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GELOOF
OPLADER

collectief maandblad van EBGS-gemeenten

Enkele gemeenteleden die de
schrijfcursus 'Schrijven voor
een Kerkblad' hebben gevolgd,
hebben het initiatief genomen
om een informatieblad uit te
geven.
Het blad richt zich niet alleen
tot gelovigen of tot de EBGSgemeenschap, maar tot eenieder die geïnteresseerd is in
hoe de kerk zich beweegt in de
samenleving.
De enthousiaste redactieleden
zullen zoveel mogelijk zelf de
artikelen schrijven.

GELOOF OPLADER GEEFT HERNIEUWDE
ENERGIE
Net zoals u benzine zet in uw auto om te kunnen
rijden, de batterij van uw telefoon oplaadt om het
te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u uw
geloof oplaadt om constant met uw Schepper in
contact te staan. 'Geloof Oplader' wil u daarbij een
handje helpen.
De informatie in het blad geeft u een kijkje in het
christelijk leven van mede-gelovigen, informeert
u over de werkzaamheden van de EBGS en wil u
helpen positieve energie te vinden.
U hebt de mogelijkheid 'Geloof Oplader' via e-mail
of via WhatsApp broadcast te ontvangen. Geeft u

Heeft u informatie die u wil
delen met anderen, dan kunt u
contact opnemen met de
redactie.

uw voorkeur door aan de redactie. Prefereert u

Wij wensen u veel leesplezier
toe.

Wij hopen dat u niet alleen geïnformeerd bent,

echter een papieren exemplaar, dan bestaat de
mogelijkheid om het via uw gemeente of organisatie te verkrijgen.

maar dat u ook geniet van de verschillende
artikelen

Redactie
Geloof Oplader

waarmee

wij

willen

helpen

om

hernieuwde energie in uw geloofsleven te geven.

u

OPLADER
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OOK JIJ KAN SCHIJNEN NA HET OPLADEN
Wie een auto wil rijden, moet regelmatig tanken.

Een andere optie is het downloaden van de

Een flashlight werkt niet zonder batterijen. Bij de

“Bible.is” app die je als audio versie kan gebruiken.

aankoop van een smartphone wordt een oplader

Er wordt dan voorgelezen, terwijl je het in jouw

meegegeven. En als er geen stopcontact in de

eigen Bijbel kan volgen. Het gebruik van de “Mijn

omgeving is, kan een powerbank zorgen voor de

Bijbel” app van het Nederlands Bijbelgenootschap

oplossing. Het sleutelwoord bij al deze voorbeel-

kan verfrissend werken. Bouw na het lezen en

den is continuïteit. Wil je jouw auto, flashlight of

nadenken over een tekst, een moment van stilte in

smartphone blijvend gebruiken, dan moet er aan-

waarbij je je openstelt voor wat Gods Geest aan jou

gevuld of opgeladen worden. Dat is ook het geval

zeggen wil.

met ons geloof. Misschien is hier het begrip

Bidden is met God in contact treden. Hem eren,

geloofscontinuïteit op zijn plaats. Maar hoe doe je

danken, vragen om vergeving, delen van jouw

dat?

issues met Hem en anderen, en verschillende
situaties aan Hem voorleggen. Ga zelf na welke van

Prioriteit

deze onderdelen om verbetering vraagt.

We kunnen met zoveel bezig zijn, waarbij ons
contact met God erbij inschiet. Een bekende uit-

Gedrag

spraak is: “Ik heb het druk!” De vraag is waarmee? De

Alleen kennis van Gods Woord is niet voldoende.

realiteit is dat we voortdurend worden afgeleid van

Wat we lezen passen we toe. Het geloof moet

wat echt belangrijk is. We worden bijvoorbeeld

verweven zijn in ons gedrag. Dat is de praktijk van

heel erg afgeleid door wat via onze smartphone

ons geloof. In Lukas 11 vers 28 staat: “Een goede

binnenkomt. Facebook, Instagram, Twitter en Tik

boom herken je aan zijn vruchten.” Ons leven, ons

Tok zijn bekend. Op sommige smartphones wordt

gedrag, zal er anders uitzien wanneer we de kennis

aangegeven hoeveel schermtijd je op dag-, week-,

van Gods Woord toepassen. Dat wordt zichtbaar in

of maandbasis hieraan hebt besteed. Daarvan valt

het verkeer, op ons werk, op school, in de kerk, op

af te lezen wat de prioriteit voor jou was. Jezus

straat, in ons huwelijk, ons gezin en in onze buurt.

