
Dit is een grote mijlpaal voor 

onze gemeente. En we zijn trots, 

dat we dit reeds hebben bereikt.  

Verder zijn we nog steeds een 
kleine gemeente, maar wel met 

veel jeugd en de jeugd heeft de 

toekomst, Dus door die vele 
jongeren is onze gemeente best 

speciaal.  

Bovendien hebben wij nu als 

gemeente ook een bakrekening 
kunnen openen of eigenlijk 2 

bankrekeningen bij de Volks 

Crediet Bank, We hebben een 
eurorekening geopend voor als 

we giften uit het buitenland krij-
gen rekeningnummer: VCBSRPA 

823084514 en een Surinaamse 

rekening, waar we onze collecte-

In 2019 zijn we naar notaris Olff 

gegaan en op 18 oktober is offici-

eel de Stichting Doopsgezinde 
Gemeenschap Suriname opge-

richt. en op dat moment zijn er 
ook 3 bestuursleden aangetre-

den voor deze stichting: Norma 

Konoe is voorzitter, Norina 

Heijns is secretaris en onderge-

tekende is penningmeester. 

Natuurlijk hebben we dit in de 
eerstvolgende dienst gevierd en 

na de dienst was er gebak en 

frisdrank en een feestelijke 

sfeer.  

gelden op kunnen storten en 

waar leden of anderen uit Suri-

name een gift zouden kunnen 
storten. Dit is de actieve reke-

ning van onze gemeente reke-

ningnummer 811156639.. 

We gaan vol vertrouwen onze 

toekomst tegemoet 

.F.P.Gaaikema 

We z i jn  nu o ff ic iee l  de  Doopsgezinde Gemeenschap Suriname  

Dans–  en zangoptredens 

Ook in dit jaar zijn er ongelofelijk 

veel dansoptredens in onze kerk-

diensten geweest. Onze dansle-
rares Bernice Yorks, die ook een 

speciale dansopleiding volgde via 
ons studiefonds, wist onze jeugd 

enorm te inspireren en soms 

hadden we zelfs 4 verschillende 
dansgroepen: 2 meisjesgroepen 

Thank 4 Love en Kids 4 Peace en 
2 jongensgroepen Gods Creation 

en Go 4 Friendship.  

Niet alleen traden de dansgroe-

pen vaak op, ook ons kinderkoor 

leverde een enthousiaste bijdra-
ge. Zong het koor in 2018 alleen 

als groep, in 2019 ontwikkelden 

zich enkele meisjes tot voortref-

felijke solozangeressen.  

Soms zongen zij een lied alleen, 
soms was het een duet van 2 

meisjes en soms hadden we een 

kwintet van 5 meisjes, die dan 
soms solo en soms samen zon-

gen. Het repertoire van de lie-
deren veranderde ook naar een 

stijl, die een beetje meer  bij 

onze geloofsgemeenschap past. 
Zo zong het koor bij voorbeeld 

liederen als “Let there be peace 

on earth and let it begin with me” 
en “We are the world, we are the 

children”. Vaak zongen de kinderen 

met muzikale begeleiding via de com-

puter.  

Bij de solozang werden liederen ge-
zongen als “You raised me up” en 

Hallelujah” Bij de meeste bijzondere 

diensten waren optredens en veel 
andere diensten waren bijzonder door 

de verschillende optredens. 
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Tijdens onze diensten 

liggen vaak de boeken  

van de doopsgezinde  

martelaarsspiegel open 

 



Dit jaar hadden wij weer een aantal 

heel bijzondere diensten.  Het begon 

met de dienst op drie-koningen, 

maar daar schrijf ik later over, 

omdat er bij die dienst ook een 

Kinderopdracht was.  

De eerste bijzondere dienst volgens 

het kerkelijk jaar was ons 

Enigheidsmaal op Witte Donderdag. 

Deze keer was de viering extra 

speciaal, omdat wij voor bij de 

i n z e t t i n g s w o o r d e n  e c h t e 

avondmaalsbekertjes hebben ge-

bruikt, die wij uit Nederland hadden 

ontvangen. Natuurlijk schonken wij 

druivensap, omdat er ook veel 

kinderen aan ons Enigheidsmaal 

deelnamen, maar met die echte 

bekertjes was het wel extra plechtig. 

Met Pasen hadden we ook een spe-

ciale dienst, waarbij alle mensen en 

kinderen een ei met een tekst daa-

rop kregen. Deze eieren hadden de 

jongeren met viltstiften beschreven 

en van tekeningen voorzien op stille 

zaterdag met een hele groep. En 

natuurlijk werd er met Pasen ook 

gedanst door een dansgroep. 

Op moederdag en vaderdag waren 

er ook verschillende optredens van 

de kinderen. Bij moederdag droegen 

twee meisjes een gedicht voor en 

een jonge moeder zong een ontroe-

rend lied voor haar moeder, die toen 

zij nog klein was, was heengegaan. 

