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                     Kerkgeschiedenis van de Adventkerk

‘Durven Dromen, Durven Doen’  

(Een boekje dat werd uitgebracht inverband met 100 Adventisme in Suriname)

VOORWOORD

"Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten 

van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen 

profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw 

ouden zullen dromen dromen". (Handelingen 2:17) 

Waarom dit boekje? 

Het is meer dan 121 jaar geleden (2016) dat een aantal Adventistische Christenen vanuit 

Guyana de rivier de Corantijn overstaken om datgene wat zij in het woord van God ontdekt 

hadden te delen met de mensen van Suriname. Die mensen hadden durf, zij hadden lief, zij 

hadden dromen. Zij riskeerden veel Om anderen te Vertellen Over de mogelijkheden van een 

beter leven nu en in de toekomst. 

Hoewel die "eerste" geloofshelden gestorven zijn in de zekerheid van de opstanding ten leven

is het Adventisme in Suriname niet uitgestorven. Integendeel; De Surinaamse afdeling van de

kerk der Zevende-dags Adventisten is net als in andere delen van de wereld een groeiende 

kerk.

In die 122 jaar is er veel tot stand gebracht en hebben Surinaamse Adventisten het 

evangelie verkondigd, niet alleen in Suriname, maar ook in allerlei andere delen van de 

Wereld. Vandaag de dag zijn er ongeveer 2500 Adventisten in Suriname (cijfers 

achterhaald).
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Met "Durven Dromen Durven

Doen!" proberen wij u te informeren over onze 

geschiedenis in Suriname en willen wij u meenemen 

in ons toekomstperspectief voor een betere

Wereld.

In afwachting, maar niet stilzittend, vertellen 

Adventisten over en zien uit naar die nieuwe wereld, 

die gerealiseerd zal worden met de terugkeer van 

Jezus Christus naar deze aarde. Dat komt in onze 

naam (Adventisten) naar voren. Wij verwachten de 

spoedige wederkomst van Jezus op aarde zoals 

beloofd is in Gods woord "de Bijbel". Daarin staat dat 

Jezus zal terugkomen in letterlijke zin, op een wijze 

die voor iedereen zichtbaar zal zijn. Zijn terugkeer zal 

veel veranderingen teweeg brengen. Alle ellende zal 

verdwijnen; ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, 

rijken en armen en bevolkingsgroepen onderling zal 

definitief worden uitgebannen, verdriet zal worden 

weggenomen en doden zullen opstaan uit hun 

graven. 

Betekent dat dan dat Adventisten lijdzaam 

gaan zitten afwachten tot dat ogenblik. Neen. Tot dat 

moment zullen we blijven dromen en blijven doen. In 

opdracht van God onze Schepper, willen ook wij hard 

meewerken om dat deel van Gods wereld dat ook wij kennen als Switi Sranan, op een 

verantwoorde wijze te beheren. 

Wereldwijd kan gesteld worden dat Zevende-dags Adventisten het grootste Protestants

Christelijke Ontwikkelingswerk georganiseerd hebben met tienduizenden artsen, 

Verpleegkundigen en Οnderwijs gevenden.

Ook in Suriname is dat zichtbaar, maar we zijn er nog niet, we dromen van meer, in de 

tijd, die ons nog op aarde rest! 
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Wat doet U ermee? 

Ik weet zeker dat u na het lezen van dit boekje ons beter zult kennen, maar echt kennis 

maken met ons gaat natuurlijk op een (nog) persoonlijker manier. Ik ben er bijna zeker van 

dat u, na het lezen van dit boekje, ook dat zult willen en u mag weten dat wij daar zeker tijd 

voor zullen vrijmaken. Durft u te dromen? Durft U te doen? Wilt u met ons mee dromen? Wilt 

u met ons meedoen? U bent van harte welkom bij ons.

Durven Dromen, Durven Doen is mijn levensmotto. Met Gods hulp en onder zijn zegen wil ik 

Dromen en Doen wat Hij van mij vraagt. Mag Hij ook op u (jou) rekenen.

Ik bid God dat het lezen van dit boekje naast informatie ook veel leesplezier verschaft, dat het

uw leven mag verrijken, dat het u mag helpen de juiste keuzes in uw leven te maken en dat 

het mag bijdragen tot het realiseren van uw dromen.

D. J. Ponte (Praeses der ZDA in Suriname )

I. TROUW AAN WAARDEVOLLE BEGINSELEN

BELANGRIJKE GELOOFSPUNTEN DER ZEVENDE - DAGS ADVENTISTEN .

God schiep de mens met een vrije wil. Geen marionetten maar wezens met een eigen keuze.

De juistheid van die keuzes valt te kijken aan het menselijke geweten en aan het leerboek 

met waardevolle adviezen voor optimaal geluk dat God de mens gaf: de Bijbel.

Adventisten doen hun uiterste best om vast te houden aan de beginselen zoals die door God 

voorgeschreven zijn:

Belangrijkκe Geloofspunten :

* De volwassendoop. Mensen die hun leven in overeenstemming willen brengen met Gods 

beginselen, belijden dat in het Openbaar en laten zich door onderdompeling begraven in een 

symbolisch watergraf. De "opstanding" daaruit markeert het begin van een nieuw leven.