Christus, ons voorbeeld, helpt ons om onze prio-

Wie in het geloof opgeladen is, wordt anders in de

riteit juist te stellen. “Houd je bezig met Gods

relatie tot anderen. Dan help je, ben je vriendelijk,

nieuwe wereld en doe wat God van je vraagt. Dan

deel je met anderen, spreek je opbouwend, toon je

zal God je al die andere dingen ook geven."

belangstelling, ga je voor eerlijkheid en ben je

(Mattheus 6 vers 33). Ook de uitspraak dat een mens

trouw. Een auto met een volle tank, betekent niets,

van brood alleen niet kan leven, maar dat hij leeft

als het daarna niet in beweging komt. Zo ook wij

van elk woord dat God spreekt (Mattheus 4 vers 4),

met ons geloof.

helpt om de juiste prioriteiten te stellen.
Dichtbij blijven
Aanpak
Pak

het

God blijft de hoofdbron waar we ons geloof mogen
bestuderen

van

de

Bijbel

en

het

opladen. Blijf dichtbij God, dan zal God dichtbij

persoonlijk gebed op. Kies voor een andere,

jullie blijven, schrijft Jakobus (4 vers 8).

misschien nieuwe aanpak. Sommigen kiezen er

Aangesloten zijn op de bron is vergelijkbaar met

voor een Bijbelboek helemaal door te lezen. Kies

onze EBS-huisaansluiting. Het licht gaat dan aan.

voor een andere vertaling; dat geeft vaak een frisse

Ook jij kan na het opladen gaan schijnen, dat

kijk op gedeelten die je al eerder hebt gelezen.

anderen erdoor de weg vinden naar God, onze

Groot Nieuws, Het Leven, Bijbel in Gewone Taal,

Hoofdbron.

en

Hernieuwde Statenvertaling zijn voorbeelden

Br. Carl Breeveld

van andere vertalingen dan bijvoorbeeld de NBG
1951.

Blijf dichtbij God, dan zal God dichtbij je blijven!

Jakobus 4 vers 8

Oplader van de maand

IDENTITEIT
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WAT IS DE SYNODE?
Tekst: Zr. Ingrid Hill-Peerwijk

De Synode van de Evangelische Broedergemeente
Suriname wordt in augustus aanstaande gehouden,
nadat die het vorig jaar was uitgesteld vanwege de
COVID-19 pandemie. De pandemie duurt voort en
de beperkende overheidsmaatregelen noodzaken
het Provinciaal Bestuur om deze grote kerkvergadering virtueel te houden.
Algemeen
Het woord ‘Synode’ is samengesteld uit twee
Griekse woorden, namelijk syn (samen) en odos
(weg), waarvan de betekenis is ‘samen op weg gaan’
of ‘samen van gedachten wisselen’.
De Synode van de Evangelische Broedergemeente
Suriname, EBGS, is de periodieke (3-jaarlijkse)
kerkvergadering waarbij afgevaardigden van alle
structuren van de EBGS bijeenkomen om het
beleid te evalueren en te plannen aan de hand van
een groot aantal toegestuurde documenten. Dit
wordt gedaan in werkgroepen en daarnaast plenair
onder leiding van het Synode Bestuur en aan de
hand van de opgestelde agenda van de Synode.
Tussen de 150–200 afgevaardigden nemen deel
aan deze grote kerkvergadering.

