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Voorwoord 

Beste lezer van Apóllos Koranti (krant)

Met dit krantje willen wij u informeren over de ontwikke-
ling binnen onze bijbelschool. De ontwikkelingen zijn 
niet blijven staan. Er hebben zich positieve ontwikkelin-
gen voorgedaan z.a. het uitbreiden van de bijbelschool 
naar enkele districten en delen van het binnenland. 
 
Onze maatschappij blijft vragen om goed getrainde 
christelijk leiders. Zowel binnen als buiten de muren 
van onze kerken. En ATI wil een bijdrage blijven  
leveren in het vormen van leiders. Wij kunnen en mo-
gen als christenen niet aan de kantlijn blijven staan en 
roepen dat het slecht gaat. Nee, het is ook onze verant-
woordelijkheid om er iets aan te doen. Hoe gezonder 
onze kerken hoe meer levens gaan wij kunnen helpen 
veranderen. Wij zijn in deze wereld maar niet van deze 
wereld. De tijd dat wij hier leven mogen wij ons door 
God laten gebruiken om het leven voor ons zelf en on-
ze medemens zo aangenaam mogelijk te maken. Als 
christenen zijn wij ook daartoe door God geroepen om 

te helpen.   

Maak kennis met  
br. Marcel Filemon 

De Apὁllos bijbelschool werd in 
1994 opgericht, met daaruit voort-
vloeiende een bestuur en een 
operationele directeur die daaraan 
verbonden is. Momenteel bestaat 

het Apὁllos bestuur uit vier leden, inclusief de voorzitter. 
Vandaag maken wij kennis met de voorzitter br. Marcel 
Filemon, die reeds enkele jaren leidinggeeft aan het  
bestuur.  Br. Filemon is getrouwd met Anita Filemon en is 

de trotse vader van een zoon, Nathan Filemon. 

 

Toetreding 

Enkele jaren geleden trad br. Marcel Filemon aan in 
het bestuur van Apὁllos. Thans fungeert hij als voor-
zitter. Op de vraag hoe hij toegetreden is binnen het 
Apóllos bestuur, geeft hij aan, dat hij gevraagd werd 
om zitting te nemen. Het opmerkelijke is, dat  
br. Filemon al als docent verbonden was aan de  
bijbelschool en daarvoor zijn hij en zijn echtgenote  
studenten geweest. Dit zorgde ervoor dat er een  
zekere mate van betrokkenheid ontstond met het 
toenmalig bestuur. Als hij ooit gedroomd had om zit-
ting te nemen in het bestuur, geeft br. Filemon aan, 
dat hij nooit eerder zijn gedachte had laten gaan, over 
een zitting nemen binnen het bestuur. Na enkele ja-
ren zitting te hebben genomen in het bestuur werd de 
functie van voorzitter vacant. Gelet op het feit dat hij 
op dat moment de meest aangewezen persoon 
was, resulteerde dit in het aanvaarden van het  
voorzitterschap.  

Serge Andre, 
Directeur  ATI 

voorzitterschap 

Als voorzitter raak je steeds meer betrokken 
en de verantwoordelijkheden nemen toe. 
Maar in eerste instantie is de gelegenheid aan 
mij geboden om te helpen nadenken, naar 
welk niveau je de bijbelschool wil optrekken. 
Om samen na te denken over het waarborgen 
en garanderen van de kwaliteit. En vooral als 
collectief te kunnen nadenken over al de  
mogelijkheden die wij zien. Om iets te beteke-
nen voor de samenleving en met name naar 
de gemeente toe, waardoor het werk van de 
kerk in Suriname kwalitatief beter wordt. Met 
dit mooi voornemen beëindigd br. Marcel dat 
interview en voegt eraan toe dat er plek is 
voor versterking van het bestuur. 

Geroepen zijn, meer willen 
weten over het woord van God 
en daarin onderricht worden, 
zijn de drijfveren geweest van 
Jerry Kamiso. Hij mocht een 
jaar geleden afstuderen van 
de Apὁllos bijbelschool in  

Suriname.  

Introductie met Apὁllos  

De afgestudeerde van de bijbelschool, Jerry 
Kamiso, is vader van 2 kinderen en is getrouwd 
met Danielle Kamiso. Als overtuigd Christen is 
hij lid van een plaatselijke gemeente in  
Suriname. In zijn plaatselijke gemeente geeft hij 
op verschillende gebieden zijn krachten waaron-
der het leiderschapsteam. Jerry schreef zich in 
het jaar 2018 in en studeerde af in het jaar 
2020. Hij kreeg steeds vaker de overtuiging zich 
in te schrijven op een bijbelschool voor meer 
toerusting. Echter werd deze keuze steeds  
bemoeilijkt, tot het moment dat hij met één der 
docenten een gesprek voerde. Tijdens het  
gesprek kwam ter sprake, dat hij zich als  
geroepene meer wilde gaan verdiepen in het 
woord. 

Een man doorkneed in de 

geschriften 

Jerry Kamiso 



Hetgeen Cornelly Codrington bewoog om mee te doen 
aan de huwelijkscounseling training was, in het  
huwelijk bestaat er geen jij en ik meer maar wij.  

