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    Nieuws uit Powakka 

                                                                                                 Nieuwsbrief 08,  januari 2017                                                                  

 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. 
Johannes 1 vers 9 

 

Beste familie, vrienden en belangstellenden,  

 

Licht. In Powakka werd er de afgelopen tijd veel gesproken over licht of beter 

gezegd: stroom. Net voor de Kerstdagen zijn we eindelijk op het 

elektriciteitsnetwerk aangesloten. Jaren is er over gesproken en naar uitgezien. 

De mensen die geen stroom hadden of alleen van 7 tot 11 uur ’s avonds 

hebben nu de hele dag de beschikking over licht en elektriciteit.  

Maar gelukkig ging het de afgelopen tijd niet alleen maar over kunstlicht. Bij 

de vertellingen rond Kerst hebben we ook in Powakka gehoord over Jezus, het 

echte Licht dat naar de wereld kwam.  

 

Groei  

In de afgelopen periode hebben we ons verheugd over de grote hoeveelheid 

kinderen en tieners uit Powakka die naar de clubs komen. Er zijn er zelfs 

zoveel dat ik er een extra club bij heb moeten maken op de donderdagmiddag. 

Het is bijzonder om te zien dat tieners die afgehaakt waren, nu weer present 

zijn. Maar ook hebben we een heleboel nieuwe kinderen en tieners mogen 

begroeten. Zelfs zoveel op de tienerclub van 10-13 jaar (meer dan 30) dat er 

eigenlijk nog een extra club bij zou moeten 

komen. Het is gezellig met elkaar, maar het 

mooiste is dat er veel aandacht is voor het 

Woord van God. Bij de oudere tieners (14-17 

jaar) is er ruimte voor gesprek en 

Bijbelstudie. Soms met de hele groep, soms 

in kleine groepjes. Een zegen om te zien hoe 

er gesprekken op gang komen over zaken 

die er echt toe doen. 

 
De kinderen hebben op de club voorafgaand aan de Kerst geknutseld voor het Kerstfeest.  

 

Kom maar gewoon! 

“Zuster, wilt u even komen?”. Verlegen kijkt een van de tienermeisjes mij aan. 

Als ik met haar meeloop legt ze me haar probleem voor. “Zuster, mijn nichtjes 

willen ook graag naar het Kerstfeest komen, maar ze hebben geen mooie 
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kleren!”. Ik begrijp haar 

onuitgesproken vraag wel. Voor 

Surinamers is het erg belangrijk om 

naar officiële gelegenheden mooie 

kleding aan te trekken. Maar als je dat 

dan niet hebt? Dan kan je dus niet gaan. 

Maar ze willen zo graag! Gelukkig kan 

ik haar geruststellen. “Ze kunnen 

gewoon komen!”. Ik leg haar uit dat het 

niet gaat om je kleren. Ook leg ik haar 

uit dat het voor de Heere al helemaal niet uitmaakt of je wel mooie kleren hebt. 

Gerustgesteld schrijft ze de namen van haar nichtjes op de lijst.  

 

En ze zijn gekomen! Bijna 80 kinderen en tieners kwamen de donderdag voor 

Kerst bij elkaar om met elkaar te zingen, te luisteren naar een Bijbelverhaal en 

het opzeggen van Bijbelteksten. Ontroerend was het moment waarop we met 

elkaar “Ere zij God” zongen. Ik moest denken aan Psalm 8: lof van de Heere uit 

zoveel kinder- en tienermonden! 

 

Eerste Kerstdag 

Zondag (1e Kerstdag) gingen we met 

z’n allen naar Zanderij. Samen met 

gemeenten uit Zanderij, Bigi Poika, 

Matta en nog een aantal mochten we 

het Kerstfeest vieren. Het was mooi 

om met zoveel mensen bij elkaar te 

zijn rondom het Woord van de 

Heere. Samen bidden, zingen en 

luisteren naar de Bijbel. Het verhaal 

dat ik vertelde ging over Simeon en 

Anna. Vol verwachting zagen zij uit naar de komst van de Heere Jezus. God 

deed wat Hij beloofde, ook voor mensen in Suriname. Met elkaar zongen de 

kinderen van de club het na het verhaal: “… dat wie in Hem gelooft voor 

eeuwig leeft. Zijn Naam is Jezus!” 

 

Tenslotte 

En nu is het alweer januari 2017. Ook vanaf deze plaats wil ik u, ook namens 

Ortheo, een gezegend jaar toewensen. 2017 is een bijzonder jaar voor Ortheo en 

mij omdat we in maart hopen te trouwen. 

Daarnaast hopen we u/jou tijdens het verlof te ontmoeten. Op D.V. zaterdag 18 

maart ’s middags staat er een ontmoeting en voorlichting voor familie/vrienden 

en andere nieuwsbrieflezers gepland. Meer informatie volgt, maar zet de datum 

vast in de agenda! 

 

Hartelijke groet,  

 

Annelies Groothuis 

--------------------------

Gebedspunten: 
Wil(t) u/jij danken 

voor: 

Danken voor de groei 

in het kinderen en 

tienerwerk 

 

Het mooie Kerstfeest 

met de kinderen en 

tieners en met de 

gemeente 

 

Wil(t) u/jij bidden: 

Dat de kinderen 

tieners de Heere 

zullen zoeken en 

vinden 

 

----------------------------- 

Post: 

Annelies Groothuis 

Postbus 1459, 

Paramaribo, Suriname 

 
E-mail: 

A.groothuis@outlook.com 

 

Financiële steun:         

Zie www.zhhk.nl 
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