Samenstelling
De samenstelling van de Synode is als volgt:
1. De Praeses, namens het Provinciaal Bestuur: legt
verantwoording af over het gevoerd beleid;
2. Het Synodebestuur: leidt de zittingen van de
Synode;
3. De gekozen of aangewezen Synodeleden: vertegenwoordigen de diverse structuren van de EBGS;
4. Ambtshalve Synodeleden: onder andere de
Bisschoppen, geordende ambtsdragers, onder wie
Presbyters en Diaconi, en niet geordende ambtsdragers die belast zijn met de leiding van een zelfstandige gemeente, en de leden van het Synodebestuur;
5. Genodigden en toehoorders: het Provinciaal
Bestuur kan functionarissen uit andere Provincies
uitnodigen om de Synode bij te wonen en eventueel toe te spreken;
6. Adviseurs en technisch personeel: personen die
het werk van de Synode juridisch, technisch en
administratief, maar ook inhoudelijk kunnen
bijstaan waar nodig, en die als zodanig door het
Provinciaal Bestuur in overleg met het Synode
Bestuur worden benoemd.

Met de afgevaardigden worden bedoeld vertegenwoordigers van onder andere de gemeenten,
verder werkorganen met rechtspersoonlijkheid
zoals Stichting Onderwijs, Stichting Jeugdcentrum,
Stichting Huize Albertine en het Jubileumfonds, en
de werkorganen zonder rechtspersoonlijkheid
zoals de Diaconie, het Theologisch Seminarie, de
Stadszending, de internaten en kinderhuizen.
Behalve van de instellingen en gemeenten in
Suriname, doen ook vertegenwoordigers uit het
EBG-district CAS, Curaçao, Aruba en St. Maarten,
en uit Frans-Guyana mee aan de Synode, omdat
die gemeenten ook tot de EBG-Provincie Suriname
behoren. Vertegenwoordigers kunnen met of
zonder stemrecht deelnemen aan de Synode,
afhankelijk van de regelgeving in de Kerkorde.
De Synode wordt geopend op zondag 22 augustus,
in een plechtige kerkdienst door het Provinciaal
Bestuur, dat tijdens de dienst de leiding van de
Synode en de Provincie overdraagt aan het Synode
Bestuur. De beraadslagingen starten op maandag
23 augustus.

Een moment van de Synode 2017 in de Wanicakerk.
Beeld: zr. Ingrid Hill-Peerwijk

VERBONDEN
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TSHOENG TJIEN KERK BEREIKT
GEMEENTELEDEN VIA MODERNE
COMMUNICATIEMIDDELEN
Tekst: Zr. Yvonne Jong-Lie-Kwie

De Tshoeng Tjien kerk, is de Chinese kerk van de
Evangelische Broedergemeente aan de dokter
Sophie Redmondstraat. De kerk heeft een bijzondere
naam die aangeeft, dat dit de plaats is waar gebeden
en geloofd wordt in de Heiland die waarheid is tot in
eeuwigheid. Helaas, door de Covid-19 pandemie en
de daaraan gerelateerde overheidsmaatregelen, kunnen gemeenteleden al sinds maart 2020 niet op deze
plaats samenkomen om God te loven en prijzen.
Om de gemeente te kunnen bedienen met het Woord
is het noodzakelijk om naar andere mogelijkheden op
zoek te gaan. De voorganger, dominee Kim Nam
Gyong, heeft besloten om gebruik te maken van de
mogelijkheden van het internet om de gemeente te
bedienen, en om het contact tussen gemeenteleden
levendig te blijven houden. De Erediensten worden
elke vrijdag opgenomen en op de zondag via
YouTube uitgezonden. In deze online diensten,
spreekt dominee Kim de gemeente in het Mandarijn
toe. Om het Cantonees sprekend deel van de
gemeente te bereiken is er een vertaler. Bijbelstudies
en bidstonden vinden via ZOOM, WhatsApp en We
Chat plaats. Alleen in zeer urgente gevallen gaat de
dominee aan huis bij gemeenteleden die geestelijke
bijstand nodig hebben en niet beschikken over de
moderne communicatiemiddelen.
De maandelijkse algemene bidstond kan voorlopig
niet gehouden worden. Echter onderschrijft zowel de
dominee als de gemeente het belang van bidden.
Besloten is om in kleine groepjes van tenminste drie
personen de bidstond voort te zetten.