Adventisten vieren overeenkomstig het Vierde gebod de zevende dag als Rustdag. Dat 

houdt in dat ze op zaterdag geen arbeid verrichten en zich bezighouden met recreatie in de 

meest letterlijke betekenis: Herschepping. Dat brengt met zich mee een bezinning op de 

Schepping, de wijze waarop we met elkaar omgaan en op de nieuwe aarde die ons in de 

Bijbel beloofd is.
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* Adventisten staan vrijwillig tien procent van hun inkomen af voor het

instandhouden van het werk van de Adventkerk. Dat werk bestaat naast 

evangelieverkondiging onder meer uit projecten in ontwikkelingslanden el noodhulp in 

rampgebieden.

* Adventisten gaan ervan uit dat profeetische bijbelboeken geldingskracht hebben gedurende 

de gehele wereldgeschiedenis. Wie ze verstaat kan er de adembenemende precisie in 

terugvinden waarmee de ondergang van de wereldmachten als het Griekse en Romeinse Rijk

voorspeld werden en tal van andere markante gebeurtenissen tot in onze tijd en daarna. De 

profetie geeft aan dat het einde van onze wereldgeschiedenis onafwendbaar op handen is 

met als climax de wederkomst van Christus .

* Adventisten aanvaarden het offer van Christus. Door zijn dood aan het kruis nam hij onze 

zonden op zich en gaf Hij aan solidair met ons te zijn tot in de dood. Daarmee geeft Hij ons 

uitzicht op een eeuwig leven, hoewel onze verkeerde keus vanaf de zondeval eigenlijk had 

moeten leiden tot een eeuwige dood. Het eeuwig leven dat Hij ons aanbiedt is niet door 

mensen te verdienen, maar is door zijn offer bereikbaar voor iedereen die het wil aanvaarden.

Die aanvaarding komt niet alleen in woorden tot uiting maar ook in daden. 

* Adventisten vieren elk kwartaal een open Avondmaal waaraan iedereen kan deelnemen. 

Het Avondmaal wordt voorafgegaan door een voetwassing naar het Bijbelse voorbeeld van 

Jezus.

* Adventisten zien God niet als iets, maar als Iemand. God de Vader, God de Zoon en God de

Heilige Geest worden beleden als personen. 

* Adventisten geloven niet in een onsterfelijke ziel. Wie overlijdt, rust in het graf totdat 

Christus terugkomt. Op dat moment worden de graven geopend en worden de doden 

opgewekt om samen met de levenden geoordeeld te worden.

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN DE GEMEENTE DER ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN

De organisatie van de Zevende-dags adventisten gemeente kenmerkt zich door een 

"vertegenwoordigende" leiding. Dit betekent dat het hoogste gezag van de gemeente berust 

bij de leden die de uitvoer en de verantwoordelijkheid delegeren naar vertegenwoordigende 

lichamen en functionarissen. Er zijn vier organisatieniveaus van de individuele gelovige tot de

wereldleiding nl: 
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1. De plaatselijke kerk, een verenigd, georganiseerd lichaam van

individuele gelovigen.

2. De plaatselijke Conferentie of zending, een verenigd, georganiseerd lichaam van 

kerken in een bepaalde Staat, distrikt Of grondgebied. 

3. De Unie Conferentie of Unie zending, een verenigd lichaam van Conferenties en of 

zendingen binnen een groter gebied.

4. De Generale Conferentie, de hoogste Organisatie eenheid omvat alle Unies in alle 

delen van de wereld. DIVISIES zijn secties van de Generale Conferentie met 

verantwoordelijkheid over aangewezen geografische gebieden. 

Binnen deze niveaus exploiteert de gemeente een Verscheidenheid aan instellingen. In hun 

dienstbaarheid aan de mensheid nemen Adventisten de totale persoon in ogenschouw; 

Vandaar dat vele Onderwijs, 

Gezondheidszorg,Media instellingen door hen 

draaiende worden gehouden. Ze staan allemaal 

met de wereldkerk in verbinding. De Generale 

Conferentie is zowel tijdens Zittingen, als ook 

vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur de 

hoogste leiding van de Wereldkerk met haar eigen

constitutie.

Oude foto Centrum kerkgebouw ca. 1952.

Opening van de kerk te Erowarte ca. 1965.

II. HET PRILLE BEGIN.

SURINAAMSE ADVENTKERK 1894  一 1945

Het is vaak niet eenvoudig het vroegste begin van

een organisatie vast te stellen. Vooral als het gaat

over een periode die niet goed gedocumenteerd 

is. Zo is het dan ook geweest met het begin van 

de Adventkerk(Kerkgenootschap der Zevende-

dags Adventisten) in Suriname. Wat wel bekend 

staat, is het feit dat er voor het eerst melding werd
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gemaakt van "Sabbatvierders" in Suriname door Warren Kneeland,

enige tijd voor i894.

Kneeland, die zelf zendeling was in het toenmalige Brits Guyana ontmoette deze 

groep mensen in Nickerie. Hij gaf dit bericht door aan de overige Adventisten in de wereld via 

het contactblad van de kerk, "The Review and Herald". Dit bericht verscheen in de editie van 

november 1894. Daarin werd door Kneeland ook het verzoek gedaan om literatuur voor 

verspreiding in Suriname en om meubilair voor de vergaderzaal die de groep intussen 

gehuurd had.