Cornelly Codrington die ruim een jaar geleden deel  
uitmaakte van de huwelijkscounseling training, geeft aan 
dat zij geruime tijd de bewegingen rond het huwelijk en  
relatie gebeuren volgt. Ze zag veel jonge mensen in relaties 

stappen en vervolgens niet trouwen en 
daarnaast zag zij de stijgende trend 
van echtscheidingen. Dit creëerde een 
bewogenheid in haar om zich te  
verdiepen in huwelijkscounseling. Voor 
haar was het juiste moment daar, toen 
ze een aanbeveling kreeg vanuit de 
Apὁllos bijbelschool om de training te 
volgen. Dit greep zij met open armen 
aan. Ook omdat de training vooralsnog 

betaalbaar is en in termijnen betaald kan worden. 

Ervaring 

Heel overtuigend en vol enthousiasme vertelt de  
afgestudeerde Jerry, dat hij met één woord volkomen 
groei heeft ervaren op persoonlijk gebied, maar bovenal 
in zijn bediening. Hij koos voor de pastorale richting  
binnen de bijbelschool, die hij op verschillende gebieden 
kan toepassen in het dagelijks leven. Terugdenkend aan 
de overdracht van de lessen was elke docent bijzonder. 
Met volkomen overgave en passie werd er gedoceerd, 
voor een ieder was er aandacht. “Voor mij zijn de  
docenten echt gezalfden van God, en daarom stond ik 
vooral open om te ontvangen.” Elke docent had zijn  
eigen bijdrage en de lessen waren vooral spannend.  
Verder geeft hij aan dat na de periode op de bijbelschool 
er een duidelijk |verschil te zien is in zijn manier van  
leiding geven en het begeleiden van mensen. De Apὁllos 
bijbelschool was de beste keus in de fase, waarin hij zich 

toen verkeerde.  

Dit verlangen kon hij alleen verwezenlijken door 
onderwijs te genieten vanuit een bijbelschool.  Met 
het advies om de Apὁllos bijbelschool te bezoeken, 
was het moment daar, dat hij binnenstapte in het 
kantoor van de Apὁllos Training Instituut. Na het 
overtuigend gesprek met de directeur, was er geen 
missen aan het feit, dat hij een student zou worden 
van de bijbelschool in het jaar studie 2018 met een 
studieduur van twee jaar. 

Toepassing 

Vanaf de afronding van mijn studie ben ik multi-inzetbaar, 
vertelt Jerry. Het geestelijk werk vindt binnen en buiten de 
kerk plaats, daarom is het belangrijk om een bijbelschool te 
bezoeken. Deze studie draagt bij aan de opdracht welke 
Christus ons gegeven heeft uit te voeren. Op de vraag welk 
vak hem het meest is bijgebleven, geeft Jerry aan dat zeker 
het vak rouwverwerking hem het meest is bijgebleven. 
Rouwverwerking kon al na de eerste les, de eerstvolgende 
dag, worden toegepast.  “En zie, daar waar de studie in 
komt, omdat ik op dat moment een leidraad had om de  
persoon te begeleiden. Als ik dus denk aan de  

Apὁllos bijbelschool, denk ik aan vaardigeheden.”   

Cornelly Codrington  

De training 

Op de vraag hoe zij de training heeft ervaren, geeft 
zij het volgende aan: “als ik denk aan de vakken en 
de docenten was het een hele fijne ervaring.” De 
docenten waren open en eerlijk en projecteerden de 
les vaak op hun eigen huwelijk, zodat er meer  
diepgang ontstond. De verschillende onderwerpen 
die werden verzorgd, zoals budgetteren,  
communicatie en seksualiteit waren enkele die  
ervoor zorgden, dat ik steeds terugging naar mijn 
eigen huwelijk om het toe te passen. Verder geeft 
C o r n e l l y  a a n  d a t  h e t  o n d e r w e r p  
“De pastorale counselor en zichzelf” haar zeer  
aansprak.  Bij dit deel werd ingegaan op de  
counselor zelf, waarbij ons werd aangeleerd eerst 
naar jezelf te kijken en vooral naar jou eigen  
huwelijk. Zodat er in de praktijk de juiste toepassing 

plaatsvindt.  

De boodschap 

 

Het huwelijk is mooi, maar niet te onderschatten. 
Voordat je trouwt is het jij en ik, maar in het huwelijk 
is het wij, met God aan top van de driehoek. Echter 
bestaat geen enkel huwelijk zonder strubbelingen, 
en daar moet een counselor inkomen. Maar naar het 
gevoel van Cornelly Codrington  wordt er weinig 
aandacht besteed aan dit onderwerp in de kerk. 
Daarom beveelt ze anderen aan om zich ook te laten 
scholen op dit gebied. Omdat counseling helpt in 
een huwelijk, raadt ze ieder aan om gebruik te  
maken van vòòr huwelijkscounseling en natuurlijk 
ook in het huwelijk als het nodig is. Hetgeen zij ook 
heeft mogen ervaren en nu ook een ander kan  

helpen. 
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