Paramaribo, Juni/juli 2010

Lieve familie & vrienden,
Vele van u waren er bij op onze grote dag! Wat zijn we
verwend! Heel erg bedankt! Wij voelden ons de prins en prinses
van die dag!
Even spannend!
Het was nog even spannend met de aswolk of wij wel op tijd op
ons eigen huwelijk konden zijn. De dag voor ons vertrek had het
vreselijk geregend. Ryan kwam hierdoor vast te zitten met zijn
truck. Urenlang heeft hij vastgezeten. De laatste week zat ik elke
ochtend bij de vreemdelingenpolitie
voor de verlenging van mijn verblijf. Deze had ik al maanden van te voren aangevraagd, maar nog altijd niet
ontvangen. Ze konden niks voor mij doen, alles was goedgekeurd, alleen de minister moest zijn handtekening
zetten. Zonder deze vergunning zou ik niet meer terug kunnen naar Suriname. Ook bij het inchecken moesten we
plotseling evacueren; er was een bommelding. Na een paar uur wachten in de brandende tropenzon konden we
dan toch vliegen. Het was dus een enerverende laatste week in Suriname. Mijn verblijfsvergunning is inmiddels
geregeld.
Praat erover!
Het weekend voor vertrek was ik in district Moengo om aan de jeugd een training te
geven over communicatie. We moeten het allemaal leren om iets te vertellen wat je
dwarszit of duidelijk te zeggen dat je iets niet wil. Als we niet leren om tegen iemand
te zeggen wat ons bezighoudt, zal ons hoofd net als de ballon steeds groter worden en
tenslotte knappen. Depressie, een negatieve spiraal, stress en zelfmoord zijn de
gevolgen, dat moeten we voorkomen. Het was een hele plezierige dag en de jongeren
deden erg goed mee met de verschillende opdrachten. We hebben plannen om
binnenkort weer een training te organiseren.
Samen voor de klas!
Vorig jaar hebben Ryan & ik tijdens ons verblijf in Nederland een
aantal presentaties op scholen mogen geven. Vertellen over het
land, de verschillende religies de verschillen met Nederland qua
weer, school, eten etc.
Dit keer waren we in Meppel. De groepen 5 tot 8 luisteren
geïnteresseerd naar het levensverhaal van Ryan. Ook doen ze
enthousiast mee met het zingen van liedjes in Sranang Tongo
(Surinaamse taal). Wij hebben weer genoten van de leergierigheid
en interesse van de Nederlandse kids!

Ook mochten we twee evangelisatietrainingen geven aan het sport- en evangelisatieteam ‘Rebound’ van de
Nederlands gereformeerde kerk in Apeldoorn. Ook de tienerclubavond die we mochten leiden was prachtig met
als thema: Waarom kiezen voor God?
Op de koffieochtend van de 60+ers van de gereformeerde kerk
vrijgemaakt in Ede doen ze enthousiast mee met de opdrachten die
Ryan in het Sranang Tongo geeft. Doet u ook mee? “Put yu anoe go
na lugtu”.

En nog veel meer hebben we kunnen doen in Nederland. Zo hebben we ook genoten van de Opwekking
conferentie en EO- jongerendag! Maar ook van de heerlijke yoghurt en eierkoeken met oude kaas. En de tijd
samen met familie en vrienden. Vooral onze neefjes en nichtjes gaan we missen…
Terug naar ons stekkie!
Wij zijn heel erg dankbaar voor de tijd die we in Nederland mochten hebben. Met twee
koffers en onze trouwkleren zijn we weer vertrokken naar ons stekkie. Ook op de terugweg
hadden we flinke vertraging. In het vliegtuig was een man die achter ons zat gaan roken
nog voordat we waren opgestegen. Hij moest het vliegtuig uit. Een uur later toen we op de
startbaan stonden, moesten we weer terug, want ook de bagage van deze man moest uit
het vliegtuig. Heel wat gemopper vulde het vliegtuig. Zo hebben we 3 uur lang op de grond
gestaan voordat we aan onze 9 uur durende reis konden beginnen.
‘s Nachts kwamen we aan in het appartementje van Klaske, waar we voorlopig gaan wonen. Bij het openen van
de deur zagen we dat de boel op z’n kop stond. Vrienden hadden er een Love jungle van gemaakt. Overal
bamboebladeren, toiletpapier als lianen opgehangen en in alle gootstenen, wasbakken en in de douche zwarte
aarde met daarin plantjes. Dus we hadden eerst nog een grote klus te doen voordat we konden gaan douchen en
slapen. De dagen erna hadden we nog meer werk. Door de grote regentijd waren alle schoenen, tassen, muren,
kleren en meubels gaan schimmelen. Ook hebben we Ryan zijn spullen verhuisd en hebben we zo alles een plekje
kunnen geven. Nu is het ons huisje. We genieten ervan om nu samen te wonen. We bidden en kijken uit naar
mogelijkheden om ook samen te kunnen werken in Gods Koninkrijk.
U hoort snel weer van ons!

Ryan & Klaske Koorndijk

Thuisfrontcommissie:
Alien Hogewey 055-5421175
Alienmenkveld@hotmail.com
www.klaskehummelen.nl

 Dank voor de supermooie trouwdag en goede tijd in Nederland!

Adres Ryan & Klaske:
Postbus 9181Zorg en Hoop
Paramaribo Suriname
Klaskehum@gmail.com
Ryankoorndijk@live.com

 Dank voor de genezing van Gloria.
 Dank God dat mijn auto is verkocht, bid dat ik een geschikte auto kan kopen.
 Bid voor de afsluiting van het seizoen dat we met de kinderen uit de tehuizen
een dagje weg kunnen.
 Bid voor de verschillende evangelisatie activiteiten.
 Bid voor goede voorbereiding van het kinderkamp en het schrijven van een
goed programma.

Ondersteuning:
Operation Rescue Missions
’t Loo-Oldebroek
Bankrekening: 348413963 met
vermelding: t.g.v. Klaske
IBAN nr: NL 11 RABO 034 84 13 963
BIC-CODE: RABO NL2U
www.operation-rescue.org

PRAYER CHANGES THINGS