Gedurende deze beginperiode van wat later de Surinaamse Zending der Zevende-

dags Adventisten zou worden, was de Coördinatie van de verschillende activiteiten in handen 

van de Advent Gemeente in Brits Guyana (The Guyana Conference of Seventh-day 

Adventist). Mannen als Warren Kneeland (Literatuur Evangelist) en D.C. Babcock (predikant) 

waren allemaal van daar uit gezonden om werk in Suriname te verrichten.

In deze beginperiode is er niet regelmatig verslag gedaan over de verrichtingen van de

gemeente hier te lande. Wat wel bekend is, is dat het grootste deel van de verrichte arbeid 

bestond uit de verspreiding van het evangelie middels literatuur.

De werkers geloofden in hun opdracht en zetten hun beste beentje voor. 1909 was het 

jaar waarin al hun arbeid en opoffering bekroond werd met de doop van Mw. Beck -Durban. 

Deze eerste doop zou in de jaren daarna duizenden malen herhaald worden, voor degenen 

die hun leven met Jezus Christus wensten te verenigen. Deze doop vraagt wel een 

verandering van levensstijl en manier van aanbidden. Dit moesten enkele Boslandcreolen 

ervaren die tijdens een reis van Ds. Babcock (1903) het evangelie hoorden. De doop door 

onderdompeling kon voor dezen niet worden voltrokken omdat hun levensstijl en manier van 

aanbidden verschilde van de Bijbelse, die Babcock had onderwezen.

Kort na deze reis is Ds. Babcock uit Suriname vertrokken, en de groep in Suriname 

moest het zonder predikant doen. In het blad "The Review and Herald" werd een advertentie 

geplaatst voor een Nederlands sprekende persoon die de groep in Suriname zou kunnen 

leiden, "Iemand die Gods waarheid in deze kolonie wilde uitdragen".

Op deze "Macedonische" roep kwam niet direct antwoord, maar dat maakt niet een 

einde aan de activiteiten van de groер gelovigen.
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In 1919, tien jaren na de doop van Zr. Beck-Durban, voltrok zich

een volgende doopplechtigheid en wel op 6 maart. Op uitnodiging van Br.Henry Beck was Br. 

A. E. Riley uit Guyana gekomen om de doop handelingen te verrichten. De voorbereidingen 

werden op zaterdag (Sabbat 5 maart) gedaan. De volgende morgen, zondag dus, werden er 

zes mensen, middels de doop, aan de groep toegevoegd. Dezelfde avond werd de eerste 

Adventgemeente in Suriname (Gemeente Nickerie) georganiseerd, met als leden Broeder en 

Zuster Beck, Br.H. Small en Zr.Small, Br. R.Beck en de zusters Thompson en Kemble. Br. 

H.Small en Zr.E.Thompson werden respectievelijk als leider en secretaresse van de 

gemeente gekozen.

Gelijktijdig met deze ontwikkeling en groei in Nickerie, is er ook melding gemaakt van 

de verspreiding van de Adventboodschap in Paramaribo. Een ex-militair uit het Oost-Indisch 

leger , Ling genaamd, die in Indonesië reeds lid was van de Advent gemeente bracht wat 

lectuur mee welke hij uitleende aan belangstellenden. Een van hen was Constantijn Grando 

(bekend als Oom Koos). Ling zelf geloofde later niet meer in de leerstellingen van de 

Adventkerk, maar zijn boeken werden toch door God gebruikt om anderen op te roepen voor 

de verlossing die te vinden is in Jezus Christus. Deze groep kreeg ook steun van een Advent 

gelovige die af en toe vanuit Frans Guyana bezoeken bracht aan Paramaribo.

De boeken van deze Ling hebben als resultaat gehad dat er in Paramaribo een kleine 

groер Advent Gelovigen ontstond, de vroegste in Paramaribo. Drie van deze groep waren de 

gebroeders Grando nl. Constantijn, Eddy en Sjaak.

"Oom Koos" vertelt over deze periode: "Met tranen in de ogen las ik de onderwerpen 

uit de boeken, mijn beide broers en ik besloten op de Sabbat, zaterdag, niet meer te werken, 

maar God gehoorzaam te zijn".

Intussen verliet Br. Glaston James , een Guyanese Adventist woonachtig in Nickerie, 

zijn woning om zich in Paramaribo te vestigen. In Paramaribo aangekomen, begon hij actief 

het evangelie - de Adventboodschap te verspreiden. De gebroeders Grando kwamen in 

contact met hem toen hij bezig was Bijbelstudies aan enkele geïnteresseerden te verzorgen. 

Dit was in het jaar 1930.

Kort daarna kwam de literatuur evangelist W.W. Weithers uit Guyana. Na enkele dagen 

verblijf in Nickerie, waar hij met de gemeente aldaar in contact kwam, vertrok hij naar 

Paramaribo via Coronie, vergezeld door Ezechiël Beck (uit Nickerie) die ook als tolk diende. 

Zijn komst naar Suriname was een echte opoffering van persoonlijk geluk, aangezien hij zijn 
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vrouw met wie hij een dag tevoren was getrouwd in Georgetown,

Guyana moest achterlaten.

Met de komst van Br. Weithers werd een begin gemaakt met het permanent 

aanwerven van werkers voor Suriname. De toenmalige voorzitter van de gemeente in 

Guyana, Ds. A. A. Carscallen, wilde namelijk vooruitgang boeken in de verspreiding van het 

evangelie in ons land .

