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OMHOOG

VASTENACTIE 2023
Een kerk voor Koina

Langs de Afobakaweg in het district Brokopondo 
ligt het dorp Koina.

Al zeker 10 tot 15 jaren komen de katholieke 
gelovigen die langs de Afobakaweg wonen daar 
samen om in de gemeenschapszaal ter plekke 

vieringen te houden. In deze gemeenschapszaal 
komen diverse groepen samen voor allerlei 

activiteiten. De gelovigen hebben daarom graag 
een eigen plek waar zij samen kunnen komen voor 

de eredienst. Een plek die gewijd is, een sacrale 
plek, een eigen kerk. Pater Kenneth Vigelandzoon 

is de pastoor van dit gebied en samen met de 
gemeenschap hebben zij het inmiddels zo ver 

gekregen dat hen een plek is toegewezen waar de 
kerk kan worden gebouwd.

Doe mee met de Vastenactie en steun de 
geloofsgemeenschap van Koina in het bouwen 
van hun eigen kerk! Op de enveloppe vindt U 

instructies voor het doneren.

Februari brengt staatkundig niets goeds voor 
Suriname. Dat begon al in de dagen van de 
befaamde Jopie Pengel in 1969. Hij werd naar 
huis gestuurd door massale stakingen die in 
het onderwijs begonnen en het dichtdraaien 
van de Nederlandse geldkraan. Henck Arron 
werd 25 februari gewelddadig afgezet door een 
militaire coup. Het had een haartje gescheeld 
of 17 februari was desastreus afgelopen 
voor de huidige regering. Het is misschien 
dankzij de georganiseerde plunderingen en 
brandstichtingen dat daarmee aanhoudende 
vreedzame betogingen in de kiem zijn 
gesmoord. De rek is er inderdaad uit, maar 
we zouden niet terug willen naar de periode 
waarin maandelijks honderden miljoenen 
werden geleend en daar bovenop nog een 
meer dan honderd miljoen aan kasreserves op 
onverklaarde wijze verdampten om dan toch 
te horen dat ze aan aardappelen en uien zijn 
uitgegeven om het arme volk te voeden. 

Nationale dialoog
Het vertrouwen in de president en de 
regering is enorm geschaad. Een constructief 
dialoog heeft pas kans van slagen als er een 
basis van vertrouwen is. Normaliter moet 
zo een nationaal dialoog in de assemblee 
plaatsvinden. Daar moet over en weer 
naar elkaar geluisterd worden en moeten 
maatregelen en wetten in het belang van 
het land genomen worden. In DNA en niet 
op straat moeten beleidszaken uitgevochten 
worden. Het wiel voor een sociaal economische 
raad hoeft toch niet nog eens uitgevonden te 
worden om de regering, de vakbeweging en 
het bedrijfsleven te helpen een evenwichtig 
sociaal-economisch beleid uit te voeren in 
onderling overleg? In de komende dagen 
moet blijken of de regering in staat is het 
vertrouwen van het volk te herwinnen en of ze 
het vermogen bezit om het volk te inspireren 
om geloof te hebben in zichzelf. Dat laatste 
moet niet zo moeilijk zijn omdat wij als volk 
meerdere malen door donkere tijden heen zijn 
gekomen.

Soberheid
Er leeft bij de bevolking en misschien ook 
bij de regering de opvatting dat men met 
enkele maatregelen een jarenlange scheef 
gegroeide economie kan repareren.  We 
zitten diep in de put en niemand komt ons 
eruit halen. Nederland heeft Suriname direct 
na de verkiezingen naar de internationale 
kapitaalmarkt verwezen.  Na twee en half 
jaar is de diasporadroom zo goed als zeker 
vervlogen. De voorgenomen investeringen 
in de olie- en gasindustrie worden door 
multinationals  alsmaar uitgesteld. Het IMF 
heeft maar één recept voor alle vastgelopen 
economieën en dat resulteert altijd in grote 

offers van de armsten. Een sobere levensstijl 
en solidariteit zijn de enige wegen die wij 
met veel geduld en uithoudingsvermogen nog 
kunnen bewandelen. De overheid moet wel 
eerst het voorbeeld geven van soberheid want 
de bevolking is wars van de luxe uitspattingen 
van deze regering die doen vermoeden dat er 
niets aan de hand is. De weg uit de put zal lang 
en moeizaam zijn. Laten we daarom realistisch 
zijn.

Sociaal beleid
Reeds bij de verkiezingen werd er luid van de 
daken geroepen dat we moeten overstappen 
van object- naar subjectsubsidie. Het is 
daarom bijzonder teleurstellend dat wij na 
de eerste helft van deze regeerperiode nog 
steeds niet duidelijk weten wie in aanmerking 
moet komen voor steun van de overheid. 
Intussen is zowat de hele middenklasse onder 
de armoedegrens gedoken. Het onderwijs en 
de gezondheidszorg kwijnen weg doordat 
wij steeds minder kunnen doen met onze 
Surinaamse dollar door de op hol geslagen 
koers. Meer dan ooit moet nu een sterk sociaal 
beleid gepresenteerd worden met concrete 
maatregelingen en voorzieningen waardoor 
wij niet constant in overlevingsmodus hoeven 
te verkeren.

Creativiteit
In de jaren tachtig waren er dagen dat er 
geen onderwijs was omdat studenten door 
militairen in elkaar werden geslagen omdat zij 
scandeerden: ‘Geen brood, geen school!’ Toen 
waren er moeders die van de nood een deugd 
maakten door hun kinderen te verwennen met 
gebakken cassave met zelfgemaakte ketchup. 

Maar wie plant er nu nog cassave en tomaten? 
Er waren duistere dagen in Suriname, toch 
konden we naar Thalia gaan om naar Ba Uzi 
te kijken en zo onze catharsis te beleven (uzi 
is een machinegeweer waarmee de militairen 
wilden imponeren). Wie brengt nog  homemade 
maatschappijkritische theater?
Wie schrijft spirituals of February blues zodat 
we getroost worden en niet ten onder gaan aan 
sombere gedachten en een hongere maag. 

(Redactie Omhoog)
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Mededelingen Bisdom

1. De Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) werd 
door de president ontvangen in het kader van de 
voorbereiding op het nationaal dialoog op zondag 
26 februari. De IRIS, waarin het rooms katholiek 
bisdom participeert, spoorde de regering aan om 
voort te gaan op de weg van constructieve dialoog 
waarbij er eerst een basis van vertrouwen gelegd 
moet worden. Verder werd er opgeroepen om 
realistisch te zijn en de penibele situatie eerlijk aan 
het volk mee te delen. De crisis zal een langdurige 
zijn en zal veel offers vragen van iedereen. De 
regering werd gevraagd het volk voor te gaan in 
soberheid.

