
 

Kajo-Keji is in diepe rouw 

gedompeld. De datum van 2 

februari 2023 zal in de geschiedenis 

als een zwarte dag herinnerd 

worden. Het begon met een aanval 

door onbekende gewapende 

mannen op een veehoederskamp 

vlak voor zonsopkomst. Daarbij 

kwamen zes veehoeders om en ook 

een aantal stuks vee. in een 

onmiddellijke wraakactie hebben de 

ook gewapende veehoeders  25 

willekeurige burgers uit hun huizen 

hebben gehaald en vermoord. Wie 

deze aanvallers zijn is tot nu toe 

onduidelijk. Het onderzoek 

daarnaar loopt nog. Tegelijk weten 

we dat in Zuid-Soedan lang niet 

altijd het recht zijn loop krijgt.   

Achtergrond 

Al geruime tijd trekken er 

veehoeders uit andere delen van 

Zuid-Soedan door Kajo-Keji op 

zoek naar gras voor hun koeien. 

Vaak levert dat spanning op met 

de lokale bevolking. Wanneer 

honderden of soms duizenden 

koeien over jouw akkertje zijn 

gelopen is er van je gewas niet 

veel meer over.  

Juist twee dagen voor dit 

vreselijke incident was er een 

vredesconferentie met regerings-
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kleren en dingen die we dachten nodig te hebben. 

Onderweg zagen wij, en de collega’s die met ons 

meereden, mensen op de weg die wegvluchtten uit 

het gebied. Ook waren de winkeltjes langs de weg 

gesloten en gebarricadeerd. Wat er precies gebeurd 

was, was toen nog steeds onbekend. Duidelijk was 

dat mensen zich op iets ergs voorbereidden. Aan het 

begin van de middag, toen wij al in Moyo waren, 

kregen wij bericht van James hoeveel overledenen ze 

hadden aangetroffen. Heel onwerkelijk. We voelden 

ons terneer gedrukt. Waarom Heere God? Is de maat 

van het lijden voor Zuid-Soedan nog niet vol?  

Begrafenis 

De volgende dag zijn de slachtoffers uit Kajo-Keji in 

één graf begraven in een naburig dorp. De emoties 

liepen daarbij hoog op. Er is veel woede onder de 

mensen. Er zijn zoveel beloften van de kant van de 

regering niet nagekomen. Sommigen willen wraak. 

Opnieuw speelt de kerk een cruciale rol. Het komt er 

nu op aan om niet door wraak in een spiraal van 

geweld terecht te komen.  

Ontheemd 

Door dit alles zijn er opnieuw mensen ontheemd 

geraakt. Ruim 3000 mensen vluchtten weg uit het 

gebied en zochten een veilige plek in de kerk in het 

naburige dorp. De kerk doet wat ze kan om mensen 

met zowel praktische als geestelijke nood bij te staan. 

Inmiddels zijn ook humanitaire organisaties te hulp 

geschoten. Hopelijk komt er nu wel snel een oplossing 

voor dit probleem, zodat mensen naar hun huizen 

terug kunnen, zich veilig weten en weer een bestaan 

kunnen opbouwen.  

leiders en veiligheidsdiensten uit Kajo-Keji én uit Bor 

(Jonglei state), waar de veehouders vandaan komen. 

Doel van de conferentie was om juist voor dit 

aanhoudende probleem een oplossing te vinden. In 

een herdenkingsdienst voor de overleden bisschop 

van Kajo-Keji (zie elders in deze nieuwsbrief) werden 

de uitkomsten van deze conferentie meegedeeld en 

met gejuich en applaus ontvangen.  

Geknakt vertrouwen 

En er waren meer dingen waardoor mensen weer 

een beetje hoop hadden gekregen. Op 1 Februari 

was het ziekenhuis eindelijk weer heropend met hulp 

van Artsen Zonder Grenzen. Op 6 februari begon 

hier het nieuwe schooljaar. Diverse basis- en 

middelbare scholen zouden voor het eerst na jaren 

weer opengaan. Ook de scholen op het terrein van 

de kerk in Romogi – waar wij wonen – zijn afgelopen 

najaar gerepareerd en weer opgeknapt. Het 

aanmelden van leerlingen was in volle gang.  