Op 31 maart 1932 werd al het voorbereidingswerk in Paramaribo bekroond met de 

toevoeging van elf mensen door middel van de doop. De doophandeling werd verricht door 

Ds. A.A. Carscallen zelf, en het vond plaats aan de Burnetstraat. De gedoopten bij deze 

eerste doopplechtigheid in Paramaribo waren::

Br.Hasselbank, Br.en Zr. Pleyn, Br. Bicember, Br. BoldeWijn. Br. en Zr. Blackman , Br. 

Mohabier en de gebroeders Grando, Eddy , Sjaak en Constantijn . Op dezelfde dag werd de 

gemeente te Paramaribo georganiseerd door Ds. Carscallen.

Het is merkwaardig dat God tegelijkertijd op verschillende plaatsen in Suriname bezig 

was, en dat literatuur het middel was dat Hij had verkozen te gebruiken. Zijn werk d.m.v. 

lectuur in Nickerie en Paramaribo is reeds gemeld. Er bleek elders in Suriname nog een 

groep bezig te zijn de Sabbat op hun manier te vieren. Van die groep maakt Br. Weithers 

melding in een artikel in "The Review and Herald".

"In 1935 trof ik aan de linkeroever van een riviertje in het distrikt Para, vier 

Sabbatvierders aan, die de Sabbatdag op hun manier vierden. Ze hadden de boeken, 

"Bijbellezingen voor het Huisgezin" en "Daniel en de Openbaringen" in hun bezit". Deze 

waren boeken door de Adventkerk uitgegeven. Dit is de manier waarop God gewerkt heeft om

in Suriname de Adventgemeente te stichten en te laten groeien.

De laatste jaren van supervisie vanuit Guyana waren de jaren 1932-1945. Gedurende 

deze periode zijn er nog werkers uit Guyana hier naar toe gestuurd, o.a. Ds. R.T. Colthurst, 

een gepensioneerde predikant.

Ook Br. Henry Beck die van Surinaamse origine was, en van het Battle Creek 

Sanitarium was afgestudeerd als verpleger, kwam gedurende deze tijd naar Suriname. Br. 

Beck was werkzaam bij de Guyanese Advent gemeente. Hij kwam voor het eerst in 1936 in 

Suriname, maar zou zich pas vijf jaren later definitief in Suriname vestigden. Daar hij 

ingezegend was, was hij de eerste ingezegende Adventist van Surinaamse afkomst.
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Niet lang daarna eindigde de periode van supervisie uit Guyana - Het nieuw veld werd 

sterk genoeg geacht om zelfstandig te werken. De banden met de moeder werden verbroken 

en moest het kind zelfstandig verder gaan.

HOOFDSTUK III - ZELFSTANDIG WERKEN ONDER DS. VAN PUTTEN EN DS. TOL, 1945 - 1955

Het jaar 1945 kan gezien worden als een

sleuteljaar van het werk van de

Adventkerk in Suriname . In dit jaar werd

de kerk in Suriname sterk genoeg geacht

om zelfstandig te werken. De Surinaamse

Zending der Zevende-dags Adventisten

werd een feit en de leiding was in de

capabele handen van Ds. C. G. van

Putten. Hij had wel een Nederlandse

naam, maar het merkwaardige was dat hij

hier in Suriname het Nederlandse Taal

moest leren spreken. 

Zijn ambtsperiode was vanaf 1945 tot

1952. Onder zijn leiding is het werk van de

Surinaamse Zending sterk gegroeid. Hij

legde de nadruk op alle aspecten van de

gemeente en in 1945 hield hij de eerste

openbare lezing van de Adventkerk in

Suriname. Dit werd gedaan in de van

Sypesteynschool. 

Hij schonk ook veel aandacht literatuur

verspreiding en het werken met jongeren.
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In deze jaren kreeg Suriname vaak bezoek van de hogere organisatie.

Ds. R. E. Cash bracht van 6-8 april 1946 een bezoek aan ons land. Hij was toen 

Sabbatschool en Leken Activiteit Secretaris van de Unie. Tijdens zijn bezoek is er aandacht 

geschonken aan de Sabbatschool, Leken Activiteit departementen en de Jeugd.

Het volgend jaar ontving de Zending weer bezoek, deze keer van de directeur van het 

uitgeverswerk binnen de Unie, Ds. Ramnattan. Hij was gekomen om een Colporteurs 

Seminar te houden. Het literatuur evangelisatiewerk in Suriname onderging een snelle groei. 

Dit was merkbaar aan het aantal bestellingen van boeken welke in de periode oktober 1945 

tot november van hetzelfde jaar, steeg van SF. 200,- naar SF. 12000,-. In 1946 hadden de 

literatuur evangelisten hun doel van SF. 7700,- reeds in de eerste week van juli bereikt. Ze 

streefden er naar om hun aflevering doel van USS. 5.000,- voor het einde van het jaar te 

verdubbelen. Dit alles werd gedaan zonder de directe leiding van een plaatselijke uitgevers 

directeur. De Colporteurs werden aangemoedigd om tot nieuwe ongekende hoogten te 

komen.

Ds. van Putten was fulltime in dienst van het evangelie. In 1946 ging hij naar Nickerie 

om daar een evangelisatiecampagne te houden. Die campagne resulteerde in een doopklas 

van vijfentwintig leden. In hetzelfde jaar werden er veertien mensen in een keer te 

Paramaribo gedoopt. De groei van het werk was dus duidelijk te merken.