2. Op zaterdag 26 februari vertrokken Ali van der 
schot, Ernst en Karin Koot terug naar Nederland 
na een een vakantie van twee weken. Ali van 
der Schot die nu 94 jaar is, heeft hier jarenlang 
gewerkt te latour en omgeving als vrijwillig 
maatschappelijk werker. Zij werd opgenomen in 
de kring van de paters Oblaten en heeft vooral 
in de parochie Maria Koningin van de Wereld 
haar sporen verdiend. Zij heeft baanbrekend 
werk in het buurtcentrum Stibula verricht. Haar 
verbondenheid met Suriname is enorm en velen 
zijn haar zeer erkentelijk voor haar hartelijkheid 
en inzet.

3. Mgr. Choennie, pater kross en Shanti Venetiaan 
die samen de katholieke kerk vertegenwoordigen 
in de Stichting Christelijke Onderwijzersopleiding 
(Sticon) waaronder het christelijk HAVO en het CPI 
ressorteren, namen deel aan een lang uitgestelde 
vergadering. In Sticon participeren de EBGS en de 
RK kerk. Tijdens deze vergadering werd opnieuw 
de mogelijkheid bekeken om het CPI te upgraden 
naar BA-niveau. Samen met het schoolbestuur 

De heer van Exel van het Surinaams 
Bijbelgenootschap overhandigde 250 stuks NBV 
2021 bijbels aan de bisschop. De bijbels zijn een 
geschenk van het Nederlands Bijbelgenootschap. 
In deze vertaling zijn er voetnoten die handig zijn 
voor mensen die graag studeren en achtergrond 
informatie nodig hebben. Deze bijbels mag de 
bisschop vrij distribueren onder de geestelijken 
en gelovigen. Wij zijn de donateur bijzonder 
erkentelijk. Met deze bijbels komen wij dichter 
bij ons doel dat iedereen een eigen bijbel heeft en 
leest.

Mevrouw Kavitadevi Mohan nam na zeventien 
maanden directeurschap bij de Stichting 
voor het Kind afscheid. Zij heeft de stichting 
geholpen een herstart te maken onder zeer 
moeilijke omstandigheden. Om de kwaliteit 
van de zorg de waarborgen en om aan de 
wettelijke verplichtingen te voldoen is er een 
managementteam samengesteld onderleiding van 
Drs. Theresia Cirino.

en het Sticonbestuur werd de nulmeeting, 
opgesteld door de nieuwe directeur van het CPI 
mevrouw Cynthia Grunberg, besproken. Er is 
veel achterstallig onderhoud en er moet nog 
organisatorisch nog veel werk verzet worden om 
de school vitaal te houden.

4. 0p 1 maart jl. is de manager van het Pastoraal 
Centrum gestart met bijbellessen over het boek 
Numeri. De lessen kunnen zowel fysiek als online  
gevolgd worden er duren tot eind april.

5. Op 2 maart jl. had de manager van het Pastoraal 
Centrum, Gerda Alvares-Misidjang, een online 
meeting met de internationale vrijwilligers 
Mariana Duarte Silva en Bartosz Placak. Deze 
vrijwilligers zijn speciaal aangesteld om de 
landen van Latijns Amerika en het Caribisch 
gebied te assisteren met de voorbereiding naar de 
Wereldjongerendagen (WJD) toe. De WJD zullen 
worden gehouden in Lissabon, Portugal, van 1 
tot en met 6 augustus 2023. Tijdens de meeting 
werden de uitdagingen, voornamelijk de hoge 
kosten voor deze bedevaart, besproken. Uiterlijk 
eind maart moet Suriname aangeven als jongeren 
van het Bisdom Paramaribo zullen participeren 
aan de WJD.

6. Op dinsdag 21 februari arriveerde pater Urbain 
Wa Dyanda uit Congo. Hij is lid van de congregatie 
van de Salvatorianen en wordt toegevoegd aan de 
communiteit van deze paters, samen met pater 
Jan Geerits en pater Kumar Irudayasamy. Pater 
Urbain heeft zelf een artikel geschreven om zich te 
introduceren in ons Bisdom en dat vindt u elders in 
deze editie van Omhoog.

Op maandag 10 april (2e Pasen) zal de bisschop de 
nieuwe Sint Franciscus Xaveriuskerk te Paradise 
inwijden. De oude kerk is afgebroken en er staat 
nu een prachtige nieuwe kerk. Proficiat aan de 
pastoor en gemeenschap van Paradise en Nickerie 
met deze mooie mijlpaal. De nieuwe kerk kon 
gebouwd worden dankzij een nalatenschap van 
mevrouw Kewalpati Mahangoe, die een trouwe 
parochiaan was. Mw Mahangoe is in 2019 in 
Nederland overleden en in haar testament had 
zij haar nalatenschap specifiek bestemd voor “de 
restauratie en het herstel van de r.k. kerken in 
Nickerie.”
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Commentaar op de Lezingen van de 2e zondag van de Veertigdagentijd (Jaar A)

Achtergrond van de eerste lezing 
(Genesis 12: 1-4a)
In hoofdstuk 12 van Genesis begint het verhaal van 
Abraham, de stamvader van het volk Israël. In de 
laatste verzen van het voorafgaande hoofdstuk 11: 
26-32 is er een hele korte introductie met slechts 
enkele gegevens. Dan valt hoofdstuk 12 gelijk met 
de deur in huis, om het maar zo te zeggen. Het 
geeft ons de roeping van Abraham zonder verdere 
beschrijving van wat Abraham innerlijk tot dan 
toe had meegemaakt. Dat plaatst de focus dus 
heel helder op de grote betekenis van Abraham’s 
geloof voor Gods heilsgeschiedenis en ook voor de 
bredere menselijke geschiedenis. Want Abrahams 
geloof en overtuiging hebben gemaakt dat op dit 
moment meer dan de helft van de wereldbevolking 
hun religie terugvoert tot Abraham: ongeveer 2.2 
miljard Christenen (ongeveer 31 procent van de 
wereldbevolking), ongeveer 1.6 miljard muslims 
(ongeveer 23 procent van de wereldbevolking), 
plus 15 miljoen Joden.

Eerste lezing: Genesis 12: 1-4a
In die dagen zei de Heer tot Abram: "Trek weg uit 
uw land, uw stam en uw familie, naar het land 
dat Ik u zal aanwijzen. Ik zal een groot volk van u 
maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, 
zodat hij een zegen zal zijn. Ik zal zegenen die u 
zegenen, maar die u vervloeken zal Ik vervloeken. 
"Door u zal zegen komen over alle geslachten op 
aarde”. Toen trok Abram weg, zoals de Heer hem 
had opgedragen.