Veel mensen in het vluchtelingenkamp bereidden 

zich eindelijk voor op terugkeer, omdat er 

langzaamaan meer voorzieningen komen in Kajo-

Keji, waaronder dus gezondheidszorg en scholen. 

Maar het leven in het vluchtelingenkamp is het 

laatste jaar ook duidelijk zwaarder geworden. De 

voedselrantsoenen zijn nog verder teruggebracht, als 

gevolg van wereldwijd hoge voedselprijzen en 

geldgebrek bij de Verenigde Naties. En dan gebeurt 

dit. Naast het verlies aan mensenlevens is de 

psychologische schade in de gemeenschap enorm.  

Persoonlijk 

Hoe hebben wij dit alles beleefd? Het dorpje waar de 

meeste slachtoffers vielen is maar enkele kilometers 

van het terrein van Kajo-Keji Christian College in 

Romogi. Maar wij hebben er niets van gezien of 

gehoord. Halverwege de ochtend hoorden collega’s 

de eerste onsamenhangende geruchten. De ernst en 

de omvang was toen nog volstrekt onduidelijk. Onze 

directeur, ds. James Lule, ds. Jonathan Soro en 

andere collega’s van het kantoor van de kerk zijn 

vervolgens zo snel mogelijk naar een dorp verderop 

gegaan om informatie in te winnen bij het lokale 

bestuur van Kajo-Keji. Ondertussen hadden we ook 

de GZB geïnformeerd dat er mogelijk een probleem 

in de buurt was. Na ongeveer een uur belde James 

naar Peter dat het er niet goed uitzag en wij beter uit 

voorzorg naar Moyo in Oeganda konden gaan. 

Andere collega’s moesten ook vertrekken naar 

Oeganda of andere delen van Kajo-Keji. In een 

kwartier tijd pakten we beiden een koffertje met wat 
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opend. Eerst onder een boom, later in provisorische 

kerkgebouwen. In de rouwdienst werd uitgebreid 

gememoreerd hoe bisschop Emmanuel zich had 

ingezet als verzoener en vredestichter. Vele initia-

tieven om (voorheen) strijdende partijen bij elkaar te 

brengen kwamen van hem. Hij laat een vrouw en 

drie kinderen achter. Voor hen is nu een moeilijke 

tijd aangebroken. Niet alleen moeten ze hun man 

en vader missen, maar ook is hun toekomst onze-

ker geworden in een land waar geen sociale voor-

zieningen zijn.  

Dit is helaas een nieuwbrief met meer verdrietig 

nieuws. Op 7 december overleed onverwachts bis-

schop Emmanuel Murye Modi (56 jaar). Op maan-

dagmorgen kreeg hij een hartaanval en hij overleed 

op woensdagmorgen in een ziekenhuis in Nairobi. 

Hij was sinds 2017 de leider van de anglicaanse 

kerk in Kajo-Keji. Hij werd bisschop terwijl duizen-

den uit Kajo-Keji naar Oeganda vluchten vanwege 

het oorlogsgeweld. In korte tijd werden in de vluch-

telingenkampen onder zijn leiding de kerken her-

In de dagen na ons onverwachte 

vertrek uit Kajo Keji hebben velen 

met ons meegeleefd en meegebe-

den. Hartelijk dank daarvoor. In de 

berichtjes en telefoontjes probeer-

den we woorden te vinden voor 

wat er gebeurd is. Maar behalve 

feiten doorgeven weten we niet 

goed wat te zeggen. Woorden 

schieten te kort. Wat moet je bid-

den? Wanneer houdt het op? Hoe-

veel ellende heeft het volk van 

Zuid-Soedan al meegemaakt? 

We geven hier door hoe een van 

de predikanten op dezelfde dag 

nog op zijn knieën ging en zijn hart 

uitstortte voor God en daarmee 

alle ellende in Zijn handen gaf. 

  

 

 

Vader, we bidden om ontferming 

over de mensen van Kajo-Keji, in 

het bijzonder voor de families die 

geliefden verloren. 

