“2019 - Samen erdoorheen, Samen zegevieren!”
(Prison Fellowship Suriname ATP Uitvoerend verslag)
Paramaribo – Het jaar 2019 eindigen met ons jaarlijkse Angel Tree Project (ATP) en het
jaar motto ‘Samen erdoorheen, Samen zegevieren!’ was een succes!
Meerdere malen hebben wij laten doorschemeren dat het indammen van misdaad,
een taak van ons allen is als burgers van Suriname. Meer dan ooit willen wij blijven
benadrukken, dat verzoening tijdens de detentieperiode van eminent belang is op
weg naar herstel in de vele gebroken relaties die zijn ontstaan in gezinnen en
families. Daarom mogen wij in ons werk ons houvast vinden, dat onze God het
onmogelijke kan doen in een mensenhart... en dat is verandering om te willen
veranderen!
Wij geloven dat God blijft werken in de gevangenissen, als wij de HOOP brengen voor
de vele gevangenen en huisbezoeken afleggen met ons ATP.
De voorbereidingen verliepen vlot. De lijsten vanuit de inrichtingen voor de geselecteerde gezinnen
kwamen op tijd binnen, waardoor ons team de verificatie kon doen van de adressen door naar het gezin
of familie te bellen. De distributieteams werden samengesteld en er is met hun afgestemd welke
buurten zij aandoen, zo ook de dag voor de inkopen en het verpakken van alle pakketten.
Het is voor PFS een hele uitdaging geweest om in 2019 het aantal pakketten te verhogen naar 250. Het
jaar daarvoor was het aantal 200, waaronder 100 grote pakketten voor de gezinnen en 100 kleine
sanitaire pakketten voor het familielid dat ingesloten zit. In de afgelopen jaren hebben wij moeten
vernemen dat de behoefte in de inrichtingen groter is, dan het aantal dat opgegeven mag worden. Elke
inrichting krijgt namelijk van PFS het aantal dat opgegeven mag worden met het verzoek voor wat extra
sanitaire pakketten voor andere behoeftige gevangenen, die niet zijn geselecteerd. In
geloof heeft PFS de uitdaging genomen om het aantal van 100 naar 150 sanitaire
pakketten te verhogen. En GOD is haar genadig geweest!
Het bedrijfsleven, kerken en gemeenten, onze achterban en vriendenkring zijn ons tot
zegen geweest om ATP tot een succes te maken. Ook de inzet van ons
vrijwilligerskorps en samenwerkende partners die hebben meegeholpen met het
bellen, zoeken naar donaties, het doen van de inkopen, het verpakken en de distributie
was TOP!
Een heel praktisch gedeelte dat SAMEN erdoorheen gaan, wij SAMEN mogen gaan
oogsten voor het Koninkrijk van GOD!
De blijde boodschap en HOOP in JEZUS CHRISTUS kon met vele gezinnen gedeeld
worden en werd zichtbaar door ons bezoek. Veel mooie getuigenissen kregen wij
binnen, sommige heel emotioneel en dankbaar dat zij zich niet hoefden te schamen,
dat een geliefd familielid ingesloten zit en een luisterend oor hadden gevonden.
Anderen hadden geen woorden genoeg, omdat het pakket goed is aangekomen en ook
nog tijdens hun nijpende thuissituatie.
Het Surinaams Bijbelgenootschap heeft wederom in 2019 een belangrijke rol gespeeld.
Naast de donatie van 200 Bijbels, hebben zij deels ook gezorgd voor het plastic
verpakkingsmateriaal van de sanitaire pakketten en een groot deel van onze
reiskosten naar Nickerie. In Nickerie is er assistentie in de vorm van een penitentiaire ambtenaar
gekregen vanuit de inrichting om langs de gezinnen te gaan voor het overhandigen van de
pakketten. Een heel mooie aanzet van samenwerken en om elkaar beter te leren kennen. Dit
geeft ook aan dat wij het werk SAMEN kunnen doen. Naast ons ATP mochten wij in de middag een
kleine jaarafsluiting houden met de mannen die de samenkomsten bezoeken.
1

Tot Slot:
Blijft u bidden dat de gedetineerden en hun families, de roepstem van onze God zullen verstaan, en
blijven volharden om een blijvende transformatie te behouden, vooral na hun detentie! Wij kunnen
slechts een aanzet doen tot verzoening op weg naar het herstel binnen de gezinsrelaties.
Prison Fellowship Suriname ervaart elk jaar nieuwe uitdagingen bij de uitvoering van ATP en blijft
rekenen op uw financiële ondersteuning. Helpt u met uw bijdrage aan het herstel van de vele verbroken
relaties, veroorzaakt door misdaad. U mag ons ook blijvend ondersteunen door maandelijks of

periodiek uw bijdrage over te maken op een van onze bankrekeningen. Voor de bankgegevens
zie onderstaande details. “SAMEN ERDOORHEEN, SAMEN ZEGEVIEREN!”
Zolang wij SAMEN blijven geloven, is er HOOP!
En HOOP blijven wij uitdragen!
Voor de realisatie van ATP 2019 zeggen wij een bijzondere dank aan:
 Surinaams Bijbelgenootschap;
 De voorzitter van De Nationale Assemblée, Jennifer Simons;
 DOE Sociaal Fonds;
 Gemeente Berea;
 EBGS gemeente te Geyersvlijt;
 Self Reliance;
 SOL Suriname NV;
 Best Mart;
 Ini-dia Rice;
 Stg. Filadelfia Zending;
 Willem den Hertog;
 Directie v/d Penitentiaire Inrichtingen te Santo Boma, Duisburg,
Hazard en Nieuw Huis van Bewaring, het Korpshoofd K.P.A;
 Afdeling Forensisch Maatschappelijke Zorg;
 Alle PFS-coördinatoren, distributieteams en vrijwilligers;
 Houses of Hope Ministries Suriname o.l.v. Ronny Vaarnold;
 Stg. River of Jordan o.l.v. Ellen Braam-Jordan;
 De vele individuele sponsors in SU en in NL.
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Saskia Wirodikromo – Dopo (PFS secretaris)
Filia Enser (Eindredactie)
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