Tussenzang:  Psalm 33
Refrein: GEEF ONS, HEER, UW BARMHARTIGHEID, 
ZOALS WIJ OP U VERTROUWEN.

1. Oprecht is immers het Woord van de Heer,
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van Zijn mildheid.

2. Maar het is God die Zijn dienaars bewaakt,
hen die op Zijn gunst vertrouwen.
Dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

3. Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,
is Hij ons een schild en een helper.
Geef ons dus, Heer, Uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.
 

Achtergrond van de tweede lezing 
(2 Timóteüs 1: 8b-10)
De tweede brief aan Timoteüs is in feite meer 
een testament in briefvorm. Zoals Paulus veel 
geleden heeft omwille van de verkondiging van het 
evangelie van Christus, zo worden ook wij allen 
aangespoord om te getuigen van de genade die 
Christus de wereld brengt. Het vraagt van ons om 
met vertrouwen in het geloof te staan en er trots 
op te zijn te behoren tot de Kerk, zoals ook Paulus 
dat was. 

Tweede lezing: 2 Timóteüs 1: 8b-10
Dierbare, draag uw deel in het lijden voor het 
evangelie, door de kracht van God, die ons gered 
heeft en geroepen met een heilige roeping, niet 
op grond van onze verdiensten, maar volgens het 
vrije besluit van zijn genade, van alle eeuwigheid 
ons verleend in Christus Jezus. Nu is zijn genade 
openbaar geworden door de verschijning van 
onze Heiland, Christus Jezus, die de dood heeft 
vernietigd en onvergankelijk leven deed aanlichten 
door het evangelie.

Achtergrond van de evangelielezing:  
(Matteüs 17: 1-9)
De gedaanteverandering van Jezus op de berg 
Tabor is een sleutelmoment in het leven van Jezus 
en de leerlingen. Vanaf dit moment zal Jezus zich 
richten op hoe Hij als Messias de  verlossing over 
de machten der duisternis zal brengen als het 
gezalfde instrument van de Vader. Hij zal niet een 
triomfantelijke Messias zijn die een Joods leger 
zal leiden, om met onoverwinnelijke kracht de 
Romeinse overheersing ten einde te brengen en 
als met een goddelijke toverstok de wereld zal 
omvormen in een vredig paradijs. Nee, de tekst die 
hier direct aan voorafgaat in hoofdstuk 16 vertelt 
over hoe Jezus aan de leerlingen gevraagd had 
hoe de mensen Hem zagen en over Hem spraken. 
Toen had Petrus Jezus beleden als “de Messias, de 
Zoon van de levende God”. Jezus noemde Petrus 
toen “de Rots”, de leider van de apostelen waarop 
Hij Zijn Kerk zou bouwen. Maar toen Jezus daarna 
de apostelen begon te leren dat Hij de weg zou 
moeten gaan van overgeleverd worden door de 
hogepriesters en de Hoge Raad, het Sanhedrin,  
en dat Hij veel zou moeten lijden en ter dood zou 
worden gebracht, maar zou verrijzen op de derde 
dag, toen had Petrus geprotesteerd. Jezus had 
toen scherp tot Petrus gezegd: “Ga terug, achter 
Mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar 
alleen aan wat de mensen willen”. Zes dagen later 
toont Jezus aan Petrus, tezamen met Johannes 
en Jakobus, iets van die goddelijke heerlijkheid 
die Hij heeft, maar ook dat Hij de weg moet gaan 
van lijden en dood. Mozes en Elia die aan Jezus 
verschijnen spreken met Hem hierover. Het 
gebeuren is voor de apostelen een aangrijpende 
Godservaring van de Vader, die Jezus bevestigt 
als Zijn welbeminde Zoon en oproept naar Hem te 
luisteren, en de heerlijkheid van de Heilige Geest, 
die als een wolk hen overschaduwd.

Evangelie: Matteüs 17: 1-9
In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer 
Johannes met zich mee en bracht hen boven op een 
hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun 
ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te 
stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als 
het licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia, 
die zich met Hem onderhielden. Petrus nam het 
woord en zei tot Jezus: "Heer, het is goed dat wij 
hier zijn. Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan, 
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia”. Nog 
had hij niet uitgesproken of een lichtende wolk 
overschaduwde hen en uit de wolk klonk een stem: 
"Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn 
welbehagen heb gesteld; luistert naar Hem”. Op 
het horen daarvan wierpen de leerlingen zich ter 

aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees. 
Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan 
en zei: "Staat op, en weest niet bang”. Toen zij hun 
ogen opsloegen zagen zij niemand meer dan alleen 
Jezus. Onder het afdalen van de berg gelastte 
Jezus hun: "Spreekt met niemand over wat ge hebt 
aanschouwd voordat de Mensenzoon uit de doden 
is opgestaan”.

Overweging:
Vandaag zou ik de lezingen van deze zondag willen 
overwegen onder het thema: “God vraagt veel van 
ons, maar geeft ook de kracht ertoe”.

God vraagt veel van ons: Hij vraagt ons om geloof, 
ook in moeilijke omstandigheden. Hij vraagt ons 
om standvastigheid in onze inzet voor Zijn Rijk, 
maar ook om standvastigheid in rechtschapenheid 
en eerlijkheid, om standvastigheid in 
barmhartigheid en liefde. God vraagt veel van ons, 
maar geeft ook de kracht ertoe.

Dit heeft Abraham al ervaren. God heeft veel 
van hem gevraagd: zijn vrouw en familieleden 
uitleggen dat diep in zijn binnenste, in zijn hart 
waar er vele onrustige vragen hadden geleefd, hij 
een innerlijke stem had gehoord die hem vroeg om 
alles wat hem, maar wat ook zijn vrouw en naaste 
familie tot dan toe vertrouwd was geweest, te 
verlaten en op weg te gaan. Waarheen wist hij nog 
niet, God zou het hem laten zien. Dit veranderde 
Abrahams leven voorgoed. Tezamen met Sarah 
en wat familieleden heeft hij zijn ouderlijk huis en 
zijn land verlaten. Hij heeft  het aangedurfd om 
zijn comfort-zone los te laten en op te trekken naar 
een toekomst waarvan het ook voor hemzelf nog 
helemaal niet duidelijk was wat dat allemaal zou 
betekenen. Het was lang niet altijd gemakkelijk 
voor Abraham en Sara. Inspirerende ervaringen 
en moeilijke, pijnlijke ontgoochelingen wisselden 
elkaar af. Maar Abraham heeft volhard in dat 
geloof in de God die in zijn binnenste sprak en 
in zijn vertrouwen op Gods belofte. God heeft 
hem daartoe op verschillende momenten en op 
verschillende manieren de kracht gegeven.

