PETITIE CHRISTELIJKE KERKEN

Zeer geachte Voorzitter van De Nationale Assemblee,
Middels deze Petitie maakt een groot aantal Christelijke Kerken in de Republiek
Suriname hun misnoegen kenbaar omtrent de recente door de Regering genomen
(Covid-19) beperkende maatregelen.
Wij herinneren U eraan, dat de Kerstperiode, waarin wij gedenken de komst van
God, de Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde, één van de meest belangerijke
periode van het jaar is voor de Christenen, en wij ons derhalve ook reeds volop
hebben voorbereid om dit feest, met inachtnenning van alle voorgeschreven
Covid-19 protocollen, dan ook te vieren in de verschillende Christelijke
Gebedshuizen. Wanneer wij dan van het ene op het andere moment
onaangenaam worden verrast met een nnaatregel dat wij met niet meer dan 10
mensen bij elkaar mogen komen (m.a.w. dat de Kerkdeuren tijdens Kerst gesloten
moeten worden), dan wordt dat door ons als zéér onsnnakelijk ervaren, vooral in
deze periode van de "Highlight" van het Christendom !!!
Dit gevoel van deze houding van de Regering naar ons toe, is versterkt geworden
door het feit dat wij enkele weken terug nog hebben kunnen waarnemen dat het
Hindoe-feest van Divali, in een periode waarbij wij dagelijks veel meer positieve
Covid-19 gevallen hadden dan nu, wel groots gevierd is geworden, met optochten
(praalwagens), een grootse nnanifestatie op het Onafhankelijkheidsplein, en
allerhande andere feestjes die verbonden waren aan dit Hindoe-Feest. Wij willen
bij deze direkt aangeven, dat wij helemaal geen problemen hebben met de
vrijelijke beleving van het Hindoeïsnne in Suriname en meer nog, ook daarvoor
respekt hebben.

DE NATIONALE ASSEMBLEE
Ingek.

)

Agenda no.
Venyezen
Naar

LQm.bi-LA. 20,1r,

Echter vragen wij om deze zelfde respektvolle houding van de Regering naar het
Christendom in Suriname toe te etaleren. Wij herinneren U, als onze
Volksvertegenwoordiging, eraan, dat de vrijelijke uitoefening en beleving van
Godsdienst-vrijheid, een grondrecht van ons is, verankerd in Artikel 18, 19 en 20
van onze Grondwet van de Republiek Suriname.
Bovendien kreeg de First Lady van Suriname wel nog de gelegenheid om
Kerstfeest (in de vorm van een Dankdienst) te vieren met 600 Senioren burgers,
die overigens ook behoren tot de zgn. "risico-groepen", terwijI enkele uurtjes
daarna de mededeling kwam dat wij als Christelijke Kerken worden verboden om
onze Kerstdiensten in deze Kerstperiode te houden met meer dan 10 personen.
Deze opgelegde beperking van slechts 10 nnensen in onze Christelijke Erediensten
en de ingestelde "avondklok" van 19:00 uur op onze Kerkdienstdag (de Zondag), is
op zin zachts gezegd een onwerkbare situatie voor ons in deze hele Kerstperiode !
Wij verwijzen U naar harde statistieken van het B.O.G., die aangeven dat haast
niemand in onze Kerkdiensten besnnet is geworden met het Covid-19 virus in de
afgelopen 9 maanden. Integendeel zijn besmette mensen in de ziekenhuizen,
door het Gebed in onze samenkomsten genezen geworden.
Deze recente Covid-19 maatregelen van de Overheid, juist in deze periode waarin
wij de komst van het "Licht der Wereld", Jezus Christus, gedenken, worden als
zéér onsmakelijk ervaren richting het Christendom in Suriname.
Wij, als vertegenwoordigers van een zéér groot deel van de Christelijke
gemeenschap in Suriname, doen een dringend verzoek aan U en aan onze hele
Volksvertegenwoordiging, die wij als Volk overigens daar hebben geplaatst, om
het daarheen te leiden, dat de Regering van ons Land, deze bovenaangehaalde
recente beperkingen opheft in deze Kerstperiode en ons niet langer beperkt in
het vrijelijk uitoefenen van onze grondwettelijke Godsdienst-vrijheid en het
belijden van onze Christelijke geloofsovertuiging.
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