Ook met Pinksteren hadden wij een 

speciale dienst.  En met 1 juli vierden 

wij de afschaffing van de slavernij. 

Er waren een paar kinderen, die iets 

zongen. 

Verder hadden  wij in oktober een 

Back-to-school-dienst en eind no-

vember, op de laatste zondag van 

het kerkelijk jaar hadden wij een 

herinneringsdienst, waarbij wij 

terugdachten aan al die mensen, die 

in het afgelopen jaar van ons waren 

heengegaan.  Maar we vierden ook 

tegelijkertijd onafhankelijkheidsdag, 

omdat dit samen viel. 

En op de tweede adventszondag 

hadden wij op een specIale avond-

dienst in het kader van Wereld-

lichtjesdag  en daarbij herdachten 

wij alle overleden kinderen en dat 

was best een hele ingrijpende 

gebeurtenis, want er waren veel 

kinderen, waarvan in hun familie een 

kind of een kindje was overleden, Het 

werd een dienst met heel veel 

kaarsjes, ook omdat het 8 December 

was en we ook kaarsen hebben 

aangestoken voor de slachtoffers 

van 8 december 1982. 

Tot slot hadden wij op kerstavond 

veel optredens van onze dans-

groepen  en een voorstelling van 

onze toneelgroep, waarbij een grote 

groep kinderen een kerstspel 

opvoerde en op eerste kerstdag 

hadden wij nog een feestelijke 

kerstdienst.  

Al met al was het een heel gevuld 

jaar met vele activiteiten en dan 

noem ik nog niet eens de doop– en 

kinderopdracht-diensten, want die 

worden apart besproken. verderop 

in dit jaarverslag.. 

 

Pagina 2 JAARVERSLAG 2019  

Bijzondere diensten 

Enigheidsmaaltijd 

Witte donderdag 

Moederdag 

Moederdag 

Wereldlichtjesdag 

Onafhankelijkheidslied  

Kerst 

Herdenking overledenen 

Pasen 

Stille zaterdag 



In de dienst van 17 februari had-
den we weer een doop. In deze 

dienst is Norma Konoe gedoopt 

op haar persoonlijke belijdenis. 
Zij is gedoopt in onze eigen kerk-

zaal bij het doopvont, dat door 
haar man David Maasie is ge-

maakt.  

Zij sprak haar belijdenis uit in het 

Surinaams en het was een extra 
speciale dienst, niet alleen van-

wege dans en muziek, maar 

vooral ook omdat 3 van haar 
kinderen werden opgedragen in 

dezelfde dienst. Dat maakte alles 

zo hartverwarmend. 

In het jaar 2019 zijn maar liefst 7 

kinderen opgedragen in 5 ver-

schillende diensten. 

De eerste die in dit jaar werd 
opgedragen was Kevin Serscinio 

Banai. Hij werd opgedragen met 

3 koningen. Er werd een speciale 
koningsdans in deze dienst uitge-

voerd door 2 meisjes. Twee 
zussen van Kevin waren ook bij 

de dienst aanwezig en zij en 

Kevin kregen een kroontje. 

De tweede die werd opgedragen 

was Rodencha Sherodi Banai, dit 
gebeurde op 3 februari. En in 

deze dienst traden twee dans-

roepen op. 

Kevin Banai 

De derde kinderopdracht was tijdens de 

doopdienst van Norma Konoe op 17 februari. 

De kinderen die werden opgedragen waren 
Gilbert Seiki Konoe (10 jaar) en Nodesha 

Miesajelva Konoe (8 jaar) en Mieshalien 
Marvina Viederna Konoe (3 jaar). In deze 

dienst was veel dans en zang en blokfluit-

muziek. 

De vierde kinderopdracht was op  26 mei, 
toen werd  Demairo Ravhiel Heijns opgedra-

gen. In deze dienst dansten de Kids 4 Peace. 

De vijfde kinderopdracht vond plaats op 22 

september en in deze dienst werd Rafaël 

Daanio Dave Bisoina opgedragen. In deze 

dienst waren 2 dansen, namelijk van Thank 4 
Love en een solodans uitgevoerd door ons 

lid Shauntal Kwadjani. Ook het zusje van 

Rafaël, namelijk Sabira was in de dienst 

aanwezig.  

Het is een grote rijkdom om in een jaar 
zoveel kinderen te mogen opdragen, dus als 

we zo erop terugzien was het jaar 2019 best 

een rijk gezegend jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

         Rodencha Banai 
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Doopdienst 

7 Kinder-opdrachten 

Demairo Heijns    

Het hele jaar door collecteren wij en deze gelden gaan in het studiefonds.  
 