Ook Jezus heeft veel van Zijn leerlingen gevraagd. 
Het gebeuren op de berg Tabor is een soort 
scharniermoment geweest in het leven van 
Jezus en de leerlingen. Matteüs, Marcus en Lucas 
getuigen daar alle drie van. Tot op dat moment 
was het een opgewekte tijd geweest van grote 
populariteit van Jezus onder het volk, van vele 
wonderen en genezingen, van Zijn inspirerende 
onderricht aan enthousiaste groepen mensen. Het 
was tot dan toe een tijd van grote bezieling en van 
een groeiende geloof onder de apostelen en al die 
andere leerlingen, dat Jezus de Messias was, die 
hen zou leiden om de gehate Romeinen uit het land 
te verjagen en het koningschap van koning David 
zou herstellen. Alles zou nieuw, anders en mooi 
worden. 

Maar vanaf dit gebeuren op de berg Tabor begint 
Jezus steeds weer te spreken over lijden, over 
overgeleverd worden aan de dood en verrijzen 
op de derde dag. Vanaf dit intense moment richt 
Jezus Zijn hart op Jeruzalem waar dat lijden en die 
smadelijke dood zich zou gaan voltrekken: niet 
als een onverwacht noodlot of als een samenloop 
van omstandigheden, maar zoals Hij dat later aan 
de leerlingen op weg naar Emmaus zou zeggen: 
“Moest de Messias dat alles niet lijden om Zijn 
glorie binnen te gaan?” (Lucas 24:26).  

Vervolg op pagina 4
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Commentaar op de Lezingen van de 2e zondag van de Veertigdagentijd (Jaar A)

Overweging:

Het kruis was het grootste struikelblok tot geloof 
voor vele Joden. Hoe kon iemand die als een 
zware crimineel ter dood was gebracht omdat 
Hij was afgewezen door de hogepriesters en 
leidinggevende geestelijken van hun religie, het 
uitverkoren instrument in Gods hand zijn en de 
vervulling van al Gods beloften? God zou veel 
van de leerlingen vragen, maar op de berg Tabor 
geeft Hij ook de kracht ertoe. Al begrepen ze het 
op dat moment eigenlijk niet, en konden ze Jezus’ 
spreken over lijden, overgeleverd worden, ter dood 
gebracht worden en op de derde dag verrijzen, nog 
helemaal niet aan, later zouden ze -terugkijkend- 
gaan inzien hoeveel kracht God Petrus, Johannes 
en Jakobus daar op de berg reeds gegeven had. En 

hoeveel kracht God hen allen in de tijden daarna 
gegeven heeft, in de verkondiging van het Woord, 
en daarmee ook in het navertellen van wat er daar 
op de berg Tabor gebeurd was. 

Op die berg liet God de Vader reeds iets zien van 
de verborgen goddelijke oorsprong van Jezus. 
Jezus was zelf reeds bewust geworden van Gods 
diepe verlossingsplan waarin Hij door het lijden 
zal moeten gaan, een lijden dat Hij echter met 
overgave in zuiver geloof aanvaard had. Dat zal de 
weg zijn van het overwinnen van de machten der 
duisternis, dood en oerzonde, die de mensheid in 
hun greep houden. Daar op de berg Tabor bevestigt 
God dat Zijn wegen en plannen voor ons mensen 
vaak in eerste instantie zwaar kunnen zijn, dat 
Hij veel van ons vraagt, maar dat Zijn plannen en 

wegen wel de wegen zijn naar leven en genade.

Ook Mozes en Elia, die aan Jezus op de berg 
Tabor verschijnen, hebben aan den lijve ervaren 
dat God vaak veel van hen had gevraagd. Mozes 
had de dreigende macht van de farao ervaren, 
maar had ook ervaren dat God hem uiteindelijk 
er nooit alleen voor liet staan. Toen Mozes na de 
teleurstelling van die confrontatie met het gouden 
kalf dat de Israëlieten in zijn afwezigheid gemaakt 
hadden, toch weer de berg Horeb opging, mocht hij 
daar Gods troost mogen ervaren.  Op de berg sprak 
God over zichzelf als de verborgen God die veel 
vraagt, maar die ook de kracht ertoe geeft.

Ook Elia, eeuwen na Mozes, had het vaak 
niet gemakkelijk gehad. Als de grote profeet 
van Jahweh, had hij zware tegenwerking en 
zelfs vervolgingen te verduren gehad van de 
vrouw van koning Achab, Izebel, die haar eigen 
godsdienst met de afgoden van de Baäls krachtig 
aan het promoten was. Maar ook van de eigen 
Israëlieten had Elia veel afwijzing en negativiteit 
ondervonden, omdat velen het verbond met Jahweh 
verwaterd hadden en niet naar Gods waarden 
leefden. Zij sloten zich af voor Elia’s krachtige 
prediking, die geen blad voor de mond nam maar 
het helder zei zoals het was. Elia raakte uiteindelijk 
depressief en geheel ontmoedigd. Net zoals Mozes 
dat eens had gedaan, trekt Elia zich terug op een 
hoge berg, de berg Karmel. Daar voelt Elia Gods 
verborgen kracht in een zachte bries. Hij slaat zijn 
mantel om zich heen, om alleen te zijn met God. 
Daar op de berg zal God hem aangeven dat Hij 
weliswaar nog steeds veel van Elia zal vragen, dat 
Elia’s levenstaak nog niet voorbij is, maar dat Hij 
Elia ook de kracht ertoe zal geven.

Wat God al bij Mozes en Elia steeds weer 
op een hoge berg had gedaan, brengt Hij tot 
vervulling bij Jezus. Matteüs gebruikt de Griekse 
werkwoordsvorm “meta-morfosè”: het uiterlijk, de 
verschijning, de zichtbare kant van Jezus’ wezen 
wordt geheel veranderd. Iets van dat goddelijk 
geheim begint te stralen. De stem van de Vader 
klinkt in het innerlijk van Petrus, Johannes en 
Jakobus, zoals het eens ook had weerklonken in het 
binnenste van Abraham, van Mozes en van Elia. 
De wolk verwijst naar de kracht en de heerlijkheid 
van de Heilige Geest. Al vraagt God veel van Jezus, 
al vraagt Hij veel van deze drie apostelen, en al 
vraagt Hij veel van ons, Hij geeft ook de kracht 
ertoe. Het is aan ons om ons hieraan op te trekken, 
in ons hart het ons eigen te maken en erover te 
getuigen. 

