1.A.

Beste gemeente,
Het doet ons goed u weer te mogen groeten in dit gemeenteblad. Al zien we elkaar niet elke
dag, maar het besef dat we niet alleen ervoor staan geeft, dat jullie betrokken zijn door jullie
gebeden en giften doet ons heel erg goed. Ontvang daarom ook een warme groet uit tropisch
Suriname.
B.

Zoals bekend bestaat ons gezin uit 4 personen.
Maureen (moeder),
Sereen onze 16 jarige dochter. Zij zit in de 4e klas van het HAVO.
Avana onze 12 jarige pleegdochter. Zij zit in groep 8 van de basisschool.
En mijn persoon, Serge Andre.
Als gezin maken we het prima. Elke zondag gaan we als gezin samen naar de kerk. Sinds kort
gaat een buurtmeisje ook met ons mee. Sereen en Avana vinden zelf gebakken frietjes en
frikandel heel lekker. Zondag 20 november is het gemeentedag. Dat betekent dat we als
gemeente naar een van de recreatieoorden buiten Paramaribo gaan. We hebben een dienst en
daarna is het lekker sporten met elkaar. Een soort van opendag. Uniek aan de gemeentedag
voor dit jaar is dat de doopdienst ook daar zal plaatsvinden. Normaliter worden dopelingen in de
doopfont van de gemeente gedoopt. Dit jaar zal dat in een riviertje gebeuren waar we naar toe
zullen gaan. En onze 16 jarige Sereen is een van de dopelingen.
Ons werk op de Apollos bijbelschool is heel divers. Door de jaren heen zijn er meer
verantwoordelijkheden bij gekomen. Begrijpelijk ook want het werk groeit. Het houdt o.a. in:
leiding geven aan de Apollos bijbelschool. In uitvoerend opzicht ben ik dus de
eindverantwoordelijke. Daarnaast ben ik een van de vaste docenten. Maar Apollos omvat meer
dan trainen van kader van gemeente. Onder ons valt ook nog het coordineren van:
- De Alpha cursussen. Met name de huwelijksrelatie ondersteunende cursussen.
- De Gobal Leadership Summit waar jaarlijks zo een 350 leiders van kerken, bedrijfsleven
NGO’S en overheid samenkomen
- Community Bible Study International (CBSI). Zij voorziet ons van bijbelstudiematerialen
die we uitzetten naar gemeenten voor bijbelonderwijs.
Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om interne trainingen te verzorgen voor twee
groepen van gemeenten. Het doel hiervan is om het kader van deze groepen van gemeenten
toe te rusten. Hoe beter het kader is toegerust hoe beter kunnen ze het gemeente werk doen.
C.

Ons adres is: A. Banwarieweg #29, Tout Lui Faut, Wanica. De verjaardagen van ons zijn
Serge Andre 8-03-1971
Maureen Andre-Feller 30-08-1970
Sereen Andre 28-05-2000
Avana Adoivi 16-11-2004
Me e-mailadressen zijn: aserge0803@gmail.com en sergebaptcentrum@sr.net
De website van apollos is helaas nog onder constructie.
Verder ben ik te vinden op Face Book gewoon onder mijn naam Serge Andre
Als gezin wensen we u prettige feestdagen en het beste voor 2017,
We bidden jullie toe dat het jullie in zoveel opzichten goed mag gaan.
En zoals ze het in suriname zeggen ''Blesi'' (wees Gezegend).
Serge en Maureen Andre

2.

Voor dit onderdeel kan worden gedacht aan een powerpoint presentatie waarin we de
geschiedenis en de ontwikkeling van de apollos bijbeschool in Suriname belichten. De
noodzaak voor het opzetten van die bijbelschool en welke de toekomstperspectieven zijn.
We kunnen ook een skype sessie organiseren waarbij men vragen stelt aam mij over het werk
en dat ik in ga op die vragen.