In 2019 steunden wij 2 studenten, nl. Vincent Adipie, 2de jaars Basis Opleiding Theologie, dat wil zeggen wij hebben reeds 600 srd van deze 

studie betaald, want eerst zou broeder Adipie dit studiejaar een cursus pastoraat volgen, echter omdat deze studie bij het Theologisch 
Seminarie niet doorging, blijft het geld staan voor het 2de cursusjaar BTO in het studiejaar 2010-2021. De 2de studente, die we hebben 

gesteund is Cherety Kwadjani, die de opleiding tot lerares christelijke dansen volgt en die dan in het volgend cursusjaar danslessen zal 

kunnen geven aan onze dansgroepen.. 
1 januari 2019 in kas:                 379,45 srd   Uitgaven 2019:  

inkomsten:   opbrengst collectes 2019       1408,41 srd   600 srd          cursusgeld V. Adipie 

totaal         1787,86 srd   460  srd         cursusgeld CH. Kwadjani 

        700  srd         7 Kinderbijbels  

31 december in kas             27,86 srd  1760 srd          totaal 

Studiefonds  in 2019  

Rafaël Bisoina 

Mishalien, Nodesha, Gilbert Konoe 



Andere uitgaven in 2019 

(al deze extra kosten zijn voorlopig door de 
predikante gedekt) 

 

onkosten koekjes en stroop etc  1.500 
Enigheidsmaal     1.1 00 

Paasdienst      225 
Versterker+microfoon                            750 

Oprichten Stichting 1550+ 100 + 140=   1 790  

Taart + soft oprichtingsfeest                  1 34 

Kaarsen                                                   1.7 1 

Storting bij bank    1 450 
Kerstmaaltijd      500 

vermaken Kerstspelkleding     1 00 

printmateriaal i.v.m. liederen enz.    250 
Printen nieuwsbrief etc.     300 

Stoelenhuur      1 20 

opschilderen kerkzaal      400  

 totaal   8790 srd  

Een kleine gemeente met zoveel 

leden, die een positieve bijdrage 

leveren is best de moeite waard. 
En waar wij klein zijn, daar weten 

wij ons wel geleid door de Aller-
hoogste, die ons in 2019 geze-

gend heeft en die dit zeker ook in 

2020 zal doen. 

En als God maar voor ons is, wie 

is er dan ons tegen?  

We hebben een speciale taak hier 
in Suriname om onze idealen van 

vrede, tolerantie, respect voor 

iedereen en veel meer uit te 
dragen in een land waarin velen 

We zijn maar een kleine gemeen-

schap en soms lijkt wat wij doen 

en bereiken niet zoveel, maar nu 
ik ons jaarverslag voor 2019 heb 

gemaakt, besef ik hoeveel we 
eigenlijk in het afgelopen jaar 

gedaan hebben en hebben mee-

gemaakt en dan zijn we best een 

organisatie om trots op te zijn.  

Onze meeste leden zijn nog jong, 

maar ze zijn heel gemotiveerd 

om in een dienst te zingen, of 
voor te dragen of te dansen of 

om op een andere wijze een 

bijdrage te leveren.  

geen christen zijn. De nadruk van 

ons geloof ligt op onze manier 

van leven, waarbij wij vrede 
uitdragen, eventueel als media-

tor optreden, waarbij wij steeds 
proberen de nood van de ander 

te ontdekken en te lenigen en 

waarbij wij alle jongeren en 
volwassenen de ruimte geven om 

hun talenten te ontwikkelen en 
daarmee iets te doen in dienst 

van anderen en ook als eerbetui-

ging aan de Eeuwige, die ons 
geschapen heeft en ons en ande-

ren toekomst geeft. Die hoop 

houdt ons levend. 

Een beloftevolle doopsgezinde gemeenschap  

Mennogemeente Suriname 

Kennedyweg 26 

Onverwacht 

Para 

Suriname 

Telefoon: 005977151535 

               0031637243046 

E-mail: 

mennocommunity@gmail.com 

Financiën Mennogemeente  

 

 

 

 

 

We zijn wereldwijd verbonden met de 

Wereldwijde Doopsgezinde Broederschap,, 

die ontstaan is op 21 januari 1525 in Zurich. 

Bezoek onze website: 

https://theoloog.wixsite.com/mennogemeente 

of  https://www.facebook.com/Mennogemeente 

volg ons: https://twitter.com/Mennogemeente 

Slotwoord 

De Mennogemeente is een hele actieve gemeente. Elke zondag en met feestdagen is er dienst en verder worden er 

dagelijks in samenwerking met de Stichting Veelkleurige Kansen Suriname danslessen, blokfluitlessen, zanglessen 

en toneellessen gegeven. De kosten voor deze lessen zijn voor de deelnemers nihil, want we willen laagdrempelig 

zijn. De werkelijke kosten voor deze lessen worden gedragen door de Stichting Veelkleurige Kansen Suriname. Voor 

meer informatie zie https://www.colorfulchances.com  

Predikante:  

Ds. J.F.P. Gaaikema 

telefoon: 005977599294 