Soms zullen we vallen, zoals Petrus enige tijd na 
die indrukwekkende ervaring op de berg Tabor, 
toch die in de nacht van Jezus’ gevangenneming 
in angst en paniek zal loochenen Jezus te kennen. 
Maar ook dan zullen we net als Petrus, ervaren 
dat Gods vergevende barmhartigheid steeds 
weer nieuwe kansen voor ons schept om de draad 
weer op te pakken, om weer deel te worden van 
Gods beweging van liefde, die al het oude nieuw 
zal maken. Laten we dit moment van de tweede 
zondag van de veertigdagentijd gebruiken om 
God te ruimte te geven om ons te leiden in een 
hernieuwing van onze commitment aan Hem, een 
hernieuwing van ons geloof, wetende dat Hij ons 
de kracht zal blijven geven om te groeien, ons te 
verbeteren, ons te herbronnen en ons te geven 
aan de weg van het evangelie. We hebben een 
Paasgeloof: “Dit is Mijn Zoon, de Welbeminde: 
luistert naar Hem!” Moge dit Paasgeloof ons nooit 
verlaten! 

…HET OFFER VAN ISAAK …

In het boek Genesis, Hst. 22 staat het mooie 
verhaal van “het Offer van Isaac”, dat een 
duidelijke voorafbeelding is van het Offer 
van Jezus.  In het Oude Testament treffen we 
meerdere verhalen aan die een duidelijke 
verwijzing zijn naar het Nieuwe Testament. Als 
we dit verhaal analyseren en de kleine details 
eruit halen, zien we een duidelijk verband met 
“HET OFFER VAN JEZUS”.

 Het verhaal begint met een klein detail 
die vaak over het hoofd wordt gezien nl. de 
vermelding… “Yahwe God wilde Abraham 
op de  proef stellen,  Yahwe wil Abraham 
“uitproberen”…  “Hoever kan Ik gaan met 
hem?”

Yahwe sprak tot Abraham : “Ga met Isaak, Uw 
zoon, Uw enige, die gij liefhebt… naar de berg 
Moriya en draag hem daar, op de berg die Ik 
je zal aanwijzen, op als brandoffer!”  In deze 
zin komen verschillende dingen bij elkaar die 
zo duidelijk verwijzen naar Jezus: Jezus  is ook 
de Zoon, de eniggeboren Zoon, de geliefde, 
welbeminde Zoon  van de Vader. Ook Jezus zal 
geofferd worden op een berg, nl. Golgotha.     

A=  Abraham gehoorzaamt en begint  een ezel 
te zadelen. De ezel doet ons zeker denken aan 
Palmzondag waar Jezus, gezeten op een ezel, 
Jeruzalem binnenrijdt.

B=  Abraham nam drie knechten mee om naar 
de plaats te gaan voor het offer. Hij kloofde 
hout voor het brandoffer en vroeg Isaak dit 
hout te dragen. Ook Jezus droeg zelf  het hout 
van de dwarsbalk voor Zijn Kruis.

C=  De drie knechten van Abraham, 
vertrouwelingen, doen denken aan de drie 
Apostelen van Jezus: Petrus, Jakobus en 
Johannes, aanwezig bij de verheerlijking op de 
Thabor… bij “THALITA KOEMI!” en in de hof 
van Olijven!

D=  Op de derde dag zag Abraham de berg 
Moriya liggen waar het offer zou moeten 
opgedragen worden. De derde dag mag ons 
doen denken aan Jezus die de derde dag 
verrees.

E=  Daar aangekomen zei Abraham tot zijn drie 
knechten: “Blijven jullie hier dan gaan mijn 
zoon en ik verder voor de aanbidding…” In de 
hof van Olijven zal Jezus tot zijn drie Apostelen 

Petrus, Jakobus en Johannes zeggen: Blijven 
jullie hier, dan  ga Ik een eindje verderop om te 
bidden…

F=  Isaak vroeg aan Abraham: “Vader, wij 
hebben wel hout voor het offer, en vuur en een 
mes… maar waar is het Offerlam?” Abraham 
antwoordde:  “God zal daarin voorzien”.  Dit is 
een woordspeling op “Moriya” dat betekent; 
“God zal voorzien”.

G=  Toen zij op de plaats aankwamen bouwde 
Abraham een altaar van 12 stenen, stapelde 
het hout erop en… boeide zijn zoon Isaak om 
hem op het altaar te leggen… De 12 stenen 
verwijzen naar de 12 stammen Israëls, de 12 
zonen van Jakob en de 12 Apostelen. Abraham 
boeide zijn zoon Isaak: ook Jezus zal geboeid 
worden…

H=  Als dan het moment komt dat Abraham 
Zijn zoon wilde gaan ‘doorboren’  -zoals een 
romeinse soldaat bij Jezus zal doen-, klinkt er 
een stem: STOP. Nu zie ik dat jouw geloof in Mij 
onvoorwaardelijk is. Je hebt zelfs  je ‘Zoon van 
de Belofte’, je enige Zoon, je geliefde zoon niet 
willen sparen.

Abraham keek om zich heen en bemerkte 
een lam dat vastzat in een doornen struik  
-doornenkroon van Jezus-  en  Abraham nam 
die om hem aan God op te dragen:  ‘God zal 
voorzien!” Het lam verwijst naar het Paaslam, 
Jezus zelf.

Vervolg op pagina 6
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Kennismaking Urbain Ngoy Wa Dyanda

Beste zusters en broeders,
Graag wil ik me even voorstellen aan alle lezers 
omdat ik voor langere tijd werkzaam zal zijn in 
het RK-bisdom Paramaribo. 

Mijn naam is Urbain Ngoy Wa Dyanda, geboren 
op 7 juni 1985 in Kamina. Kamina is een 
stad in Haut Lomamie, een provincie in het 
zuiden van de Democratische Republiek van 
Congo (RDC). Thuis zijn we met 8 kinderen, 
4 jongens en 4 meisjes waarvan ik de 4de in 
de rij ben. Mijn vader is al in 2002 overleden 
en mijn moeder is nu 61 jaar. De lagere en 
middelbare school heb ik in Kamina voltooid in 
2004 en omdat we meerdere maanden moeten 
wachten om het resultaat te kennen van het 
staatsexamen dat alle studenten maken op 
het einde van de middelbare school ben ik 
dan in 2005 kunnen beginnen als kandidaat 
Salvatoriaan met de bedoeling om priester 
Salvatoriaan te worden. 

