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Evangelical Lutheran Church Suriname
H.D Benjaminstraat 53
Phone: + 597 853 1700.
P.O.Box: 585 - Paramaribo,Suriname
E-mail address: elks@sr.net

Param aribo, 27 sept em ber 2021
Aan: De Evangelisch Lut herse Kerken in Nederland
“ Het gras verdort en de bloem verwelkt , m aar het Woord van onze God houdt alt ij d st and”
Jesaj a 40: 8
Geliefde Fam ilie in Christ us,
Geacht e Zust ers en Broeders,
Op m aandag 15 novem ber 2021 gedenkt de Evangelisch Lut herse Kerk in Surinam e haar
280- j arig best aan in Surinam e; voorwaar een m ij lpaal dat Gods woord door de Jaren heen
binnen de sam enleving wordt gepredikt .
Om dit t e vieren zullen verschillende act ivit eit en worden ont plooid, uit eraard aangepast
aan de huidige t ij d waarin wij leven. Een van de act ivit eit en is het houden van een sem inar
m et als t hem a “ Huiselij k geweld en de rol van de kerk daarin” . Geplande dat um voor het
sem inar: vrij dag 15 en zat erdag 16 okt ober 2021.
De kerk st aat m idden in de sam enleving en is zich t erdege van bewust dat binnen het
sociaal- m aat schappelij k leven, en nu nog m eer m et de gevolgen van covid- 19, de
econom ische financiele sit uat ie in ons land en de gevolgen daarvan, de kerk nog een
grot ere en aanvullende rol zal kunnen vervullen. Met dit sem inar willen wij de
bewust woording aanscherpen, en m ee helpen nadenken vanuit Gods Woord om t ot
event uele oplossingsm odellen t e geraken.
I m m ers het Woord zegt : “ Deze dingen heb I K t ot u gesproken, om dat u in MI J vrede zult
hebben. I n de wereld zult u verdrukking hebben, m aar heb goede m oed: I K heb de wereld
overwonnen” ( Johannes 16: 33)
Uw kerk, wordt in de gelegenheid gest eld t e part iciperen. De regist rat ie voor de
part icipant en is open vanaf zat erdag 05 sept em ber t ot en m et donderdag 8 okt ober 2021.
Voor event uele
Online regist rat ie kan via ht t ps: / / form s.gle/ m m BRn1BS4X8XKfCC8.
vragen kunt u em ailen naar : danielledokm an@live.com of appen naar het num m er:
+ 597 863- 9807
Wij verwelkom en u van hart e. En wensen u en dierbaren Gods zegen t oe.
Met Christ elij ke groet en,
Ds.Marj ory Slagt and
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