De groepen staan onder leiding van personen die
eerder een discipelschapstraining hebben gevolgd.
Voor assistentie staat dominee Kim in nauw contact
met de leiders. Wekelijkse Bijbelstudies en
trainingen van deze groepen zijn via ZOOM.
Voor het Nederlandstalige deel van de gemeente
geldt ongeveer hetzelfde model. Wekelijks zijn er
Erediensten in de Nederlandse taal via ZOOM en
ook voor de wekelijkse bidstonden en trainingen
maakt de gemeente gebruik van dit medium. De
diensten worden geplaatst op de Facebook pagina
TTK-NL en kunnen door belangstellenden gevolgd
worden.
De dominee is blij en dankbaar dat ondanks het feit
dat fysieke aanwezigheid bij Erediensten op dit
moment niet mogelijk is, hij toch het Woord van God
via de moderne communicatiemiddelen kan brengen.

Dominee Kim Nam Gyong en vertaler zr. Li Jian Huan.
Beeld: zr. Sandra Chan

JEZUS
Je vertrouwen stellen op Jezus, onze machtige Heer en Vader
En geloven dat Hij ook in dit seizoen en de komende tijd
Zal voorzien in het leven van Zijn kinderen
Uw tijden zijn in Zijn zorgzame handen
Schuil maar gerust onder Zijn vleugelen

Zr. Negesty

Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen!

Handelingen 5:29

Tekst voor juni 2021

GROEIWIJZER
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ZONDAGSCHOOL GEMEENTE DUTA
WATJANA IS CREATIEF

LANDELIJKE JEUGDCONFERENTIE KIEST
NIEUWE LEDEN

Tekst: Zr. Rosana Jaggoe-Nojodikromo

Tekst: Zr. Kathleen Kartataroeno

De zondagschool van de gemeente Duta Watjana is een
kleine en hechte groep, net een familie. De pupillen
kijken elke zondag ernaar uit om hun familie te kunnen
ontmoeten.
Zr. Patricia en zr. Eunice leren de kinderen wat het
betekent om in de Heer te geloven en in Hem te
vertrouwen. Dat doen ze door het vertellen van
Bijbelverhalen en het aanleren van Bijbelteksten. Maar
de kinderen kunnen dat ook heel goed aanleren door
toneel, zang en andere creatieve manieren.
Volgens zr. Patricia en zr. Eunice zijn ze nu nog
creatiever geworden om hun familie te blijven bereiken,
sinds ze niet meer bij elkaar kunnen komen op de
zondagschool. “Iedereen mist elkaar” zeggen de leidsters.
Vertellingen en teksten, worden nu door een ‘voice’
bericht of een YouTube link gestuurd naar één van
ouders die de informatie met de kinderen beluistert en
bekijkt.
De laatste kinder- en tienerdienst was op 28 februari. De
tekst en liederen werden van tevoren via de app en email naar de ouders gestuurd, met de instructies hoe met
de kinderen te oefenen voor de voordrachten. Dat het
heel goed is gegaan, was te merken tijdens de dienst. De
kinderen en tieners wisten perfect wat ze moesten doen
en ze waren zeer enthousiast om te laten zien en horen
wat ze hebben geleerd.
De leidsters danken de Heer voor de technologie en de
creatieve manieren om met elkaar in contact te blijven en
de hartjes te kunnen blijven vullen met de liefde van de
Heer.
De zondagschool van gemeente Duta Watjana is aan de
Wicherstraat 22. Er zijn 2 leidsters en 15 kinderen tussen
4 en 12 jaar. Er is nog plaats voor nog meer kinderen.