In Kamina zelf zijn er echter geen 
Salvatorianen maar ik was wel in de 
roepingengroep te Kamina die geleid werd 
door een Franciscaan en die in mijn tijd uit 
ongeveer 35 jongeren bestond. Iedere maand 
kwamen we samen op een zaterdagmiddag 
om over onze roeping te bezinnen. Een keer 
per jaar kwam er wel een Salvatoriaanse 
pater vanuit Kolwezi (op 400 km van Kamina) 
die dan met ons allen kennis maakte en ons 
vertelde wie de Salvatorianen zijn en welk 
hun charisma en missie is. Ook priesters van 
andere congregaties (Spiritijnen, Salesianen,  
….) deden dit maar de Franciscaanse pater 
begeleidde ons het hele jaar door. In onze groep 
waren er 7 jongeren die Salvatoriaan wilden 
worden en we kregen dan een in te vullen 
document waarbij we onze persoonsgegevens 
moesten invullen en drie maanden later 
ontvingen we een test, een soort toets, waarbij 
onze algemene kennis getest werd en ons 
intellectueel niveau gepeild werd. Geen vragen 
over onze roeping en onze gemaakte keuze 
dus. Van de 7 zijn er toen 2 geslaagd die naar 
Kolwezi mochten gaan om de opleiding te 
beginnen bij de Salvatorianen.

Eerst nog een klein woordje over het jaar dat 
ik thuis was nadat ik de middelbare studies 
had afgerond. Ik hielp toen sterk mee in de 
parochie waar ik onder andere catecheet was 
voor de kinderen die zich voorbereidden op 
de eerste heilige communie. In totaal waren 
er zo’n 120-tal kinderen waarvan ik 40 
kinderen had. Bij ons in de parochie verliep het 
catechesejaar als volgt. Van september tot juli 
werd er iedere dag van ’s maandags tot en met 
vrijdags catechese les gegeven waarvan een 

groep (20 kinderen ongeveer) ’s morgens na 
de mis van 6 uur en een tweede groep van 20 
kinderen in de middaguren. In Congo bestaat 
er op meerdere plaatsen het gebruik dat de 
schoollokalen dubbel gebruikt worden: van 
’s morgens vroeg tot 12 uur een eerste groep 
en van 13 uur tot 18 uur een tweede groep 
kinderen omdat er te weinig schoolgebouwen. 
Bij de catechese die in de parochies wordt 
gegeven wordt hiermee rekening gehouden 
door de kinderen die middagonderwijs 
hebben ’s morgens te nemen en diegenen die 
ochtendonderwijs hebben ’s middags te nemen. 
Al deze kinderen, of ze nu ’s morgens of ’s 
middags school volgen, moeten echter iedere 
dag naar de mis komen, ook op de zaterdagen 
en de zondagen. Iedere dag is er trouwens 
een eucharistieviering in de parochiekerk. 
Iedere maand krijgen de kinderen een ander 
of nieuw aftekenkaartje. In juli krijgen de 
kinderen die de lessen goed bezocht hebben 
en trouw waren in het kerkbezoek dan 
tenslotte de 1ste  heilige communie. Nadat ze 
de heilige communie ontvangen hebben, gaan 
ze nog 6 maanden door met iedere dag de 
mis te volgen en de communie te ontvangen 
om – zo wordt omgeroepen – een ciborie 
hosties vol te krijgen. Met andere woorden: 
met 6 maanden lang dagelijks de communie 
te ontvangen zou je een ciborie vol kunnen 
maken met hosties!  Na die 6 maanden laten 
we de kinderen vrij kiezen. In mijn parochie in 
Kamina, waar ik ook misdienaar was, hadden 
we ook de gewoonte om iedere zondag om 
15 uur ‘het lof’ te houden inde kerk dat maar 
een kwartier duurde. Het was een dank- en 
aanbiddingsviering waarbij de parochianen 
hun dankbaarheid tot Jezus, de heilige Maria en 
de heilige Jozef uitdrukten. Hier heb ik de liefde 
voor de aanbidding van het heilig sacrament 
ontvangen waar met veel wierook en mooie 
gezangen Gods aanwezigheid voelbaar was.

In september 2005 ben ik dan begonnen bij 
de Salvatorianen in Lubumbashi (700 km van 
Kamina) ten zuiden van Congo met het eerste 
jaar dat het propedeutisch jaar genoemd wordt 
en hoofdzakelijk uit een algemene vorming 
bestaat (een opkrikken van het middelbaar 
schoolniveau). In oktober 2006 kon ik met het 
2de jaar starten, het postulaat genoemd, dat in 
het binnenland (op 1000 km van Lubumbashi) 
plaats vond en in 2007 kon ik beginnen met 
het noviciaat – weer in Lubumbashi – en kon ik 
mijn eerste gelofte uitspreken als Salvatoriaan 
in 2008. Daarna volgde dan 3 jaren filosofie te 
Kolwezi, 1 jaar stage in Lubumbashi en 4 jaar 
theologie in Kolwezi. In 2015 sprak ik mijn 
eeuwige geloften uit bij de Salvatorianen en 
in januari 2016 werd ik diaken en op 17 juli 

2016 priester gewijd. Na iets meer dan een 
maand was ik weer in het binnenland waar 
ik vroeger het postulaat gedaan had om er nu 
zelf de verantwoordelijke te zijn van de jonge 
postulanten. Daar in het binnenland te Ntita 
– zo heet het dorp waar wij onze missiepost 
van de salvatorianen hebben – ben ik 6 jaar de 
verantwoordelijke geweest van de opleiding 
van de postulanten en omdat er ook een 
salvatoriaanse gemeenschap (communiteit) 
van salvatorianen is op die missiepost, was ik 
vanzelfsprekend ook lid van die gemeenschap. 
Onze salvatoriaanse gemeenschap bestond 
uit 6 paters: 2 pastoors met elkeen een 
parochie; 1 pater die de dorpsgemeenschappen 
verder in het binnenland bezoekt; 1 pater die 
directeur is van onze middelbare school, 1 
pater die een eigen lokale elektriciteitscentrale 
uitbouwde die vandaag aan vele gezinnen 
continue stroom levert; en tenslotte ik zelf 
die dan vooral met de opleiding van de 
postulanten bezig was. Tot 2021 was ik ook 
econoom van deze gemeenschap en van 
2019 tot 2022 was ik ook de overste van de 
gemeenschap. De opleiding van het postulaat 
omvat 10 maanden en bestaat uit de volgende 
vorming: gebed en spiritualiteit waaronder 
het breviergebed leren bidden maar ook 
lessen over de bijbel, kerk en geloof, filosofie; 
handenarbeid door in eigen tuin en op eigen 
veld te werken en het onderhoud van gebouw 
en perceel te doen en zelf te koken ’s avonds 
en op de zondagen; pastorale inzet door mee 
te doen in de wekelijkse ontmoetingen van 
de basisgemeenschappen in de parochie.  
Tijdens de 6 jaren had ik een groep van 
jaarlijks gemiddeld 13 postulanten waarvan er 
ongeveer 65% overging naar het noviciaat.

