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In maart 2018 is Lilian op reis gegaan naar Suriname om daar 

de projecten in Galibi en Nickerie te bezoeken en om de kinderen 

te ontmoeten. 

 

Nickerie. De reis begon in Nickerie met een bezoek aan de gemeente Het 
Huis Des Heren. Dit is een relatief jonge gemeente van circa 150 
gemeenteleden. De gemeente staat in een omgeving waar sprake is van 
grote armoede en verwaarlozing. De gemeente geeft de kinderen een 

veilige plek en geeft opvang en verzorging van alleenstaande vrouwen met de kinderen. 
 

Op 23 maart 2018 ontving 
pastor Frederik Jodiwongso van 
zr Lilian namens Gift4aChild het 
bedrag voor de aankoop van 
een achtpersonen bus voor het 
kinderwerk en het vervoer van 
kinderen en twee broeders in 
een rolstoel naar de kerk. 
Hierdoor kunnen kinderen uit 
moslim en hindoe gezinnen en 
uit de buurt komen naar de 
kinder- en tieneractiviteiten van 
Het Huis Des Heren. Dit om 
opgebouwd te worden in hun 
geloof in Jezus Christus, onze 
Heer. Wij ontvingen ook vier 

dozen met snoepzakjes, schooltassen en –spullen, speelgoed en kleding en een bedrag van zr Lilian 
namens de Stichting Gift4aChild. Hiermee hadden we op 7 april 2018 meer dan honderd kinderen blij 
gemaakt met knuffels, speelgoed, kleuren, spelen, zingen en kijken naar een animatiefilmpje met een 
Bijbelse boodschap. Hierna aten we samen friet met een worstje. Matheus 25:35. Deze kinderen zijn 
uit moslim- en hindoe gezinnen, die wekelijks komen naar het kinder en discipelschap programma in 
het HUIS DES HEREN. Tijdens de activiteit kwamen er ook nieuwe buiten kerkelijke kinderen met hun 
ouders in de kerk.  
 
Ook kinderen uit drie sociaal zwakke gezinnen werden voorzien en heel blij gemaakt met kleding, 
schoolspullen en speelgoed. Samen met zr Lilian gingen we aan huis bij een één oudergezin, die 
dakloos werd in de eerste week van maart 2018, vanwege een brand. De zes schoolgaande konden 
we helpen met elk een nieuwe schooltas en –spullen en kleding. Soortgelijke hulp boden we ook aan 
drie kinderen die samen met hun moeder bij oma in huis wonen, vanwege scheiding en hun drugs 
verslaafde vader. Door het geloof  in 
Jezus Christus van oma leerden moeder 
en kinderen de Here Jezus kennen en 
volgen.  Zr Trees de oma, is de enige 
kostwinner voor het  gezin. In  haar huis 
vangt ze ook een neef op die vanwege 
een aanrijding half verlamd is. Door de 
liefde van God en Zijn genade kan zr 
Trees het boven genoemde doen. De vijf 
dochters van br Naresh en zr Sita waren 
ook blij met de poppen, schoolspullen 
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en kleding. Zij hebben zich niet lang geleden opengesteld voor het evangelie en voor Jezus Christus. 
Met de gift van Gift4aChild wilden wij de liefde van Christus tastbaar maken voor dit gezin. 
 

Galibi. De evangelische gemeente Jahweh 
Rappa te Galibi is een gemeente van circa 
75 gemeenteleden. In het dorp Galibi 
wonen ongeveer 800 mensen die 
voornamelijk van visvangst en enig 
toerisme leven. De gemeente richt zich op 
de inwoners met het lenigen van sociale- 
en andere noden.  
 
Op woensdag 27 maart reisde Zr Lilian van 
Gift4achild uit Paramaribo naar Galibi 
samen met br Jacques Majanawai, 
voorganger van de gemeente Jahweh 
Rappa, vergezeld het het gezin van br 

Jacques. De volgende dag werd er een kinderclub georganiseerd onder leiding van Zr Lilian samen 
met kinderwerkers van de gemeente. Er waren ongeveer 80 kinderen aanwezig die heel enthousiast 
waren. Er werd gezongen, voorgelezen uit de Bijbel, gepuzzeld en hele leuke spelletjes gedaan met 
de kinderen. Daarna werd er snoep en cadeaus uitgedeeld aan de kinderen een broodjes met worst 
en drinken.   
 
Op de derde dag werd er gezwommen aan 
het strand met een groep van 12 kinderen. 
Daar hebben we uit de Bijbel gelezen over 
de 12 discipelen van Jezus en uit Marcus 
10:16 over Jezus houdt van alle kinderen.   
De verlangens naar dit soort kinder- 
activiteiten is zeer groot in het dorp. Help 
ons mee te bidden voor meer kinderleiders 
in het dorp om het werk voor te zetten. En 
ook voor de ouders dat ze hun kinderen 
niet tegenhouden om de kinderclub te 
bezoeken. Verder is er ook te kort aan 
sportmaterialen om de jeugd bezig te 
houden naast het evangeliseren zodat ze 
niet voor de verkeerde weg kiezen. De Here 
heeft zijn werk gedaan, door Zr Lilian om 
spullen uit Nederland te halen voor de kinderen.  
 
Het was fijn om te zien hoe enthousiast en dankbaar de mensen en kinderen zijn voor 

wat je ze geeft; ze houden écht van je. Mede door jullie gift en gebeden kunnen wij 

kinderen, tieners en de jeugdigen uit sociaal zwakke gezinnen blij maken. De zegen van 

onze Here Jezus zij met jullie allen.  

Gods zegen toegewenst namens Gift4achild,  

Lilian Moti 