In het weekend van 13 en 14 mei heeft de Landelijke
Jeugdconferentie via ZOOM plaatsgevonden. Diverse
zondagscholen, jeugdclubs en diensttakken binnen de
EBGS hebben hieraan deelgenomen.
Tijdens de conferentie werden het secretarieel verslag,
financieel verslag, huishoudelijk reglement en het
beleidsplan van het Jeugdcentrum goedgekeurd en
aangenomen. Deze goedgekeurde documenten worden
ingediend bij het Provinciaal Bestuur, voor behandeling
in de Synode.
Middels verkiezingen werden een nieuw bestuur gekozen
voor Stichting Jeugdcentrum, leden voor de Commissie
Jeugdwerk en de Commissie Kinderwerk. De gekozen
leden voor het Stichtingsbestuur zijn: br. Dion Bruce, zr.
Josepha Linger en zr. Cheryll Gerling. Deze leden worden
bij het Provinciaal Bestuur voorgedragen voor installatie.
De zusters Kathleen Kartataroeno, Marlena Wellis en
Latoya Tuinfort zijn de gekozen leden voor Commissie
Jeugdwerk. Voor de Commissie Kinderwerk zijn dat de
zusters Rohanie Karijodimedjo, Allison Lemen en
Iglandine Sodikromo. Alle gekozen leden zullen zich
tijdens de inter-synodale periode committeren om het
beleid van het jeugd- en kinderwerk binnen de EBGS uit
te zetten en realiseren.
De directeur van het Jeugdcentrum, zr. Gabriëlle
Monkou, blikt tevreden terug op de conferentie. De
participatie vond ze beter, de verkiezingen zijn vlot
verlopen en de aanvulling van de Commissies was buiten
verwachting.
De Landelijke Jeugdconferentie is een samenkomst voor
de zondagscholen, jeugdclubs en diensttakken binnen de
EBGS aangaande jeugd- en kinderwerk. Ook organisaties
die dit werk doen, mogen deelnemen aan de conferentie.
Het doel is om na te gaan in hoeverre het Jeugdcentrum
het beleid van jeugd- en kinderwerk, tijdens de intersynodale periode, heeft gerealiseerd.

De kinderen met een voordracht tijdens de kinder- en
tienerdienst.
Beeld: Gemeente Duta Watjana

Zr. Cheryl van Eer (secretaris) en br. Gideon Wielingen
(voorzitter) van de Commissie Landelijke Jeugdconferentie
tijdens de ZOOM conferentie.
Beeld: Zr. Gabriëlle Monkou