Ook op financieel gebied ging het goed. De leden waren toegewijd en ook trouw met 

hun giften. Het inzamelingswerk ten behoeve van hulpbehoevenden in de gemeenschap

was ook op poten gekomen.

In 1946 is er o.a een Investment programma in Nickerie georganiseerd. Een broeder

had vijfentwintig guldens (drie dagen loon) beloofd als zijn bijdrage.

Twee zusters hadden hun bloementuin geïnvesteerd. Er is zelf melding gemaakt van een 

zuster die haar broedkip "investeerde" en toen zij de Sabbat thuis kwam waren er zeven 

kuikentjes rondom die kip. God was bezig het geloof van Zijn kinderen te ontwikkelen.

Ondanks deze groei beschikte de Adventgemeente in Suriname niet over een eigen 

vergaderplaats. In Paramaribo kwamen de gelovigen op verschillende plaatsen bijeen o.a aan

de Kwattaweg, aan de Waterkant naast het Hoofdbureau van de Politie en zelfs op het terrein

van de Islamitische Gemeente aan de Keizerstraat .
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Ondanks haar nomadisch bestaan was God nog steeds de leider

van de jonge gemeente. In 1949 Schonk Br. Van Leeuwaarde de gemeente een terrein aan 

de Fredericistraat/hoek Hogestraat. Hij was van plan om daar een danszaal te bouwen, 

voordat hij Adventist werd. Het fundament was reeds gelegd en ook de vloer was gestort 

maar hij heeft deze danszaal nooit gebouwd. God had Zijn doel met dit terrein. Want hierop 

kwam de Evangelische Tabernakel der Zevendedags Adventisten te staan. Op 12 juni 1949 

werd deze tabernakel in gebruik genomen. Later in dat jaar hield Ds. van Putten een 

evangelisatiecampagne in dit gebouw en in 1950 werd het eerste Jeugd Congres van de 

Advent gemeente in Suriname daarin gehouden.

Het Werk in Paramaribo breidde zich snel uit. Br. Constantijn Grando werd gevraagd 

om naar Lelydorp te gaan. Om onder de plaatselijke bevolking te evangeliseren. Samen met 

de broeders Brandon en Mahadew gaf hij Bijbelstudie in het huis van de familie Charmes. 

Carla, een dochter uit dit gezin trouwde later met Ds. George Brown de voormalige Voorzitter 

van de Inter-Amerikaanse Divisie der Zevende-dags Adventisten. Ds. van Putten hield daarna

te Lelydorp een evangelisatiecampagne. Onder de mensen die bij deze actie hun leven met 

de Here Jezus Christus verenigden, waren Zr. Lobato en Br. Naarden. Een terrein was nu 

nodig voor een vergaderplaats. Br. Brandon schonk toen aan de gemeente een terrein 

waarop werd gebouwd. De gemeente Filadelfia staat nu nog daar.

De drang om mensen de evangelie boodschap te brengen, leefde in de gelovigen van 

toen. Deze drang bezielde ook de broeders George Telgt en Edmund Belliot. In antwoord op 

de roep gingen ze naar Uitkijk/Creola om daar het evangelie te prediken. Na een tijd van 

goed onderricht was er een groepje gereed om gedoopt te worden, hetgeen plaatsvond in het

jaar 1949. Onder hen die gedoopt werden bevonden zich Zr. en Br. Ellecom, de gebroeders 

Cornelis en Christiaan Roseval en hun echtgenoten. Br. Christiaan Roseval was de vader van

Ds. J. Ch. Roseval die de tweede Zendings Voorzitter van Surinaamse afkomst werd. Dit 

gebeuren dat zich in het Uitkijk/Creola gebied manifesteerde, was het begin van de gemeente

Carmel die vandaag aan de Chandishawweg te Uitkijk staat.

De jaarlijkse inzamelingsactie van 1950 onder leiding Van DS. Van Putten en ds. B.L. 

Archbold van de Caraïbische Unie" was succesvol. Er werd US.$ 3245,90 ingezameld. Br. J. 

P. Haakmat stond bovenaan de lijst. Hij overhandigde meer dan USS 100. Anderen zoals de 

broeders L. de Graven, W. Haakmat en Edmund Belliot en de zusters L. Markiet, M. Elshot en

Olymph hebben allemaal ook hoge bedragen ingezameld.
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Op donderdag 26 oktober 1950 werd de ambtsperiode van Ds. van

Putten bekroond met de inwijding van het kerkgebouw in Nickerie. Het terrein waarop het 

gebouw staat was een schenking van Zr. Mabel King. Dit was het eerste kerkgebouw van de 

Adventkerk in Suriname. De hoofdpersonen bij de bouw waren DS. van Putten en zijn zoon 

David. De inwijdingspreek werd verzorgd door Ds. Vernon Flory en Ds. Van Putten deed het 

inwijdingsgebed. Hij vertrok uit Suriname in 1952 en werd opgevolgd als Voorzitter door Ds. 

William Tol.

