Ontstaan

Andy zal wel met het vliegtuig op het dorp
aanwezig zijn, maar zich niet tijdens het onderwijzen laten zien, omdat de inlandse vrouwen vaak schuw zijn tegenover buitenlandse
mannen en daarom belemmerd zouden zijn
als het om openheid gaat.
Een aantal vrouwen spreken een beetje Nederlands, maar onvoldoende om de training
te kunnen volgen. Daarom zal er een talk aanwezig zijn. Elke studie zal zo’n 1,5 uur duren.
Deze tijd is afgestemd op de grondtijd van de
dokter op het dorp.
Na afloop van elke Bijbelstudie zal de papieren versie achterblijven om vertaald te worden in het Trio en Wayana, 2 Indianentalen in
het binnenland van Suriname, zodat de getrainde vrouwen het onderwijs beschikbaar
hebben om door te geven.

Eind 2013 vroeg de studentenvereniging Solidamentum ons een project te noemen waar geld
voor nodig was. Zij wilden met een sponsorfietstocht geld bij elkaar brengen voor een goed
doel.
Tijdens een week van Bijbellezen, gebed en meditatie gaf de Heere antwoord. Hij gaf ons Bijbelonderwijs aan inlandse vrouwen in het hart.

Zorgen
Door de jarenlange zending die in Suriname
plaats heeft gevonden, zijn vrijwel alle Indianendorpen gekerstend. Velen bezoeken wekelijks
de gemeente in hun dorp. De 1e en 2e generatie
kende veel bekeerlingen.
In de huidige generatie (3e en 4e) zien we veel
kerkgangers zonder persoonlijk geloof. De interesse in het christelijke geloof neemt af, de verwereldlijking slaat toe.
We hebben grote zorgen om het geestelijke
welzijn van de inlandse gemeenten.
Door de vier generaties heen zien we weinig
vrouwen die de Heere kennen en dienen. Zij zijn
veel minder betrokken in het jarenlange werk
door zendelingen dan hun mannen.
Momenteel krijgen de vrouwen een betere
plaats in hun samenleving, maar eeuwenlang
hadden ze weinig te zeggen. Door hen wordt in
de opvoeding vrijwel niets doorgegeven over
het christelijke geloof waardoor de Bijbelkennis
gering is en blijft.

Project
Jacoline zal invulling geven aan het project door
naar twee inlandse dorpen te gaan en een aantal
vrouwen van het dorp een jaar lang 1x per
maand te onderwijzen en tegelijkertijd te trainen om het onderwijs aan andere vrouwen door
te geven.

Bijbeltraining aan
inlandse vrouwen

Inhoud
Het Bijbelonderwijs zal gaan over allerlei facetten vanuit het thema ‘vrouw zijn’. De lessen
zijn erop gericht de vrouwen te helpen om
hun eigen Bijbel te lezen en te laten toenemen
in kennis en inzicht om vrouw, echtgenote,
moeder en gemeentelid te zijn. Dit zal o.a.
worden gestimuleerd door het gezamenlijk
Bijbellezen en de huiswerkopdrachten.

Aan Wie
De meest geschikte methode lijkt het trainen
van 4 tot 6 Indianenvrouwen die op hun beurt
de andere vrouwen in het dorp onderwijzen.
Via de geestelijke leiders van het dorp of
vroegere zendingswerkers wordt gezocht
naar vrouwen
die geschikt zijn om de training te volgen. Dit
moeten vrouwen zijn die op het dorp goed
bekend staan en al enigszins geciviliseerd
zijn (op tijd kunnen komen, zich aan afspraken kunnen houden en kunnen lezen).

Waar
Andy heeft in verschillende Indianendorpen
de vraag voor het geven van de Bijbeltraining bij de geestelijke leiders van de gemeente neergelegd.
We hebben toestemming gekregen van de
Indianendorpen Tepoe en Palumeu. Voor de
te houden training zal plaats worden gezocht
in het dorp. We denken aan de kerk, het gemeenschapshuis of de polikliniek.

Wanneer
Maandelijks vliegt MAF met de dokter naar
verschillende inlandse dorpen. Wanneer de
dokter de dorpen Tepeu en Palumeu bezoekt
zullen we, van het opgehaalde geld door Solidamentum, een plaatsje kopen in het MAF
vliegtuig. De Medische Zending betaalt namelijk de hele vlucht. De vlucht begint ‘s
morgens om 8.30 uur en we zullen om ongeveer 15.00 uur terug zijn.
De eerste studie zal waarschijnlijk in maart
2014 worden gehouden.

Voordeel
Als vrouw van de piloot heb ik het vertrou
wen van de mensen in de dorpen. MAF staat
onder hen bekend als christelijk en betrouwbaar. Bovendien is er toestemming van de
Unie van Baptisten (onder hen vallen de gemeenten van de Indianen), zodat zij de training in de gemeenten aanbevelen.