Keer U niet van ons af. We bidden 

U dat U tussenbeide komt. Ver-

geef hen die het leven namen van 

onschuldigen en toon hen het Licht 

en de Waarheid, want ze weten 

niet wat ze doen.  

Vader, U hebt ons geschapen naar 

uw beeld en gelijkenis, en niet om 

afgeslacht te worden als dieren. 

Vader, als u zich van ons hebt af-

gekeerd, sluit dan uw ogen voor 

onze zonden en wees ons gena-

dig. Hoor onze gebeden.  

Vader, sterk onze harten in dit 

moeilijke moment waarin we zo-

veel mensen verliezen. Dank U 

Vader voor uw liefde en genade.   

https://www.gzb.nl/doe-mee/doneren/zendingswerker/peter-en-jeannette-de-groot
https://www.gzb.nl/doe-mee/doneren/zendingswerker/peter-en-jeannette-de-groot
https://www.gzb.nl/doe-mee/doneren/zendingswerker/peter-en-jeannette-de-groot


Peter en Jeannette de Groot zijn uitgezonden vanuit de Hervormde ge-

meente Eemnes. Zij werken voor de Anglicaanse kerk van Zuid-Soedan.  

 

 

 

www.gzb.nl/zendingzuidsoedan 

 www.facebook.com/zendingzuidsoedan 

 www.instagram.com/zendingzuidsoedan 

 pb.degroot@gmail.com 

 jeannettevandriel@gmail.com 

 tfc@hervormdegemeenteeemnes.nl 

 Postadres: P.O. Box 183, Moyo, Oeganda 

  

Het werk in Zuid-Soedan 

wordt gesteund door GZB, 

een organisatie die gericht is 

op het ondersteunen van de 

wereldwijde kerk. De missie 

van de GZB is om 

wereldwijd mensen te 

bereiken met het Evangelie.  

Giften kunt u overmaken op  

NL91 INGB 0690 7624 45  

o.v.v. Peter en Jeannette de 

Groot 

Voor adreswijzigingen: 

info@gzb.nl of 0343-512444 

• Bid voor de nabestaanden van de verschrikkelijke aan-

vallen op 2 februari. 

• Bid voor hen die opnieuw huis en haard moesten verla-

ten om een veilig heenkomen te zoeken. Bid ook dat ze 

opgevangen worden.  

• Dank dat wijzelf en ook onze collega’s allemaal veilig 

zijn. Dank voor daadkrachtig leiderschap van de college 

en de kerk in dit opzicht.  

• Dank voor James Lule, Jonathan Soro e.a. die konden 

troosten en bemoedigen. Dank ook dat ze de vrede kon-

den bewaren in een zeer gespannen situatie.  

• Bid voor de regeringsleiders, dat er naar aanleiding van 

deze vreselijke gebeurtenis eindelijk dure (!) beloften 

zullen worden nagekomen.  

• Bid dat mensen ondanks alles niet de hoop verliezen.  

Wij zijn in 2018 uitgezonden naar Zuid-

Soedan, een land dat niet lang daarvoor 

nog feest vierde vanwege de onafhankelijk-

heid, maar al snel in een uitzichtloze bur-

geroorlog raakte.   

“Een stem van hoop.” Zo heet de nieuws-

brief van de kerken in Kajo Keji. En hoop, 

dat is wat mensen in deze situatie zo nodig 

hebben. Wij geloven dat het evangelie bij 

uitstek de stem van hoop is. De predikanten 

die worden opgeleid aan Kajo-Keji Christian 

College zijn de toekomstige dragers van 

deze boodschap van hoop. Geraakt door de 

nood van de kerk van Zuid-Soedan weten 

we ons geroepen daadwerkelijk met broe-

ders en zusters in hun nood mee te leven 

en met hen te bidden om vrede en onderlin-

ge verzoening in hun land.  

Wij wonen op het terrein van de school aan 

de Zuid-Soedanese kant in het grensgebied 

met Oeganda. Peter geeft les aan de predi-

kanten in opleiding en Jeannette zet zich in 

voor betere gezondheidszorg.  