Was een van de laatste wapenfeiten van Ds. van Putten de inwijding van een 

kerkgebouw in Nickerie, voor Ds. Tol was een van de eerste verrichtingen als Voorzitter van 

de kerk in Suriname de inwijding van het kerkgebouw aan de Weidestraat 112. De bouw die 

door Ds. van Putten was begonnen, is namelijk onder zijn leiding afgerond. Deze plechtige 

inwijdingsdienst vond plaats Op 18 augustus 1952. De Gouverneur des lands was daarbij 

aanwezig. Dit gebouw staat nu bekend als de Centrumkerk; het is nog steeds het grootste 

kerkgebouw van de Adventisten in Suriname. Direkt na de inwijding hield Ds. O. P. Reid van 

de Leeward Island Mission een opwekkingsweek en op 17 augustus, een week later, begon 

hij met een evangelisatiecampagne. Het resultaat, een doopplechtigheid van tweeëntwintig 

mensen, onder wie de vrouw die het orgel tijdens de laatste weken van de campagne 

bespeelde. Zij was als non opgeleid in Europa.

Het evangelie werd gepredikt en het werk breidde zich in alle richtingen uit. De 

literatuur verspreiding onder leiding van Br. J.P. Haakmat werd krachtig ter hand genomen en 

een vijftal Aucaners werd gedoopt als resultaat hiervan, onder wie Br. Johannes Sofale. In dat

jaar 1953 gaf de overheid officiële erkenning aan de Surinaamse Zending der Zevende-dags 

Adventisten

Ds. Tol die toen nog Voorzitter was zou twee jaren later, in 1955, vertrekken. In zijn 

plaats kwam Ds. Jan Brinkman.

HOOFDSTUK ITV. JAREN VAN GROEI 1955 - 1967

Op 17 augustus 1955 zetten Jan Brinkman, vrouw en zoon voet op Surinaamse 

bodem. Ds. Brinkman was voor zijn komst Voorzitter van de Zuid Nederlandse Antilliaanse 

Conferentie en was de eerste Nederlands sprekende Voorzitter van de Surinaamse Zending. 

De twaalf jaren van zijn Voorzitterschap in dit veld waren jaren van indrukwekkende 

gebeurtenissen. Hij geloofde in het evangelie en hij moedigde het betreden van nieuwe 
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gebieden aan. Een van deze gebieden was de Bijlhoutweg in het

distrikt Para. Deze groep die later gemeente "Eben-Haëzer" is genoemd, is ontstaan na een 

lezing ten huize van de heer Gard. Onder de gedoopten van die lezing waren Br. en Zr. Gard, 

Zr. Milan en haar zoon Roel en Br. Gefferie. Br. Gard werd gekozen als eerste leider en 

penningmeester.

In het oosten aan de Marowijne, werd de invloed ten gunste van het Adventisme 

uitgebreid. Een groep Caraïben die in Frans Guyana in contact was gekomen met 

Adventisten wilde meer daarover weten. De broeders S. Haynes, L. Uitenwerf en M. van 

Engel zijn tegemoet gekomen aan dit verlangen. In 1958 werd de eerste groep van deze 

bijbelstudenten gedoopt in het dorp Erowarte aan de Marowijne rivier .

De Zendings geest van Ds. Brinkman, leverde resultaat op in het bauxiet stadje 

Moengo. Daar werd er in 1959 een 

kerkgebouw neergezet.

Het werk in het westen is ook 

aangepakt en in 1960 is er een kerkgebouw in

Coronie ingewijd en een gemeente aldaar 

gesticht.

Werken aan het kerkgebouw van Lelydorp.

Inwijding Bethel 1973.

Gebouw Gemeente Macedonia, nabij Moengo.

Paranam en omstreken kregen ook aandacht 

want in het jaar 1961 werd een groep daar 

gesticht. In het volgend jaar, 1962 is een 

groep te Coppename met samenkomsten 

begon. De Gemeente Coppename stond op 

een stuk terrein die broeder de Haas aan de 

gemeente ter beschikking gesteld had. 
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Andere belangrijke gebeurtenissen tijdens het voorzitterschap van Ds. Jan Brinckman.

ONDERWIJS - Het werk in Erowarte (Marowijne) onderging verdere groei toen een lagere 

School - de Iporoma School geopend werd in 1963. Deze school stond o.l.v. Anita Davis (later

gehuwd Maatstaf) die later onderwijs directrice werd bij de zending. Terwijl er onderwijs 

verzorgd werd onder een kamp werd aan een schoolgebouw gewerkt dat in 1964 werd 

opgeleverd. Het Onderwijs breidde zich verder uit de Veritasschool die momenteel de 

grootste is van de kerk, is in 1967 olv. Mevr. Agnes S1agtand begonnen deze school, oр de 

hoek van de Coesewijnestraat en de Nw. Weergevondenweg, telt momenteel meer dan 500 

leerlingen. 

RENOVATIE LELYDORP GEBOUW - In 1965 werd het gebouw van de kerk te Lelydorp 

vergroot en gemoderniseerd. 

EERSTE SURINAAMSE LEIDER - In het jaar 1966 werd Br. Johannes Ch. Roseval 

Penningmeester van de Adventkerk in Suriname en heeft deze functie tot 1981 bekleed. Hij 

was daarmee tevens de eerste ingezetene die leiding mocht helpen geven aan de kerk in 

Suriname. 

