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Bangga Menjadi Indonesia
OMK SanMaRe Pendaki Gunung Everest

Nama sebenarnya adalah Fransiska Dimitri dan dipanggil sehari-hari dengan Deedee. Ia adalah
mahasiswi Hubungan Internasional di Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, dan sudah
mengharumkan nama Indonesia. Deedee rajin ikut The Women of Indonesia’s Seven Summit
Expedition Mahitala-Unpar dan menjadi tim perempuan pertama yang berhasil menyelesaikan
pendakian gunung-gunung tinggi se antero dunia.

Ia sejak kecil ingin berbuat sesuatu untuk Tanah Air dan hobi nya adalah mendaki gunung.
Pada bulan Juni 2017, Deedee telah berhasil mendaki Mount Everest di Nepal dan
mengibarkan Sang Saka Merah Putih dengan selamat. Puji Tuhan!

Umat St. Helena di Wilayah VIII ini mulai tertarik dengan kegiatan alam bebas sejak kecil.
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Awalnya adalah seorang penakut, lalu digendong mamanya saat jalan ke kaki gunung
Pangrango. Selanjutnya dia sudah pernah menjelajahi gunung Carstensz Pyramid di Papua, di
benua Australia, Elbrus di Rusia, Kilimanjaro di Tanzania dan Aconcgua di Argentina, serta
banyak lagi.

Mengalahkan Rasa Takut: Seperti diwartakan dalam Yohanes 16 "Tetapi kuatkanlah hatimu.
Aku telah mengalahkan dunia
". Di sini Deedee dengan berani telah memberikan contoh kepada kaum muda bahwa upaya
yang sangat sulit dan penuh resiko sekalipun ia telah lakukan dengan penuh sukacita dan
kekuatan Iman. Ia sangat inspiratif memilih hobinya dan menjaga konsistensi sambil terus
menggali ilmu. Deedee mengalahkan rasa takut dengan bahkan melakukannya terus menerus.

Bekerja untuk Sukacita: 2Korintus 1 memberikan pesan yang tepat dengan apa yang
dilakukan Deedee dimana disabdakan bahwa "
Kamu berdiri teguh
dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu
". Yang patut kita teladani dari Deedee adalah bahwa ia mendaki sambil bekerjasama dengan
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teman-temannya. Ia juga menjalankan dengan sukacita dan saling membangun kesabaran dan
ketelitian.

Semoga Deedee sukses dan menjalankan hobinya terus, memberikan inspirasi yang tinggi bagi
OMK Sanmare lainnya. Sukses selalu dalam berkat Tuhan.
Disiapkan oleh Osa Hartoyo
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