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     Eer aan de rustende dienaren op Dinari Dey 2019 te Almere  
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Voorwoord 

Alle dank aan onze Vader en Schepper die ons draagt en schraagt in goede en in 

slechte tijden tot optimale dienstbaarheid.  

Met deze nieuwsbrief geven wij inzage in een klein deel van de werkzaamheden 

van onze missie. Het is teveel om op te noemen alle handelingen die verricht 

worden met als doel kwalitieit van het afleggen van overledenen en het bieden 

van rouwverwerking aan nabestaanden in deze brief te verwoorden.  

Daarnaast zijn wij eveneens aan de afronding om onze Afro Surinaamse rituele 

bewassing op de Nederlandse lijst van immaterieel erfgoed van het Unesco te 

plaatsen.  

Wij danken u voor uw bijdrage  aan het meewerken van deze doelen, door uw 

toegewijde voortgaande werkzaamheden op het gebied van het afleggen en het 

bieden van rouwondersteuning aan families. Speciale dank aan de vereniging 

Lobi Sjalom voor het organiseren van de Dinari Dey 2018 en aan de vereniging 

Wan Lespeki Kari voor de organisatie in 2019, alsmede de sponsoren.   

Dank aan de geestelijke medewerking van Dominee Lindner,  pastoraal werker 

broeder Frank Oliviera, en predikant broeder Dwight Ricardo Stouard uit 

Suriname. 

De missie is toegewijd en wij zijn ingewijd, versterkt en toegerust door de 

kracht van de Allerhoogste om onze opdracht te vervullen. Laten wij niet 

verzakken en onze aandacht  en handelingen gericht blijven houden op de 

Opdrachtgever van ons werk. Wij zijn geroepenen om te dienen en zijn  

toegewijde dienaren.  

Wij danken ook onze samenwerkingspartners de uitvaartinstellingen en de twee 

dragers groepen; Wi Kan Doe en Wij doen ons best, alsmede, de 

vrijwilligersgroep onder leiding van aflegvereniging Lobi Sjalom.  

Dank aan overige partners zoals Stichting Troost voor Tranen en de Federatie 

Surinaamse aflegverenigingen Suriname met wie wij een innige band 

onderhouden. Veel dank en liefde voor onze gezinsleden en familieleden, die 

ons vaak moeten missen als wij aan het werk zijn. Bijzondere dank aan de 

Burgemeester van Almere, de heer Frank Weerwindt, die ons met zijn bezoek 

verrast heeft op de Landelijke dag van de Surinaamse afleggers te Almere. 

Het bestuur van de Federatie van Surinaamse aflegverenignigen Nederland   
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Inleiding 

Wij leiden u in met een aantal fotos van de recente Landelijke dag van de 

Surinaamse afleggers in Nederland te Almere op zondag 15 september 2019. 

Daarna wat beelden van de Dinari Dey te Rotterdam. Wij beschrijven beknopt 

onze relatie met de Federatie Surinaamse aflegvereninigingen Nederland. Een 

dankwoord aan onze vaste partners en eindigen deze nieuwsbrief met een blik 

op de toekomst. In Nederland zijn er 38 aflegvereningen bij de Federatie bekend 

waarvan er 31 lid zijn. Wij verwelkomen de aflegverenigingen Harmonie en 

Andressa bun Mama beiden uit Amsterdam. U bent in het bezit van de lijst met 

verenigingen en hun contact gegevens. Goed te vernemen dat u met elkaar 

samenwerkt en kennis deelt.  De diverse uitingen van de Federatie zijn de 

nieuwsbrief met het besef dat wij niet alle honderden fotos kunnen plaatsen. Op 

de de Federatie website, www.federatieafleggers.nl  zijn er alle fotos die wij 

beschikken van de afgelopen Dinari Dey’s geplaatst , de Federatief facebook 

“broeder Ricardo” en het vele digitale verkeer op social media. Onze felicitaties 

aan de “Was Dede Award” dienaren , Moeder Stutgard van aflegvereniging 

Moria in 2019 en Moeder Dap van Aflegvereniging Bethania in 2019. Eveneens 

alle eer aan onze rustenden die wij geeerd hebben met een medaille van 

verdiensten. 

 

http://www.federatieafleggers.nl/
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Werkplan 2020 

Het werkplan 2020 is met u in de afgelopen bijeenkomst vastgesteld. Wij zitten 

midden in de corona crisis, waarbij ook wij een aantal bijeenkomsten zoals 

gepland waren tot nader orde moeten aanhouden. De corona crisis met de 

dodelijke covid19 virus heeft ook ons niet onberoerd gelaten. Snelle en 

kwalitatief goede informatie en voorlichting hebben wij met elkaar kunnen delen  

en het blijven doen, daar waar nodig.   
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Federatie Aflegverenigingen Suriname is een belangrijke partner van ons, en dit 

uit zich in het delen van kennis en de wederzijdse bezoeken bij de Landelijke 

dagen van Aflegvereningen zowel in Nederland als in Suriname. Wij danken het 

bestuur van de Federatie en hun lidverenigingen voor de respectvolle en 

waardige wijze van dienstbaarheid in Suriname bij het afleggen van overledenen 

uit Nederland en het bieden van rouwverwerking. Een bijzondere dank gaat uit 

naar Gran Brada Irwin Goedhart en ere voorzitter van de Federatie Suriname 

zuster Linger en hun Surinaamse dienaren  die jaarlijks de Landelijke dag van de 

Surinaamse aflegverenigingen in Nederland bijwonen. Ook dank voor de 

waardige manier van ontvangst van leden van het Federatie bestuur en dienaren 

uit Nederland bij de Landelijke dagen van Afleggers in Suriname. Wij wensen 

het nieuwe bestuur kracht van God en wijsheid bij hun missie.  
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Uitvaartinstellingen 

Federatie Surinaamse aflegverenigingen Nederland en hun lid verenigingen zijn 

niet meer weg te denken bij de vele uitvaarten en dragen mede een belangrijk 

deel aan de identiteit van het multiculturele uitvaartwezen in Nederland. De 

goede samenwerking met uitvaartinstellingen verhoogt de kwaliteit van de 

uitvaarten en biedt diversiteit en inclusiviteit. Wij danken ook voor hun 

medewerking aan de Landelijke dag van de Surinaamse afleggers. Een dag die 

hun ook de gelegenheid geeft ons te eren voor het vrijwillige werk dat wij met 

passie verrichten voor de medeburgers. Een bijzondere dank aan Yarden 

uitvaartzorg, Uitvaartcentrum  Zuid, Un Sani, Meenhuisuitvaartzorg, 

Stijlplanners, PC Uitvaart en Goetzee Dela. Voor Stichting Keurmerk 

uitvaartzorg met 120 leden hebben wij in 2019 de workshop multiculturle 

uitvaarten verzorgd. 

 

 

Slotwoord 

Waarde broeders en zusters, gesterkt, gewijd en toegerust gaan wij met elkaar in 

liefde en eenheid verder met het vervullen van onze missie.   

 

Un Brada, Sisa, opo dan un ati en un sten, fu prijze wi bun Helpiman. 

En gi en bigi nen !  A du wi furu bun fu tru, so leki wi kan si, ma moro furu a 

e du, di kibri now gi wi. 

 

Het bestuur van de Federatie Surinaamse aflegverenigingen Nederland 

Den Haag mei 2020  

 

 


