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In de zomer van 2017 heeft de stichting diverse dozen met 

schoolartikelen en speelgoed verstuurd naar de gemeente ‘het huis de 

Heren’ in Suriname. Als dank voor deze steun ontving de stichting van 

de voorganger van de gemeente uit Suriname onderstaande bedankbrief 

die wij graag met jullie willen delen.  

 

 

Wij danken de Heer voor het jaar 2017, dat bijna om is. Het zijn de 

gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn. Door de genade 

van onze hemelse Vader mogen wij als gemeente HET HUIS DES 

HEREN West terugzien op een vruchtbaar 2017. 

Als dienaren van het koninkrijk van God, mochten wij in dit jaar onze 

oudste dochter, Eunique in het huwelijksleven begeleiden. Ons gezin is 

dus vermeerderd met een schoonzoon. Onze tweede dochter Seracha 

heeft het tweedejaar in het Pedagogisch Instituut succesvol afgerond en 

begon in oktober met het derdejaar. Onze jongste, Querida mocht per 1 

oktober naar school. 

Als voorganger van het Huis Des Heren West, heb ik ook dit jaar, op mijn 

50ste jaar de uitdaging aangegaan om fulltime in de dienst van de Heer 

te zijn. 

 

Door het kinderwerk en tienerevangelisatie- en het discipelschap programma van Operation 

Christmas Child hebben we in maart aan 278 kinderen van de buurt het evangelie gebracht. 

Aansluitend aan het evangelisatie programma nodigden we de kinderen en tieners uit voor de 12 

weken discipelschap programma. De kinderen komen uit hindoe- en moslimgezinnen. Na de twaalf 

weken bleven de kinderen komen en zo zijn we met een nieuwe kinderclub buiten de kerk begonnen 

op een basisschool in de buurt. 

 

Door de gave van Stichting Gift4achild konden we de kinderen van Clarapolder en Nickerie blij 

maken met snoep, spel, boeken en kleding. Hartelijk bedankt alle broeders en zusters en het team 

van stichting Gift4achild voor uw gave. De kinderboeken en spelletjes en snoep gebruiken we om 

wekelijks de kinderen positief bezig te houden en het is dan elke week weer een gelegenheid om 

kinderen en ouders van de buurt het Woord van God te vertellen en voor ze te bidden. 

  

In verband met kinderdag hebben we op zaterdag 09 

december  een kinderactiviteit, waar kinderen hun 

vriendjes en vriendinnetjes mogen meenemen om het 

feest met de Here Jezus mee te vieren met sport en 

spel, bijbel verhaal, zang en snoep!  

 

Het is een plezier om de verwachtingsvolle gezichten 

van de kinderen te zien. De Here raakt broeders en 

zusters, van de kerk om samen met ons deze kinderen 

en ouders van Westelijkepolder van Nickerie te 

winnen voor Koning Jezus. 

 

Behalve kinderen hebben we met de gave van 

Gift4achild ook volwassen en ongelovig en gelovig blij 

gemaakt met kleding. Wij ontvangen de liefde van 

Christus en daardoor konden we vanaf november 2016 

en september 2017 een zuster en oma van zr. Karien, 

mijn vrouw, op de leeftijd van 68 en 87 jaar opvangen in ons huis. 
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Zr. Amrita kwam na 17 jaar terug naar Suriname. Door omstandigheden waren haar documenten 

niet in orde. Door de wijsheid van onze Vader konden we haar documenten spoedig verzorgen. Zr. 

Amrita mag nu legaal bij ons blijven en genieten van een maandelijkse ouderdomstoelage met 

medische zorg. Prijs God, zij mag dienstbaar zijn door haar talenten in de kerk. 

 

Met deze laatste ontwikkelingen 

zien we het profetisch Woord van 

God gebeuren. 

 

” Uw huis zal vol zijn met kinderen 

en er komt een tweede huis”. 

 

Nadat dit woord in september 2009 

was uitgesproken begonnen we 

met de bouw van het kerkgebouw 

op het perceel dat de Here ons 

voorzag.  

 

Nu, in 2017, met de opvang van de 

twee senioren zit ons woonhuis ook “vol”. Halleluja! 

 

Mijn vrouw en ik geloven dat we in de komende tijd een huis zullen bouwen, waar we anderen in 

nood onderdak kunnen bieden en zij daardoor de liefde Christus mogen ervaren. 

 

Bid met ons mee voor: 

1. Kinder en tienerevangelisatie en discipelschap te Nanipolder en andere delen van de 

Westelijkepolder van Nickerie en de rest van Nickerie en Coronie in maart-juni 2018; 

2. Met betrekking hiervoor bid voor de training van kinderwerkers en assistenten van locale 

kerken in het district Nickerie en Coronie in december 2017 o.l.v. Zr. Karien Jodiwongso; 

3. Voorwijsheid en inzicht voor de bouw opvang huis thuislozen. 

4. Voor Stichting Gift4achild dat er nieuwe vrijwilligers zich willen gaan inzetten voor de 

Stichting. 

 

Dank voor uw gebed en liefdevolle gave. 

 

De genade en vrede van onze hemelse Vader en Here Jezus Christus en de gemeenschap van 

Zijn Geest zij met u allen. 

 

 

Een gezegende afsluiting van het jaar 2017 en dat u vruchtbaarder in Christus mag zijn in 

2018. 

 

Pastor Frederik en zr. Karien Jodiwongso 

En alle broeders en zusters en kinderen van HET HUIS DES HEREN. 

 

Als Stichting Gift4achild willen wij dit initiatief voor de bouw van een opvanghuis graag 

ondersteunen en bij u aanbevelen. Uw gebed daarin en giften zijn van harte welkom. U kunt u gift 

overmaken op  rekeningnummer NL89 INGB 0007 2313 20 ten name van Stichting Gift4achild 

onder vermelding van ‘bouw opvanghuis Suriname’ 

Hartelijk dank voor het lezen van de nieuwsbrief en wij wensen u gezegende feestdagen.  

Lilian Moti 
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