ZINVOL
FIERE NOORDERSTADSKERK JUBILEERT
Tekst: Br. Marlon Delchot

De Noorderstadskerk mag op 12 november 2021 met
genoegen het feit herdenken dat ze al 115 jaar actief
is in het verspreiden van het Evangelie onder de
Surinaamse burgerij.
Na de afschaffing van de slavernij, is de Evangelische Broedergemeente de kerk geweest waar vrij
gekomen slaven zich bij voorkeur aansloten. Deze
slaven bezochten de Grote Stadskerk, Mama Kerki,
toentertijd de enige EBG-kerk in onze hoofdstad. Die
kerk liep aardig vol waardoor de noodzaak ontstond
tot splitsing en decentralisatie. De handen werden
flink uit de mouwen gestoken en met fondsen vanuit
Europa en Amerika, maar ook lokaal verkregen, presteerde de EBG het om binnen 26 jaar vier kerken te
bouwen. De Rust en Vredekerk (1882), de Combékerk (1884), de Wanicakerk (1886) en de Noorderstadskerk in 1906. De naam voor deze kerk aan de
toenmalige Gravenstraat 75, thans de Henck Arronstraat, was gemakkelijk gevonden, omdat de kerk in
het noorden van de stad lag.
Evenals andere kerken kende de Noorderstadskerk
oorspronkelijk een duidelijk afgebakend werkgebied.
Dit gebied werd begrensd door de Anniestraat (west),
Heeren- en Wagenwegstraat (zuid), de Coster- en
Florastraat (oost), terwijl de noordgrens niet afgebakend was. Door het optimaal bezoek van de gemeenteleden aan de diensten, en ook door de stadsuitbreiding, ontstonden er al gauw twee filiaalgemeenten. De kleine kerkzaal aan de Koenawariestraat
ontplooit nu geen activiteiten meer, maar Rogate, aan
de Leonardo Da Vincistraat, is inmiddels uitgegroeid
tot een volwaardige gemeente. Toen deze gemeente
in 1999 officieel verzelfstandigd werd, kwam er een
eind aan de samenkomsten aan de Koenawariestraat. Deze ontwikkelingen hebben met zich meegebracht dat er wel een noordgrens voor de Noorderstadskerk werd vastgesteld, namelijk de David
Simonstraat.
In de loop der tijd zijn er verscheidene voorgangers
geweest die hun krachten aan deze kerk hebben
gegeven. Daaronder vallen ook voorgangers van niet
Surinaamse origine. Zij hebben altijd kunnen bogen op
bijstand van gemeentebesturen voor het helpen leiden
en uitdragen van de gemeente.
De gemeente heeft in de achter ons liggende periode
vele ups en downs ervaren. De helpende, zegenende
hand van Onze Lieve Heer heeft ze echter altijd trouw
mogen ervaren. De noeste arbeid van gelovigen die
vrijwillig hun schouders onder het werk plaatsten, mag
zeker genoemd worden, wanneer wij deze momenten
memoreren.
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Vers in het geheugen ligt nog de ravage aangericht
op 13 oktober 2019 als gevolg van blikseminslag in
de kerktoren, waarbij ook kostbare apparatuur het
heeft moeten ontgelden. De schade liep in de duizenden US Dollars. Met vereende krachten en de genade
van onze Leidsman lukte het, door tussenkomst van
de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, bij het Prins
Bernhard Cultuurfonds gevestigd in Nederland, sponsoring los te weken. Dit fonds is een organisatie die
gespecialiseerd is in het behoud van cultuurhistorische monumentale gebouwen, waaronder de Noorderstadskerk gerekend mag worden. Ter illustratie
van het monumentaal karakter was het absoluut
verboden om de nieuwe dakbedekking van kunststof
leien te voorzien. De toren moest weer met hetzelfde
originele, breekbare leimateriaal worden bedekt. Al
met al kon de gemeente op 12 oktober 2020 na aan
alle voorwaarden van het fonds te hebben voldaan,
een jaar na de ramp, het moment begroeten waarop
er een aanvang werd gemaakt met de restauratiewerkzaamheden.
Hoewel met deze renovatie een flinke stap gezet is in
het behoud van dit monumentaal kerkgebouw moeten
er nog wat opknapbeurten uitgevoerd worden aan de
rest van het gebouw en interieur, waarvoor nog diep
in de buidel getast moet worden. Met zelfwerkzaamheid komt de gemeente een eind verder, maar dat is
in dit tijdsgewricht bij lange na niet genoeg. Geloof en
een onwrikbaar vertrouwen in onze Heiland zijn van
cruciaal belang. Dat is een levenshouding waarmee
de kerk de gemeenschap een hart onder de riem wil
steken als het even niet meezit. De vruchten ervan
worden zeker geplukt.
De Evangelische Broedergemeente is zeer verheugd
om met de restauratie van dit monumentaal pand een
bijdrage te kunnen leveren aan het cultureel gezicht
van de fraaie binnenstad van Suriname.
Bronnen: Kerkbode 29 november 1931, 2 en 16 november 1986 en
19 november 2006

Voorgevel Noorderstadskerk
met de indrukwekkende toren.
Beeld: Zr. Ingrid Hill-Peerwijk

Jezus Christus zei:

Wees barmhartig, net zoals je Vader barmhartig is!

Lucas 6:36

Jaartekst 2021

ZOEKLICHT
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VAN "ANITRI" ZENDINGSBEDRIJF NAAR
KERSTEN GROUP OF COMPANIES
Tekst: Zr. Ingrid Azimullah-Chin A Loi
C. Kersten en Co N.V. genoemd naar Christoph
Kersten bestaat op 29 juni, 253 jaar. Begonnen als een
Hernhutterzendingsbedrijf groeide dit bedrijf uit tot
een van de oudste en veelzijdige handelsbedrijven op
het westelijk halfrond in de 21ste eeuw.
Het “Anitri” Zendingsbedrijf
De geschiedenis van C. Kersten en Co is nauw
verbonden aan die van de Evangelische Broedergemeente Suriname, EBGS. Sinds 20 augustus
1735 komen zendelingen vanuit Herrnhut voor
het werk onder de tot slaafgemaakten. Volgens
het handboek van de Evangelische Broedergemeente in Suriname kregen ze de opdracht “om
na te gaan of daar iets voor de Heiland te doen
zou zijn”. Ze volgen het voorbeeld van Paulus om
met
eigen
inkomsten
het
evangelie
te
ondersteunen. (1 Thessalonicenzen 11, 12). Het
zendingswerk wordt van 1765 tot 1769 georganiseerd door Christoph Kersten. De aankoop van
het pand op de hoek van de Steenbakkerij- en
Domineestraat geschiedt op naam van C. Kersten
en Co. De opbrengsten van de kleermakerij op
dit pand zijn bestemd voor eigen onderhoud van
zendelingen en de zending in het binnenland.
De activiteiten en bedrijven van C. Kersten en
Co. nemen toe. In de tweede helft van de 19e
eeuw wordt aan het bestuur van de Moravische
broeders in Duitsland, verzocht om een deel van
de winst te gebruiken voor de opbouw van de
Surinaamse samenleving met name voor scholen
en internaten

