temannya dapat membangun hubungan dengan rekan-rekan mereka yang be-
rada di seluruh dunia, khususnya di negara Eropa sekaligus mengasah kemampuan Bahasa Inggris 
mereka. Dukungan dari guru-guru mereka ini membuat para murid sangat antusias dan termoti-
vasi untuk melatih Bahasa Inggris mereka secara terus menerus.
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 Sejak terlaksananya Penyerahan Kedaulatan Indonesia dan Konferensi Meja Bundar di Den 
Haag, Bahasa Belanda yang dulunya dianggap sangat penting tidak diajarkan lagi di Indonesia. Se-
bagai gantinya, Bahasa Indonesia baku lah yang menggantikan Bahasa Belanda. Pada saat itu, ju-
rusan yang diambil oleh seorang murid menentukan Bahasa apakah yang akan ia pelajari terlebih 
dalam.  Inge yang merupakan murid jurusan IPA dapat mengambil Bahasa Jerman, sedangkan 
teman-temannya yang mengambil jurusan IPS dapat mengambil bahasa Prancis. Pelajaran Bahasa 
ini begitu menguntungkan bagi setiap murid yang ingin melanjutkan studinya di Eropa maupun 
Belanda.

 Suatu hari pada saat pelajaran Kimia, materi yang sedang disampaikan adalah mengenai 
“Reaksi Perubahan Fisik dan Kimia”. Mendengar penjelasan dari guru, munculah rasa penasaran 
yang cukup besar dari dalam diri Inge. Dari sinilah, awal mula ketertarikannya pada Kimia dimu-
lai. Setelah merenungkannya, Inge akhirnya memutuskan untuk mengambil jurusan Kimia untuk 
studi lanjutannya, namun ia belum yakin akan universitas yang akan dipilih. Sampai pada akhirn-
ya, salah satu dari teman Inge memberitahu kepadanya tentang keberadaan jurusan “Ilmu Kimia 
Teknik” di Institut Teknologi Bandung (ITB). Karena rekomendasi teman tersebut, Inge tertarik 
untuk melanjutkan Pendidikan di ITB.
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Pemeliharaan Tuhan Dalam Masa KuliahPemeliharaan Tuhan Dalam Masa Kuliah

Atas kasih anugerah Tuhan, Inge diterima masuk ITB. Bukan hanya Inge diterima di ITB, tetapi 
ia juga mendapatkan keringanan biaya karena statusnya sebagai anak pegawai sipil. Inge masih 
mengingat jelas betapa bahagianya dia pada hari pertama pendaftaran. Untuk merayakan diteri-
manya di ITB, Inge dengan semangat membersihkan sepedanya. Namun, kejadian kurang baik 
menimpanya di hari yang menggembirakan ini; ia kehilangan sepeda satu-satunya. Hatinya sedih 
tidak karuan, tetapi Tuhan tetap baik. Ada seseorang baik hati yang bersedia mengantarkannya ke 
kantor polisi untuk melaporkan peristiwa kehilangan tersebut. Meskipun pada akhirnya polisi ti-
dak dapat membantu, Inge tetap bersyukur.

 Jarak dari tempat tinggal Inge ke ITB adalah sekitar 5-6 km. Karena keluarga Inge tidak cuk-
up mampu untuk membelikan sepeda baru, ia terpaksa harus berjalan kaki menuju ITB. Seringkali 
Inge juga tinggal di kampus terutama saat sedang melaksanakan kelas praktikum. Jarak perjala-
nan yang begitu jauh tidak memungkinkan untuk pulang setelah kelas. Disaat demikian, Tuhan 
mengirimkan teman-teman yang murah hati untuk Inge.

 Inge memberikan usaha terbaik selama ia berkuliah di ITB. Ia bekerja keras untuk menggapai 
cita-citanya untuk menjadi seorang Insinyur dengan memasang target 4 tahun untuk lulus. Meski-
pun sebagian besar waktu ia gunakan untuk belajar, Inge menyempatkan diri juga untuk menjadi 
anggota dalam 2 organisasi di ITB, yaitu Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia dan Gerakan Maha-
siswa Kristen di Indonesia walaupun tidak secara aktif. 
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 Selama Inge berkuliah di ITB, begitu banyak kejadian yang membentuk karakternya untuk 
menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Salah satu kejadian yang paling membekas dalam inga-
tan Inge adalah ketika ia secara tidak sengaja menghirup Bromium, yang merupakan unsur non 
logam yang sangat beracun dan korosif di ruang lab praktikum. Meskipun reaksinya tidak dapat 
langsung dirasakan, kejadian ini mengakibatkan paru-paru Inge terdapat 3 bintik. Mulai saat itu, 
Inge harus secara terus menerus keluar masuk rumah sakit. Namun, Inge tetap bersyukur atas 
penyertaan Tuhan melalui beberapa teman-teman saya yang membawa kendaraan bersedia untuk 
mengantarkannya pulang sehabis kelas.