In april 2022 deelde de provinciaal, de overste 
van alle salvatorianen (86 paters en fraters en 
37 jongeren in opleiding) die in Congo leven en 
werken, me mee dat ons generaal bestuur te 
Rome hem en zijn raad gevraagd hadden een 
confrater vrij te maken voor Suriname om er 
de 2 salvatorianen bij te staan in hun pastoraal 
werk. De provinciale raad vond dat ik daarvoor 
geschikt was. Ik mocht er een nachtje over 
slapen om dan antwoord te geven. Ik wist niets 
van Suriname: waar?, wie leeft daar?, welke 
cultuur en welke taal?, ….. maar ik wilde wel 
graag pastoraal werk doen en vond dat ik me 
niet teveel vragen moest stellen omdat ik er 
confraters zou ontmoeten die Suriname ook 
niet kenden toen ze voor de eerste keer gingen 
en omdat ik daar Gods kerk zou ontmoeten in 
welke ik tot nu toe geleefd en gewerkt had in 
Congo. Dus was het antwoord JA!

Ik heb dan het werkjaar afgesloten in juli 2022 
en met de administratieve voorbereidingen 
begonnen om te kunnen reizen via Rome naar 
België, waar ik al een beetje Nederlands kon 
leren, om dan met veel moeite en een grote 
omweg uiteindelijk toch te kunnen landen in 
Suriname op dinsdag 21 februari 2023. Aan de 
bisschop werd gevraag om de eerste maanden 
nog geen benoeming te doen voor mij opdat ik 
me volledig zou kunnen focussen op het leren 
van de Nederlandse taal en het leren kennen 
van de omgeving waar ik woon. Alles is nog 
nieuw maar ik voel me gelukkig en ben blij en 
dankbaar hier in Suriname te zijn en in onze 
salvatoriaanse gemeenschap op Noord te 
wonen. 

Pater Urbain SDS
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Toen riep de engel van Yahwe voor de tweede 
maal uit de hemel tot Abraham en zei:  …”Bij 
mezelf heb Ik gezworen: omdat ge dit gedaan 
hebt en Mij uw zoon uw enige, uw geliefde niet 
hebt willen sparen, daarom zal ik u overvloedig 
zegenen en uw nakomelingen talrijker maken 
dan de sterren aan de hemel en talrijker dan de 
zandkorrels  aan het strand……”   Het zal een 
verrijking worden als U eens dit verhaal   leest 
in Genesis 22/1-15. Doet U het eens!

Over deze gebeurtenis is een  eenvoudig liedje 
geschreven waarin al  deze elementen naar 
voren komen.

ISAAK, ZOON VAN ABRAHAM…
t. M.Noordermeer. / m. Abba vader
naar: Gn.22/1-15

1. Abraham! Vertrek en ga waarheen Ik je leid.
Naar het land van Moriya. Wees tot alles 

bereid!
“Offer Mij je Een’ge zoon, jou beloofd, jouw enig 
kind.
En bewijs Mij jouw geloof, dat jij Mij bemint!

2. Abraham maakte zich klaar  voor een lange 
reis.
Wat God hem vroeg was heel zwaar, ’t was een 
hoge prijs.
’t Altaar was gereed en hij bond Isaak er op:
Tot het uiterste ging hij,  tot een stem zei: 
“Stop!”

3.Abraham, nu zie ik echt hoe jij g’looft in Mij.
Kijk de sterrenhemel eens… Hoe talrijk zijn zij!
Kijk vooruit! De toekomst lacht; Groots is jouw 
nageslacht!
Isaak’s Offer toont ons hier…  ‘tOffer van 
Christus de Heer!
 
M.Noordermeer.

…HET OFFER VAN ISAAK …

Update over het onderhoud van de kathedraal

Deze week zijn de onderhouds- en 
schilderwerkzaamheden van de oostelijke 
zijkapel van onze kathedrale basiliek voltooid. 
De oostelijke zijde is die aan de kant van de 
DSB. Er waren in die zijkant een redelijk aantal 
aantastingen aan het hout. Die moesten eerst 
worden aangepakt. Het ging over sommige 
planken en ornamenten die waren gaan rotten. 
Die werkzaamheden zijn vaak tijdrovend, want 
al zou je het niet denken, maar elke rabatplank 
is weer net iets hoger of korter, en net iets 
dikker of dunner dat de twee rabatplanken 
waar hij tussen ligt. Een nieuw vervangend 
stuk rabatplank zal daarom op precies 
dezelfde maat gevormd moeten worden als 
het vorige aangetaste stuk, anders past het 
nieuwe stuk niet. Nu dat de grote buitenwand 
van de zijkapel geschilderd is, worden de 
stellages nu aangepast om de vijf panelen van 
de resterende zijwand te gaan schilderen. 
Ondertussen komen er al extra stellagebuizen 
en verbindingen naar de werkplaats achter 
de kathedraal, om zodra het schilderen van 
die resterende zijwand aan de kant van de 
DSB af is, stellages op te bouwen bij de torens 
aan de voorgevel van de basiliek. Daar is er 
stevig wat onderhoudswerk te doen, zoals we 
al vanaf de grond kunnen zien. De voorgevel 
heeft namelijk flink te lijden van zon en regen. 
Maar daar wordt dus binnenkort aan begonnen 
zodra de oostelijke zijkant geheel af is. Dan zijn 
we trouwens wat onderhoud van de kathedraal 
betreft, de eerste keer geheel rond geweest. 
De tweede keer rondgaan zal een stuk sneller 

gaan, omdat tijdens de werkzaamheden van 
de eerste ronde, er steeds aantekeningen 
gemaakt zijn van de breedte en dikte van 
de rabatplanken, houten ornamenten, 
ramenonderdelen, enz. In het vervolg kan 
daardoor veel voortvarender gewerkt worden 
aan eventuele vervangingen van rotte houten 
onderdelen van het gebouw. 

