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Het is werkelijk schitterend om in Canada in de 

herfst een trip te maken; de kleurenpracht in de 

natuur is fantastisch. We hebben veel kilometers 

moeten afleggen om vele ‘oude en ouderwordende’ 

bekenden te ontmoeten, maar het was de moeite 

waard. Een wandeling over het Beacon Bible Camp 

met uitleg van Gary Wood deden herinneringen 

opnieuw herleven. Het mogen helpen bij club- en 

zondagschoolwerk was een leuke ervaring. Een 

week lang in een huisje aan het Erie-meer om te 

relaxen. En natuurlijk een kijkje bij de Niagara-

watervallen. Henk heeft zelfs een rondje boven de 

watervallen gevlogen, want een jonge broeder wilde 

zijn vlieguren wat opkrikken en die kans werd met 

beide handen aangegrepen. We zien werkelijk met 

genoegen terug op deze mooie Canadese periode. 

 

 
“stromen verheffen hun stem, stromen verheffen hun bruisen” 

Ps.93:3b 

 

KALENDERS 

Ook dit jaar verloopt de verkoop van de kalenders 

weer voorspoedig, ondanks het feit dat in andere 

winkels ze ook te koop worden aangeboden.  

Wij echter houden de prijs laag omdat we ze als 

evangelisatie-materiaal bij de mensen thuis willen 

hebben. In heel Suriname verschijnen de Chinese 

winkels als paddestoelen uit de grond. De Chinese 

kalenders die we aan hen aanbieden worden met 

veel interesse bekeken en dankbaar aangenomen. 

Ook de brief voor jou in het chinees doet het goed. 

 

met vriendelijke groeten 

Jullie Henk en Anneke 

 

 

GEVANGENIS 

De aangeklaagde broeder de G. waar ik over 

geschreven heb heeft tot veler verbazing een 

veroordeling van 6 jaar moeten aanhoren. 

Hoger beroep is aangevraagd en die behan-

deling laat op zich wachten. Een moeilijke 

weg voor hem en zijn vrouw, evenwel is hij 

aktief onder de medegevangenen en heeft  hij 

twee celgenoten bij de Heer mogen brengen. 

 

POWAKKA 

Onlangs vond het gesprek met de kapitein en 

enkele bestuursleden van Powakka plaats. De 

wacht is nu op een overeenkomst welke men 

met ons wil aangaan om zo de plaats waar we 

het nieuwe gebouwtje gaan zetten voor de 

toekomst te garanderen. 

In de maand Januari hebben we weer een 

evangelisatiefilm vertoond, wat altijd weer 

belangstelling bij de mensen wekt. 

We hadden een mooie aansluiting op het 

dorps-electriciteitsnet, maar onverlaten 

hebben de kabel voor een deel geroofd zodat 

we nu zonder stroom zitten. Wij zullen ons bij 

de volgende film helaas weer moeten 

behelpen met onze generator, hopende dat de 

aansluiting gauw hersteld zal zijn. 

 

ATJONI 

Eind februari wordt het 1
ste

 KinderBoeken-

Festival georganiseerd in het binnenland. 

Atjoni ligt zo’n 170 km ten zuiden van 

Paramaribo. Drie dagen hopen we daar weer 

heel veel kinderen te bereiken met het 

evangelie. We bidden voor droog weer (het is 

dan regentijd) en willen veel boeken en 

traktaten verkopen en uitdelen. 

 

Hartelijk dank voor alle gebeden en giften, 
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