
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…want zij is in één uur verwoest!               
Openb.18:19b 

Wij hadden een prachtig stukje natuur achter ons 

huis, totdat op een zondagmiddag er een poclain 

verscheen, die alles binnen de kortste keren neer-

maaide en een troosteloze aanblik achterliet. Sari 

tori! Het uitzicht vanuit ons kleine appartementje 

achter  is geheel en al veranderd. Gelukkig heb-

ben wij een beter vooruitzicht in het verschiet en 

wachten wij op Hem die alles eenmaal zal ver-

nieuwen. De komst van de Heer is nabij! 

Anneke en ik zijn net terug van een kort verblijf 

in Holland. Het Mission Retreat in Frankrijk heb-

ben we dit jaar niet meegemaakt. Ook hebben we  

niet alle mensen kunnen ontmoeten die we op ons 

lijstje hadden staan, maar we hebben genoten van 

de gastvrijheid van familie en vrienden. We wa-

ren uitgenodigd op een 40-jarig huwelijksfeest en 

ook in eigen familie was er een evenement geor-

ganiseerd. Fijn dat er vervoer was, zodat we zeer 

mobiel konden zijn. 

POWAKKA 

Nu we terug zijn pakken we de draad weer op. In 

Powakka is men rustig doorgegaan met het sa-

menkomen, al was de opkomst niet groot, we 

zagen trouw bij diegenen die wel kwamen om 

samen te zingen, te bidden en het Woord te lezen. 

Vlak voor ons vertrek hadden we de begrafenis 

van br. Richenel Makosie, een Indiaanse broeder 

met een hart voor de dingen van de Heer, die zijn 

huis opengesteld had voor de Heer. Het evangelie 

kon opnieuw gebracht worden. De rouwdienst 

werd op het erf gehouden en het is altijd een 

plechtig gebeuren wanneer de rouwstoet traag 

door het dorp trekt tot aan de begraafplaats. 

 

 

Het KinderBoekenFestivalgebeuren is nu achter 

de rug. De plaatsen waar het evenement dit jaar 

gehouden werd, waren Atjoni, Nieuw-Amsterdam 

en Paramaribo. In Paramaribo waar we de hele 

week stonden hadden we opnieuw hulp van zr. F. 

Beverley bij het vertellen van het Bijbelverhaal. 

Meerdere helpende handen hadden we van enkele 

brs en zrs. bij de boekverkoop. In totaal hebben 

we plm. 2500 kinderen in de stand gehad, die met 

een traktaat of een boekje de stand verlieten 

 

 

 

 

IndeRUIMTE 

Het was weer een feestelijk moment voor ons en 

de bewoners van “In de Ruimte” bij het binnen-

stappen in het gebouw. In een dagblad stond een 

artikel over de gang van zaken, waarin ook wij bij 

name werden genoemd. We lazen: ‘Elke woensdag 

komt het echtpaar Wassink. Henk wordt met groot 

enthousiasme onthaald. Het is duidelijk dat de kinde-

ren bijzonder gesteld zijn op de man met grote snor en 

guitige ogen. Er wordt meestal gezongen onder bege-

leiding van zijn quatro. De kinderen mogen liederen 

opgeven en er wordt uit volle borst meegezongen. Het 

is soms werkelijk niet om aan te horen, maar de brede 

lach die elk gezicht oplicht, maakt een heleboel 

goed’.’Dan volgt het verhaal. Wassink is uitermate 

geduldig en weet de aandacht er heel goed bij te hou-

den, ondanks dat hij meerdere malen wordt onderbro-

ken. De liefde straalt uit zijn ogen en hij heeft min-

stens zoveel pret als zijn toehoorders’.  

Zo’n krantenverslag geeft weer nieuwe impuls, 

alle eer aan de Heer! 

Henk&Anneke Wassink  
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  GEVANGENIS 

Bij een van de bezoeken aan onze broeder in de 

gevangenis hoorden we dat de dame, die voor 

Prison Fellowship elke maandag de Bijbelstudie 

verzorgde, er mee is gestopt. Een nieuw gevormd 

bestuur heeft Henk gevraagd de komende maan-

den de opengevallen plaats in te vullen. Er is daar 

een deur open gegaan. Helaas zit er nog niet veel 

beweging in de rechtszaak van onze broeder. Het 

valt niet altijd mee, maar hij is dankbaar voor alle 

meeleven en voor alle ondersteuning. Vlak voor 

ons vertrek heeft Henk de film “Last Flight 

Out”vertoond en men kijkt uit naar een volgende 

film. Een Bijbelstudie over de Tabernakel staat 

ook op het programma.  

TABERNAKELWERK 

De schoolvakanties staan voor de deur. Dat bete-

kent voorlopig geen tabernakelwerk meer op die 

plaatsen. Momenteel loopt er een aantal studies 

bij een Bijbelstudiegroep van de Evangelische 

Broeder Gemeente in Paramaribo.  Met behulp 

van een beamer en het schaalmodel worden de 

verschillende onderwerpen bekeken. De toepas-

singen voor van vandaag besproken en na afloop 

is er gelegenheid om wat lektuur aan te schaffen . 

Er is ook belangstelling getoond door een groep 

buiten de stad. 

TIENERKAMP 

Inmiddels zijn we druk doende met de voorberei-

dingen voor het Tienerkamp in de laatste week 

van Augustus. De lokatie is weer dezelfde plek 

als twee jaar geleden: het internaat in Leliëndaal 

in Commewijne. Een vaste medewerkster heeft 

bij een val haar knieschijf gebroken en is nu aan 

het revalideren. We bidden dat het genezings-

proces een vlot verloop heeft, opdat zij voldoen-

de hersteld zal zijn om alsnog mee te kunnen 

gaan. Het kampthema luidt: ‘Hij, Die Anders 

Was..’Het is altijd weer afwachten hoeveel kin-

deren er toestemming van hun ouders krijgen en 

zullen meegaan. Bid u mee dat er geen ongeluk-

ken zullen gebeuren en dat er gezaaid en geoogst 

mag worden. 

BOEKWINKEL 

De aanloop in de winkel is in deze tijd altijd mi-

nimaal. Mondjesmaat druppelen de mensen bin-

nen. De vaste klanten komen natuurlijk wel om te 

zien wat er voor hen te vinden is, horen we van 

zuster Samantha, die dagelijks in de winkel staat  

De bestellingen voor de kalenders 2014 moeten 

weer de deur uit. Het is wel even puzzelen hoe 

groot de aantallen moeten worden. De toeloop 

van Chinezen in het land geeft ons de gelegen-

heid om ook voor deze groep mensen lektuur te 

laten binnen komen. 

 

 

Graag willen wij een ieder bedanken voor de 

financiële ondersteuning en alle gebeden voor het 

werk van de Heer in Suriname. 

 

Met hartelijke groeten, 

                                     Jullie Henk en Anneke 
 

Bijbelstudiegroep van de EBGS  