Op de foto’s bij dit artikel kunnen we genieten 
van hoe prachtig het reeds onderhouden en 
geschilderde gedeelte er weer bij staat! En 
straks volgen de voorgevel en torens! Om dit 
alles financieel mogelijk te maken, verhuren 
we de parkeerplaats naast de kathedraal 
tijdens werkuren door de week aan Digicel. 
Tijdens de Missen van 12 uur, uitvaarten 
en begrafenissen op werkdagen, vragen 
we bezoekers daarom om te parkeren op 
de parkeerplaats achter de pastorie recht 
tegenover de basiliek, of wanneer daar al vol is 
(-voornamelijk bij huwelijken en begrafenissen 
kan dat gebeuren-) op het terrein van de 
St.Paulusschool om de hoek. Soms is dat 
even aanpassen, maar zo kunnen we met de 
huurinkomsten van Digicel en de bijdragen van 
begrafenissen en huwelijken het onderhoud 
van onze schitterende kathedrale basiliek 
duurzaam mogelijk maken. En zoals we op de 
foto’s kunnen zien, is dat absoluut de moeite 
waard, want de kathedraal blijft zo haar 
prachtige kleuren, uitstraling en waardigheid 
behouden!

BUURVROUW EN JOOSJE

J. Hallo Buurvrouw, fa fu yu?

B. Mi de, baya. Tante Melie kan niet komen. Ze 
kan met haar rollator niet over het trottoir! 
Op de hoek van de Tourtonnelaan en Henck 
Arronstraat zit een groot gat op het trottoir 
zonder tegels. Openbaar Groen heeft daar  lang 
geleden een boompje geplant en al die tegels 
zijn allemaal ineens verdwenen, toen het nacht 
was. En… het boompje is ook weg!

J. En verder,  waar er wel tegels liggen staan er 
auto’s!

B. Joosje, die mensen van ons denken niet na, 
ze vergeten de  oudjes die moeilijk ter been 
zijn.

J. So a de!

B. Ay Baya, Joosje, mi no sribi kwet’ kweti na 
neti.

J.= Wat is gebeurd, buurvrouw?

B.= Vannacht een zwerm muskieten die 
kwamen kletsen aan mijn oren. 2 uur 
vanmorgen. Mi luku mi oloisi 02.00 uur.

J.= Als het maar geen muskieten waren uit 
Egypte?

B.= Fa y’e bedoel… Egypte?

J.= Ja die muskieten komen uit Egypte.

B.= Zo ver weg… San den kon suku dyaso?

J.= Kenneth, je weet wel de zoon van mijn 
overbuurman, zijn vrouw haar zwageres, wel, 
die Kenneth zit op die school van de Kom en 
die weet dat allemaal, zegt: “Den tyar’ dengue 
kon!” Als ik het niet weet dan zoek ik het op op 
mijn  W.C., zegt hij.

B.= Je bedoelt die computer, dat noemen ze P.C.

J.= Ja, dat ding. Ik hoor nu op de radio dat wij 
moeten zorgen dat we ons erf goed schoon 
moeten maken… Geen banden…. Of water….

B.= Joosje, jouw erf, mijn erf.. is dat schoon of 
niet? Geen autoband, of een krabasi of blikje 
bier… met water er in.  Geen muskieten… Neks 
van dat.

J.= Dat is waar, buurvrouw ons erf is schoon 
waar andere mensen rommel hebben, hebben 
wij bloemen of groente geplant. Ik heb 
vanmorgen nog drie boulangers geplukt. Op de 
markt zou ik 55 SRD –of meer- hebben moeten 
betalen!

B.= De groente is duur op de markt. 
Beter kun je zelf gaan planten.                                                       
J.= Yu musu prani k’saba…. Bifo a sa gro…  *                                                                                           
B.= So a de , Joosje!

J.= Heb je ook gezien dat ze in de 
Wagenwegstraat de prachtige, statige 
Mahoniebomen hebben verminkt? Kenneth 
had Openbaar Groen gebeld en gevraagd dat 
ze  den ‘bus-nanasi’ en ‘fowru-doti’, allemaal 
parasieten die de bomen uitzuigen, moesten 
weghalen. 

Vervolg op pagina 7
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Dan zouden ze weer mooi en gezond worden!

B.= San den s’ma piki?

J.=Meneer werkt U bij Openbaar groen. Het 
heeft onze aandacht. ‘Efu obia no fu yu… no 
spiti na en!!! **

San dati… als burger mag men toch met 
voorstellen komen? Tangi fu bun, na kodja!

Wel, buurvrouw, a sondey di p’sa de was de 
Wagenwegstraat afgesloten. Iedereen dacht 
ze gaan die mooie bomen redden voor de 
toekomst en ala fowrudoti nanga busnanasi 
eruit halen… Nee hoor! Ze hebben alle bomen 
van mooie grote stammen ontdaan. Alle 
parasieten zitten nog steeds in de bomen. De 
inwoners van Paramaribo moesten ook eens 
naar boven kijken, dan kunnen ze het zelf 
zien. Mahoniehout is duur. En ze zeggen dat 
de stammen, toen ze nog aan de bomen vast 
zaten, al verkocht waren! Zo gaat dat in ons 
land met ons gemeen-schappelijk bezit!

B.= Die bomen zijn nog uit de koloniale tijd 
en al eeuwen oud. Ze kunnen nog best twee 
eeuwen mee, als ze maar goed onderhouden 
worden. Maar wij inwoners van de hoofdstad 
wij bemoeien niet zo met die dingen. Jammer! 
We zouden massaal moeten bellen naar 
Openbaar groen om te protesteren. “RED 

ONZE HISTORISCHE BOMEN… HAAL  DE 
PARASIETEN ERUIT!” Kenneth heeft mij 
het telefoon nummer gegeven. Wil je het 
opschrijven? Heb je  papier en pen……  hier is 
het:   4  3  9  9  9  1 

J.= Ik vraag me af of er wel deskundigen zijn op 
Openbaar Groen die iets afweten hoe bomen 
te onderhouden. Er moet wat gebeuren. Wij,  
inwoners van de hoofdstad, moeten meer 
opkomen voor de schoonheid van onze stad!

B.= Dat is zo Joosje. Die bomen zijn ook van ons 
en wij willen ervan genieten.

J.= So a de!!!  Ik ga in ieder geval bellen!

B.= Joosje, ik moet gaan, want die twee 
kinderen van Gracia komen eten toch, elke 
Woensdag. Ik ga B.B.met R maken, maar ik 
moet het ijs van de kip nog laten smelten! Te 
tra lesi baka…

B.+J. doeoeoeoei…

* *  Bemoei je met je eigen zaken!

*   Wat je zelf geplant hebt… kun je gratis 
oogsten!!!

M. Noordermeer.

BUURVROUW EN JOOSJE

De bouw van de kerk te Ovia Olo onder 
leiding van pater Doris Weewee is bijna 

af.


