Reis Suriname - Frans Guyana

Hij sprak over de dingen die het koninkrijk van God betreffen
(Handelingen 1 vers 3)
Apeldoorn, 19 november 2016
Lieve vrienden,
Op donderdag 22 november hoop ik weer te vertrekken naar Suriname en
Frans Guyana.
Deze keer word ik de eerste tien dagen vergezeld door een broeder en vriend
John Kampkuiper. John is bouwkundig ondernemer en met hem wil ik een
paar gemeentes bezoeken die bezig zijn met de bouw van een kerkgebouw.
Na een dag van acclimatiseren in Paramaribo (het is droge tijd en erg warm)
vertrekken we op zaterdag 26 november naar het binnenland, Maripasoula
en Nouveau Wacapou. Op beide plaatsen is een kerk in aanbouw.
Vanuit het binnenland gaan we op maandag 28 november naar St.Laurent.
Ook daar bezoeken we in een straal van ongeveer 100km een paar
gemeenschappen die bezig zijn met nieuwbouw of renovatie. Ik ben benieuwd
hoe John als deskundige e.e.a. ervaart.
Op 1 december hopen we in Albina (Suriname) te zijn om de volgende dag
vandaar weer richting Paramaribo te reizen. Mijn reisgenoot vertrekt op 3
december weer naar Nederland.

Voor zondag 4 december ben ik gevraagd voor een spreekbeurt in
Paramaribo.
Daarna vertrek ik weer richting Albina en St.Laurent om daar nog ruim twee
weken te zijn voor studies in diverse gemeentes en persoonlijke bezoeken ter
ondersteuning en bemoediging van de gelovigen.
Het is mijn verlangen om net als de apostel Paulus, (hoewel in andere
omstandigheden, maar wel met vrijmoedigheid en ongehinderd,)
het koninkrijk van God te prediken en onderwijs te geven over de Here
Jezus Christus
(vgl. Hand. 28 vs 31)
Er zal ook nog wel het e.e.a. te bespreken zijn met betrekking tot het overlijden
van broeder Henk Kreuger. Ik zal hem ook zeker missen.
Op vrijdag 23 december word ik weer in Nederland verwacht om dan samen
met mijn gezin de kerstdagen door te brengen.
Ik zie er naar uit om het eerste deel van de reis met John te maken.
Willen jullie met ons bidden voor de zegen van de Heer? Graag ook voorbede
voor Diny en Cora.
We zijn opnieuw dankbaar voor de gelegenheid die de Heer ons geeft en voor
de velen die zich hierin met ons betrokken weten en dat door gebed en gaven
altijd weer mogelijk maken.
Heel veel dank!
Hartelijke groet,
Barend & Diny
PS: ook deze keer probeer ik wekelijks iets op de blog van onze site te
schrijven: www.barendendiny.nl
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