 Inge juga yakin bahwa berkuliah di ITB bukanlah sebuah kebetulan. Meskipun berasal dari 
keluarga yang tidak cukup mampu, begitu banyak berkat Tuhan yang ia rasakan khususnya secara 
finansial. Pada saat dimana kesenjangan sosial di ITB semakin membesar, pemerintah Amerika 
Serikat memberikan bantuan kepada Indonesia dengan mengadakan Kerjasama antara Universitas 
Kentucky dan ITB. Kerjasama ini disebut dengan “Kentucky Contract Team”. Kerjasama ini mem-
berikan banyak keringanan, terutama untuk mahasiswa-mahasiswi yang kurang mampu secara 
finansial yaitu berupa pinjaman buku pelajaran, kebutuhan lab, dan kebutuhan sekolah lainnya. 
Tidak hanya dalam sekolah, tetapi Tuhan mencukupkan kebutuhan pangan keluarganya. Salah 
satu organisasi yang diikuti, yaitu Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia mendapatkan subsidi un-
tuk membangun Wisma Sejahtera. Dengan adanya Wisma Sejahtera ini, mahasiswa bisa mendapa-
tkan makanan murah.
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Tentang Sebuah PertemuanTentang Sebuah Pertemuan

Bukankah pertemuan adalah sebuah misteri? Kita tidak akan pernah tahu bagaimana sebuah 
pertemuan akan membawa kita; akankah berlangsung hanya sementara, berakhir dalam per-
sahabatan, atau bahkan berakhir dalam sebuah kisah cinta. Misteri sebuah pertemuan ini pun 
dialami Inge. Ia tidak pernah menyangka bahwa pertemuannya dengan seorang lelaki asing di 
sebuah ruang ujian akan membawanya pada sebuah lembaran baru kisah hidupnya. Iwan Suwan-
di namanya, pria yang biasa dipanggil Iwan inilah yang ternyata Tuhan tetapkan menjadi pen-
damping hidup Inge. Sebelum melangkah ke pelaminan, Iwan dan Inge menjalin hubungan selama 
empat tahun lamanya. Keduanya juga sempat menjalani hubungan jarak jauh Jakarta - Bandung 
selama setahun karena Iwan terlebih dahulu menyelesaikan studinya dan mendapatkan pekerjaan 
di Jakarta. 

Migrasi ke Luar NegeriMigrasi ke Luar Negeri

Keahlian berbahasa Inggris sejak SMA sudah dipersiapkan oleh Tuhan dalam rangkaian perjala-
nan kehidupan Inge. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Inge menikah dengan Iwan Suwandi, yang 
kemudian di karuniakan tiga orang anak yaitu Ingrid, Karen dan Simon. Mereka berpindah dari 
Indonesia ke Singapura, lalu pindah ke Canada dan memutuskan untuk menetap di daerah Surrey, 
British Columbia, Canada. Dalam masa-masa ini Tuhan terus memberkati Inge.
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Pencobaan Yang Memurnikan ImanPencobaan Yang Memurnikan Iman

Inge mengalami kanker pankreas yang mana di tahun 2019 sudah dilakukan kemoterapi dan 
semuanya berjalan stabil sesudah dilakukan perawatan. Walaupun demikian, ia terus memakai 
hidupnya untuk melayani Tuhan. Salah satunya dengan menjadi pahlawan doa di Gereja Injili 
Indonesia (GII) Vancouver. Inge jarang sekali absen berdoa dan sangat aktif dalam Persekutuan 
Senior. Bahkan dengan tubuhnya yang lemah, Inge di bulan Oktober 2019 masih membantu mem-
buat 1,500 tusuk sate untuk bazar penggalangan dana di GII. 

 Tuhan kembali menguji iman Inge pasca kemoterapi. Desember 2019, Inge kembali melaku-
kan test, hasilnya “cancer mark” nya mengalami kenaikan. Di bulan yang sama, Iwan, sang suami 
juga divonis oleh dokter mengidap kanker. Selama ini Inge merasa mereka mempunyai pola hidup 
yang sehat, bahkan Inge dan Iwan belasan tahun menggunakan transportasi publik dengan alasan 
mengurangi polusi untuk masa depan anak cucu. Tetapi Inge sadar, bahwa Tuhan yang merancang 
hidup manusia dan terus bersyukur dalam keadaan yang ia hadapi.