Scheiding tussen zendingswerk en zakendoen
In 1899 worden zaken en zending door Herrnhut
definitief gescheiden. De firma werkt als zelfstandige entiteit verder. Ze beheert talrijke bedrijven,
alsook de plantages Beekhuizen, Sara en Leasowes, La Resources en Berg en Dal.
Door allerlei sociale, economische en financiële
uitdagingen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog wordt de firma het eigendom van de
“Zendingsstichting der Evangelische Broedergemeente” later Moravian Church Foundation,
MCF, geheten. De MCF is een non-profit organisatie van de Unitas Fratrum, het hoogste orgaan
van de wereldwijde Evangelische Broedergemeente. In 2014 verkoopt de MCF het pand
waarin het warenhuis firma C. Kersten en Co ooit
gevestigd was.
Op de bronzen gedenkzuil aan de hoekkolom van
het gebouw is een deel van de zendingsgeschiedenis afgebeeld. Op de zuil zijn de namen
van Christoph Kersten, Arabini, Dehne, Ralf,
Bakker Heydt en hulp Primo, en Otto Tank te
zien.
Anno 2021 leven de idealen van de Zendingsfirma
voort in de visie en missie van de Kersten Group:
betrouwbaarheid, innovativiteit, verbondenheid
met mensengroepen, kwaliteitgericht, eerlijkheid,
transparantie, en waarheidsgetrouw.
De Group is actief in vier verschillende divisies:
Building and Construction, Motors and Industrial
Equipment, Hospitality en Health Care.

Bronnen: Handboek der EBGS, Kersten.sr, Sabaku SLM: 250 jaar
Herrnhutterzending, Jos Fontaine: Onderweg van afhankelijkheid
naar zelfstandigheid, Hesdie S. Zamuel: De verkoop van het
Warenhuis Kersten, Eric Kastelein: Oog in Oog met Paramaribo.

Het begin van de Anitri Zending C. Kersten en Co.

HANDZAAM
EBG-GEDENKDAGEN IN JUNI
17 juni 1722
Christiaan David velt de eerste boom voor de bouw
van Herrnhut.
EBG-ers herdenken dat op 17 juni van het jaar 1722
een Moravische timmerman, Christiaan David, in het
Duitse Saksen, de eerste boom omhakte voor de bouw
van Herrnhut. De broeders bouwden een groot huis
met twee nevengebouwtjes. Psalm 84:4 staat onderaan
op de gedenkplaat. En dat is heel toepasselijk voor de
uit hun vaderland gevluchte Broeders: Zelfs vindt de
mus een huis, o Heer...
25 juni 1964
Polikliniek Brownsweg wordt in gebruik genomen.
In 1964 vindt de inwijding plaats van het Medisch
Centrum der EBGS te Brownsweg, welke voorziet in
een polikliniek met 12 bedden.
29 juni 1768
Christoffel Kersten, een Duitse zendeling aan de
boven Suriname, begon op de hoek van de Steenbakkerij- en Domineestraat een kleermakerij om de
zendingsarbeid te steunen. Dit bedrijf groeide uit tot
het grootste handelshuis van Suriname en de oudste
nog bestaande van het westelijk halfrond, C. Kersten
en Co. N.V. (CKC). Dankzij de inzet van Christoffel
Kersten werd in 1778 de Grote Stadskerk gesticht.
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Voorwaarde: woonachtig zijn in Suriname. prijs.

