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We zijn al weer halverwege het jaar 2012 en voordat je het weet is het jaar voorbij. We willen 

jullie intussen toch wel laten weten wat er in de afgelopen maanden is gepasseerd.  

Met een boekenstand en een blikvanger van de “Barmhartige Samaritaan”waren 

we aanwezig op de drie lokaties van het KinderBoekenFestival; te weten in de 

districten Saramacca (Groningen) en Brokopondo (Brownsweg) en de afsluiting 

was een week in Paramaribo. Het thema luidde: Weten & Willen & Werken = 

WELZIJN 

In de districten gaat het er wat rustiger aan toe dan in Paramaribo; in de ochtend 

worden de kinderen met bussen vol aangevoerd en ontvangen de leid(st)ers een 

overzicht welke stands ze moeten bezoeken. Als er dan nog tijd over is kunnen 

ze nog bij andere stands gaan kijken om ook nog iets wijzer te worden of iets te 

doen of iets  mee te kunnen nemen. In de 

middaguren komen de kinderen samen met ouders en 

familieleden. Via de kinderen kunnen we met de 

volwassenen in kontakt te komen. 

 In Paramaribo bevolkten per dag plm. 5000 kinderen het 

terrein. Wij hebben de hele week zo’n kleine duizend 

kinderen in de stand mogen verwelkomen. Zr. Florence en 

Henk vertelden het verhaal van de barmhartige Samaritaan 

en na afloop konden de kinderen nog even bij de boekentafel 

iets uitzoeken. We hadden onze oude plek in de overdekte 

hal weer toegewezen gekregen. Daar waren we echt blij mee, totdat we bemerkten dat de airco wel 

erg hoog stond afgesteld. Medestandhouders hadden we als medestanders om de temperatuur wat 

aangenamer te laten maken, maar dat mocht helaas niet lukken. Het was echt koud en dat waren 

we niet meer gewend! De laatste dag moest Anneke afhaken omdat de kou haar toch te pakken 

had gekregen. 

 

In de week daarna hadden we een begrafenis. Onze 

zuster G. Kross werd na een kort ziekbed door de Heer 

thuisgehaald. Gonda was een trouwe zuster van het 

eerste uur en had haar huis opengesteld om bij toerbeurt 

de wijkbidstond te ontvangen. Telkens als we bij haar 

kwamen om te zingen en te bidden op het balkon, had ze 

als afsluiting iets gemaakt om samen met elkaar te eten. 

Het was haar lust en haar leven zo de broeders en zusters 

te mogen dienen met hetgeen ze in haar huis had. 

Ook de vele gekleurde onderstrepingen in haar Bijbel 

zijn stille getuigen dat ze de Here zocht te dienen en 

Hem liefhad. De begrafenis werd door heel veel mensen 

bijgewoond en het evangelie kon worden gebracht. 

 

Henk heeft een maand dienst gedaan als chauffeur voor de kinderen van het kinderhuis ‘Samuel’. 

Er was een nood waarin geholpen kon worden. Nu is dat weer opgelost door de komst van een 

echtpaar die het rijden heeft overgenomen en daar naast hand en span diensten verricht. 
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In April was Henk nog een week uitlandig. Hij kon de 

driedaagse Carribean Bible Conference in buurland Brits 

Guyana bezoeken en daarna 2 dagen te gast zijn bij de familie 

Searam in Georgetown. 

 

In Powakka is weer een begin gemaakt om maandelijks een evangelisatie film te vertonen. De 

voorvertoning is meestal een korte kinderfilm, waarna de hoofdfilm een aanvang neemt. In het 

begin verliep de opkomst wat stroef, maar nu men er aan gewend begint te raken, komen de 

toeschouwers als het helemaal donker is geworden. Maar dat waren we al gewend en we verbazen 

ons daar niet over. Meestal vertrekt men meteen zodra het einde van de film aangekondigd wordt. 

We bidden dat het getoonde hun harten zal aanspreken. 

Inmiddels  is er een wekelijkse Bijbelstudie bij een zuster aan huis, de groep mensen is niet groot. 

Met behulp van een laptop en een beamer wordt er onderricht gegeven nadat we een korte 

dokumentatie film samen hebben bekeken. Het werkt en er is belangstelling voor het Woord. 

 

Het stukje grond waar we tzt het nieuwe gebouwtje gaan plaatsen is nu schoon gemaakt. Het 

terrein moest worden geëgaliseerd en de waterhuishouding moest eerst beter geregeld worden.  

Enkele betonnen rioolbuizen zijn aangevoerd om als duiker te dienen om de toegangsweg goed 

berijdbaar te 

maken. De 

landcruiser 

bleek daarbij 

een flinke 

hulp te zijn. 

Het inladen 

was 

aanmerkelijk minder vermoeiend dan het uitladen! 

 

De toeloop naar de boekwinkel loopt in deze tijd flink terug, maar dat is elk jaar hetzelfde beeld. 

Het lezerspubliek blijft ondermaats; we proberen de leesrooster deelnemers te bemoedigen om ‘in 

het ritme‘ van het dagelijks Bijbellezen te blijven.  

De tijd van de toetsen en de examens breken aan, zodat de gelegenheden om de presentaties met 

de tabernakel op de scholen wat in het gedrang komen. Het blijkt steeds weer dat wanneer je er 

zelf achter aan zit dat er openingen ontstaan om een presentatie te mogen komen geven. De Heer 

opent deuren en daar maken we dan dankbaar gebruik van. 

 

De seniore burgers van huize Majella zien om de  week uit naar de komst van Anneke. Alhoewel 

de lezerskring flink uitgedund is, betekent dat niet dat de tocht over de gangen rustiger is 

geworden. Men ziet haar graag komen om een gesprekje te hebben of dat er iets voorgelezen 

wordt. De voorzieningen voor de ouderen zijn hier nu eenmaal niet optimaal. 

 

De storm die Suriname afgelopen dagen heeft geteisterd heeft ons een 24 uur lange stroomstoring 

gegeven. Het was wat behelpen met de electriciteit, maar we zijn de Heer dankbaar dat alles weer 

zo vlot hersteld is. 

Ons mini appartement heeft onderdak mogen verlenen aan de fam. Koos en Janny Koper uit 

Apeldoorn. En Stephanie Wassink heeft daar ook als weekendgast gelogeerd. 

 

Wij willen allen weer hartelijk danken voor de gebeden en voor de giften die wij in de afgelopen 

maanden mochten ontvangen. Ontvang onze hartelijke groeten 

Jullie Henk en Anneke 