 Bersamaan dengan wabah COVID 19 di bulan Maret, dokter memvonis Inge hanya akan ber-
tahan hidup sampai dua bulan. Inge menjalani hidupnya dengan terus bersyukur dan menyatakan 
‘Tuhan itu baik’. Sikap yang tidak jemu-jemunya berdoa terus dilakukan, bahkan Inge setia mengi-
kuti persekutuan doa meskipun sambil berbaring karena kelemahan tubuhnya. Bagi Inge, berdoa 
adalah kekuatan dan sumber kedamaian bagi jiwanya. Inge tidak berhenti berdoa hingga kepada 
akhir hidupnya. Bahkan ketika penyakit di tubuhnya telah membuatnya tidak lagi bisa berbicara, 
Ia tetap teguh berdoa di dalam hatinya. 
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 Kelemahan jasmani Inge tidak menjadi alasan baginya untuk membatasi pemakaian Tuhan 
untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Salah satu contohnya adalah ketika 
Inge begitu tulus mendoakan kerabat dari anaknya, Ingrid yang ia tidak kenal sama sekali. Ketulu-
san Inge ini tidak hanya memberkati teman Ingrid, melainkan menjadi teladan dan kekuatan iman 
bagi Ingrid. 

 Saat ini Karen dan Simon menetap di British Columbia, sedangkan Ingrid bermukim di Sin-
gapura. Iman Inge akan Allah yang menganugerahkan Kristus untuk menyelamatkan dunia tidak 
berhenti dengan dirinya yang menjadi pengikut Kristus. Inge membesarkan anak-anaknya dalam 
iman Kristen. Ia membawa mereka ke gereja, melibatkan mereka dalam pelayanan, dan tentunya 
mendoakan mereka. Tidak hanya kepada anak-anaknya, Inge juga memberikan teladan iman bagi 
Bella dan Kiana, keduanya putri dari Karen. Ia bercerita bahwa Inge selalu mengajaknya menyan-
yikan lagu-lagu pujian sebelum tidur. Seluruh anak-anak Inge mengikuti jejaknya menjadi murid 
Kristus -- bahkan Karen menyerahkan hidupnya penuh waktu untuk melayani Spiritual Formation 
Ministry di gereja Tapestry, Richmond, BC. 

 Meski terus menerus bergumul di tengah perjuangannya melawan kanker ini, Inge memilih 
untuk bersandar pada kekuatan yang daripada Tuhan - bukan diri sendiri. Tuhan menjadi gunung 
batu, tempat perlindungan, dan penyelamat Inge. Ia memilih untuk berpegang akan janji dan 
kasih setia Tuhan akan hidupnya. Terlebih lagi, Tuhan memberkati Inge dengan Ingrid yang mana 
dengan begitu setia merawat Inge sampai di panggil Bapa di surga. 
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Masa Akhir Hidup - RefleksiMasa Akhir Hidup - Refleksi

Dari masa kecil hingga masa muda, penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan Inge. Keteguhan 
Inge dalam Tuhan, sungguh menginspirasi kehidupan orang-orang Kristen di sekitarnya, terma-
suk bagi jemaat GII. Melawan penyakit cancer yang diderita pada tahun-tahun akhir hidupnya 
pastilah sangat berat, tetapi Inge selalu hadir dengan ceritanya dan senyuman. Rasa sakit yang 
menggerogoti tubuhnya tidak serta merta membuatnya mengeluh atau menjauh dari Tuhannya. 
Dia beroleh kekuatan dalam persekutuannya dengan Tuhan dan terutama dalam doa. Inge menun-
jukkan Allah lah sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati. Dengan mendekat padanya kita 
terus menerus bisa mengalirkan berkat pada sesama kondisi jasmani kita seperti bejana yang han-
cur. Melalui kisah hidup Inge, kita juga diingatkan bahwa Allah adalah Allah yang setia dan tidak 
pernah terlambat menyediakan sesuatu yang kita butuhkan. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan 
tidak mendengar atau Tuhan tidak peduli, tetapi sebaliknya, kasih-Nya yang terlalu besar untuk 
kita pahami. Sekalipun di tengah kelemahan fisik, Roh Kudus terlebih lagi berkuasa, menjadi sum-
ber kekuatan di dalam diri Inge. Bagaimana dengan kita?
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