JEUGDWERK - Zr. Brinkman had een hart voor het Jeugdwerk. Onder haar leiding werd er in

1956 een begin gemaakt met Jeugdkampen te Zanderij. De aandacht die Zr. Brinkman 

Schonk aan het Jeugdwerk was merkbaar in de Surinaamse Advent gemeenschap. Het was 

in deze periode dat de drumband onder leiding van Tamboer Maitre J. Ch. Roseval furore 

maakte in Trinidad. Ze schonk ook erg veel aandacht aan de padvinderij. De installatie van 

200 padvinders te kamp Zanderij was een van haar laatste wapenfeiten. Gouverneur de Vries

was eregast bij deze ceremonie.
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RADIOWERK -  Ds. Brinkman heeft ook de aanzet gegeven voor het radiowerk van de 

Adventkerk in Suriname. In 1955 kort na zijn aankomst sprak hij via Rapar en werd daarna 

door de heren A. Kamperveen en Vervuurt (beide wijlen) gevraagd om via Apintie het woord 

te brengen. Hij verzorgde het programma "Het Geloof voor Vandaag" welke nog steeds elke 

zondagmorgen via Radio Apintie te beluisteren is . In het jaar 1967 namen de Brinkmans 

afscheid van het werk in Suriname.

HOOFDSTUK V - DE SCHAKEL JAREN 1967 - 1981

Het jaar 1967 kenmerkte zich door gemengde activiteiten. Na het vertrek van de 

Brinkmans werd de eerste landelijke vergadering georganiseerd. Hierbij werd Cyrill J. 

Clemens ingezegend als predikant. Hij was de eerste Surinamer die deze eer te beurt viel. 

Tijdens eerder genoemde vergadering werd Ds. Peter van Bemmelen benoemd tot 

Waarnemend Voorzitter. Ook Theo Grep, pas afgestudeerd van Caribbean Union College in 

Trinidad kwam in dit jaar terug naar Suriname. Zijn intredings preek werd op zondag 2 juli 

gehouden.

Ds. Van Bemmelen is tot 1970 Voorzitter geweest; gedurende zijn ambtsperiode werd 

een groep te Santo Boma, aan de Frederikshoopweg gesticht. Deze is uitgegroeid tot 

gemeente Maranatha.

Het Advent Onderwijs dat continu aan het groeien was, is gedurende deze periode een

school rijker geworden met de opening van de A. F. Johnson-Hijmansschool op

dinsdag 1 oktober 1968 op het terrein van de Centrumgemeente aan de

Weide Str. 112. De naam is ontleend aan een van de vrouwen die in 1932 lid werd van de 

Adventkerk. Zij behoorde tot de eerste groep mensen die zich in Paramaribo bij de 

Adventkerk aansloot.

De kerk werd tegen deze tijd een groep rijker toen een groep leden van de 

Centrumgemeente aparte diensten begon te houden in Paramaribo Zuid. Net als Paramaribo 

en Nickerie heeft deze groep in het begin ook verscheidene vergaderplaatsen gehad. 

Uiteindelijk vonden zij een vaste vergaderplaats op een stuk terrein aan de Saralaan no. 13. 

Daar werd er een mooi gebouw opgezet dat in oktober 1980 werd afgemaakt en ingewijd. Dit 

werd de Zion kerk .
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Ds. Van Bemmelen is de katalyse geweest van een echte evangelisatie explosie mede

dankzij de hulp van de jonge predikanten C. J. Clemens , R. Ellecom en A. Brandon. Laatst 

genoemden werden bij de landelijke vergadering in 1969 ingezegend tot predikant.

Het laatste jaar van Ds. van Bemmelen in Suriname 1970, bracht regionale erkenning 

voor de Surinaamse Zending; er werd een Jeugd Congress in Thalia gehouden waarbij 

jeugdigen van bijna alle eilanden van het Caraïbisch gebied aanwezig waren. In datzelfde 

jaar werd de dynamisch evangelist K. S. Wiggins aangetrokken om een 

evangelisatiecampagne te houden. In deze campagne sloten meer dan honderd mensen zich

aan bij de Adventkerk door de doop.

1970 was ook het jaar van tijdelijk vertrek

van Ds. Α. Brandon. Hij ging weg voor

verdere Studie in Trinidad. Zijn plaats als

stadspredikant werd ingenomen door Ds.

Frederic C. Woudenberg. Ds. Woudenberg

een Nederlander, zou bij terugkeer van Ds.

Brandon in 1971 overgeplaatst worden

naar Miami.

Ds. Brandon bleef tot 1975.

Gedurende deze periode verzorgde hij

vele lezingen, waarvan die te Bronsplein

de meest bekende was.

Ds. Cyrill J. Clemens werd in 1971

de eerste Praeses van eigen bodem.

Gedurende de leiding van Ds. Clemens is

Ds. Theodorus Grep in 1972 ingezegend.

Ook gedurende zijn voorzitterschap is

Suriname gezegend met enkele "Self

Supporting" zendelingen, zoals Johan van

Lakerveld, Herman Naert, de echtparen

Vijsma en Tilstra en Mevr. Serena Sing uit

Fiji.
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Het werk van Br. Van Lakerveld resulteerde in de bouw van een Jeugdhuis te Moengo 

Tapoe, en een Internaat Annex kerk te Albina. Hij bouwde ook een kliniekje te Erowarte .

Ds. Clemens sloot zijn ambtsperiode af met onder andere de inwijding van de 

Bethelkerk aan de Nieuw Weergevondenweg 33 in 1973.

Deze kerk werd gebouwd onder leiding van de gepensioneerde predikant, Tilstra .

