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Inhoud

1. Introductie
In het werk van Andy en Jacoline is door het vele contact met Surinaamse christenvrouwen duidelijk
geworden dat velen het moeilijk vinden om hun Bijbel te begrijpen, waardoor er ook minder wordt
gelezen. Met diverse vrouwen begon Jacoline samen de Bijbel te bestuderen. Dat heeft geleid tot twee
vrouwenstudies in de Baptistengemeente Vrije Evangelisatie te Paramaribo, namelijk:
Vrouw naar Gods hart (basisstudie)
Het geheim van een Titus 2 vrouw (verdiepingsstudie)

Wanneer onder christenen een begrip van de boodschap van de Bijbel toeneemt, kan ook de toepassing
naar het dagelijkse leven als christen beter worden gemaakt, wat vaak een positieve invloed uitoefent op
de hoeveelheid tijd die uitgetrokken wordt om te lezen.
Met de vrouwenstudies wil Jacoline Surinaamse christenvrouwen uit haar gemeente en vrouwelijke
sleutelfiguren uit andere christelijke gemeenten bereiken, om zo hun bruikbaarheid te vergroten ten
dienste van de Surinaamse christelijke gemeenten (met als uiteindelijke doel de uitbreiding van Gods
koninkrijk).

3. Tijd
In het jaar 2019 verzorgde Jacoline elke maandag cursusavonden. Daardoor hebben de meeste vrouwen
uit de gemeente de cursussen gevolgd. Voor het jaar 2020 is besloten om de basiscursus 2 keer per jaar
aan te bieden en de vervolgcursus 1 keer per jaar.
Hoeveelheid
2 x per jaar basisstudie
1 x per jaar
verdiepingsstudie

Thema’s
Geestelijk leven, echtgenote zijn, moeder zijn, taak hebben in Gods
koninkrijk
Geloofsleer, je karakter, verdieping in je rol in Gods koninkrijk
Tabel 1: planning

4. Begroting
Elke cursist betaalt 30 srd voor de hele cursus. Dit geld wordt gebruikt voor het kopiëren van de
huiswerkopdracht. Tijdens de vervolgcursus wordt het boek ‘Het geheim van de Titus 2-vrouw’ gebruikt.
Dit boek wordt door Jacoline ingekocht en tijdens de cursus verkocht aan de deelnemers.

5. Stakeholders
De organisatie is in handen Maureen Andre, vrouw van de voorganger van de Baptistengemeente Vrije
Evangelisatie en Jacoline Bijkerk. De Bijbelstudies worden gegeven door Jacoline aan de vrouwen uit
deze gemeente en aan vrouwelijke sleutelfiguren uit andere christelijke kerken.

6. Communicatie
Maureen Andre en Jacoline evalueren regelmatig het verloop van de studies. Van dit project wordt verslag
gedaan door Jacoline. Dit verslag wordt ook gedeeld met de achterban van de SZOS, door middel van de
website en de nieuwsbrief. Tijdens het verlof van Andy en Jacoline in 2021 zullen ze tijdens de presentaties
voor de achterban vertellen (en met beelden laten zien) hoe het project is verlopen.
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2. Doel

7. Verantwoording en evaluatie
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Maureen legt de zaken vast en houdt de financiën bij. Jacoline geeft de voortgang van dit project door aan
SZOS. Tijdens de maandelijkse vergaderingen van de SZOS zal dit project worden geëvalueerd. Hiervan
wordt verslag gelegd door de secretaris van de SZOS.
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