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STUDENTEN BEREIKEN STUDENTEN 
MET HET EVANGELIE VAN JEZUS! 

Nieuwsbrief ,  27 april 2022 

PRAY FOR  JS: 

 Bid voor de JS Studenten 
om het evangelie van 
Christus te verkondigen  
voor hun mede studenten 
zonder vrees en twijfel. 

 Bid voor  vrijwilligers  om 
JS werk te doen. 

 Bid voor de stafwerkers en 
de directeur in dienst van 
de JS.  

 Bid dat God voorziet in 
meer financien die nodig 
zijn bij het uitvoeren van 
het studenten evangelisa-
tie werk.  

 Bidden voor een JS wagen 
om het veld werk te ver-
richten. 

 Donateur worden? 
 
Ondersteun vandaag nog het 
werk van de  “Jesus  Students 
Movement Suriname”. 

SRD 10.28.596 

U$D 41.02.525 

€URO 87.12.81   

t.n.v. Jesus Students 
Vriendenkring  - DSB Bank 

Geeft en u zal gegeven worden: 
een goede, gedrukte, geschudde, 

overlopende maat zal men in 
uw schoot geven. 

- Lucas 6:38 - 

JS stapt weer over tot fysieke 

celgroep bijeenkomsten 

Na 2 Jaren van een wereldwijde covid-19 

pandemie,  is er in Suriname weer sprake 

van een verademings periode waarbij alle 

scholen weer normaal open mogen.  

 

 

 

 

Zoals bij u bekend waren de JS meetings 

gedurende deze covid periode ook online 

bezig. Voor de JS is dit een enorme 

aanwinst om weer over te stappen naar 

fysieke celgroep meetings. In het kader 

daarvan hebben JS Gen.Sec G.Ronokarijo 

en staff  in de maanden December-

Februari de school directeuren wederom 

gesproken en gevraagd om fysieke meet-

ings op hun school  te mogen hervatten. 

Door Gods genade hebben de school di-

recteuren heel postief gereageerd en toes-

temming verleend aan de JS.  

 

 

 

 

JS  twee (2) Celgroepen rijker! 

IMEAO 6 & AAHA 

 De eerste celgroep-

meeting op IMEAO 

6 is van start gegaan 

in februari en de 

meeting geschiedde 

online via“Google 

meet”.  Deze meet 

was een success. 

Deze celgroep staat 

onderleiding van 

Veroucia Pobita als 

leider en Maniva 

Emannuel als co-

leider.  

Na aanvraag door JS kantoor om fysieke 
meets te mogen houden is er op 25 maart 

jl. officieel toestemming verleend door 
Mevr. King, directrice van Imeao6, om in 
de maand mei de celgroep bijeenkomsten 

fysiek te mogen beginnen.  

Op het Arthur A.Hoogedoorn Atheneum 
was de opstart niet zo eenvoudig als op 

Imeao 6. kayley Baasaron, celgroepleider, 
moest heel hard haar best doen om stu-

denten te interesseren voor de Jesus Stu-
dents. En pas na een hele poos van werken 
en bidden met begeleiding vanuit het kan-

toor lukte het haar eindelijk om haar 
eerste celgroepmeeting online te houden. 

Nu gaat het veel beter met de celgroep 
want Kayley staat er niet meer alleen voor 
inmiddels is  deze school nu ook een assis-

tant leider S.Creebsburg en een Coach 
rijker Juf A.Duurham  “aldus JS Staff 

L.Walker.”         Op AAHA is er eveneens 
ook toestemming verleend aan de JS om 

fysiek te mogen beginnen.  

JS Bestuurs Verkiezingen 

staat voor de deur!  

Dit jaar zal er wederom een bestuurs 

verkiezing gehouden worden. Wilt u 

deel worden van het bestuur? Zo ja?! 

Dan mag u zich alvast opgeven door te 

bellen naar 492997  

Nadere informatie zal nog volgen.  