In het nieuwe jaar 1974 kreeg Suriname een nieuwe Voorzitter, Ds. Leslie Keizer uit de

Filippijnen. Een van de grote gebeurtenissen tijdens het bewind van Ds. Keizer was de Anti-

Rook Campagne via de STVS en de SRS. Deze programma's werden verzorgd door de 

heren Nico Kooren en S. Berkel. Ook tijdens het bewind van Ds. Leslie Keizer werd Ds. 

Walter Milliard als predikant ingezegend (1977); Hij was Grenadiaan van geboorte.

De Voorzittershamer wisselde van hand, en in 1978 nam de Trinidadiaan Charles 

Williams de leiding over. Het jaar daarop arriveerde de dynamische Danforth Robinson 

Francis, pas afgestudeerd van Caribbean Union College het opleidingsinstituut van de 

Adventkerk in het Caribisch gebied. Hij werd gevolgd door C. Callender, R. Blackman, 

Lennon Robley Sel de uit Amerika afkomstige John Luppens. Van genoemde predikanten 

was Ds. Blackman de enige ingezetene. Deze kwamen allemaal om het werkers team van de

Surinaamse Zending te versterken .

Onderwijs was weer in het nieuws in 1980 met de opening van een lagere school te 

Kampoe aan de Marowijnerivier. Deze school stond onder leiding van het echtpaar Koorndijk. 

Het is begonnen met 34 leerlingen. Jammer genoeg weigerde de regering, na vier jaren 

operatie, toestemming te verlenen om door te gaan. Men was toen genoodzaakt de school te 

sluiten en de familie Koorndijk keerde terug naar Paramaribo.

HOOFDSTUK VI  - OP NAAR HET JAAR 2000 . . . . 1981 EN VERDER

Na het vertrek van Ds. Charles Williams ging in 1981 is een innige wens van het veld 

in Suriname in vervulling gegaan. Sinds het aftreden van C. J. Clemens in 1974 had dit veld 

nl. geen eigen zoon in de Voorzittersstoel gehad. Dit veranderde echter, want in dat jaar werd 

Br. Johannes Christiaan Roseval die sinds 1967 als penningmeester en secretaris had 

gediend, als Voorzitter gekozen. Suriname had nu weer een zoon aan het roer. Samen met 
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zijn team van werkers zou hij het schip veertien jaar lang besturen. Romulho Daquila uit de 

Filippijnen volgden hem op in de vacant gekomen functie.

In de midden tachtiger jaren kwam er een terugval in het aantal werkers binnen de 

Zending, met het vertrek van de broeders Callender , Francis, Robley , Luppens Daquila. De 

Here was echter al bezig oplossingen te creëren voor toekomstige noden.

Br. Eric Telgt, zoon van Br. George Telgt, die de medestichter is van de gemeente te 

Uitkijk vertrok in 1982 naar Trinidad om aan het Caribbean Union College te studeren. Het 

jaar daarop 1983 werd Ds. Danforth Francis ingezegend tot het predikambt. In hetzelfde jaar 

ging Br. Malvern Mentore ook naar dezelfde College. Na hun Studie voltooid te hebben, 

keerden ze respectievelijk in 1990 en 1989 naar Suriname terug.

De afname van werkers was duidelijk, 

maar er kwam gauw aanvulling. In 1986 werd 

het Surinaams werkers korps versterkt met de 

komst van Ds. Lindon Gudge uit Guyana. Hij is 

later directeur geworden van het departement 

van Kerkelijke Bediening binnen de 

Surinaamse zending. Br. Reuel Ward uit 

Trinidad gaf ook gehoor aan de roep om 

werkers binnen de Surinaamse Zending. Hij 

kwam om de opengekomen positie van 

Secretaris Penningmeester in te nemen. De 

pas afgestudeerde Benedict Brizan uit Grenada

gaf vanaf 1986 voor vier jaar zijn krachten aan 

dit veld.

Bij de Sabbat middagprogramma van de

landelijke zitting in september 1989 werd Ds. R.

G. Blackman ingezegend. De zondag daarna 

werd het kerkgebouw van de gemeente Para, 

nu de gemeente Eben-Haëzer ingewijd. De 

toenmalige predikant was Ds. R Roseval.
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Met de Zittingen van 1989 is de Surinaamse Zending het laatste decennium van de 

twintigste eeuw ingegaan. Onder leiding van Praeses J. Ch. Roseval werd nadruk gelegd op 

de verspreiding van het evangelie. Zowel leden als predikanten hebben hun evangelisatie 

tent opgezet om Gods woord aan de Surinaamse bevolking te brengen. Onder de leden is Zr. 

Anita Maatstaf-Davis noemenswaardig, onder de predikanten Ds R. Roseval .

Er zijn ook campagnes georganiseerd met buitenlandse gastsprekers zoals de Unie Jeugd 

Directeur Ds.O. Flemming ( 1992) en Ds. T. Grep (1994) die te Curaçao werkzaam was.

Weer verlieten enkele werkers het veld: In 1991 verliet DS. Roel Blackman ons land om zich 

in Nederland te vestigen. In januari 1995 stemde Ds. Lindon Gudge toe om in zijn 

geboorteland, Guyana weer te gaan dienen. In juni van dat jaar ging Ds. Ruben Stuger die in 

1992 in Suriname is komen werken ook weg, richting Nederland. De ontstane leegte werd 

gedeeltelijk opgevuld met de komst van Ds. Ein

Feste Burg Kirk uit Trinidad; zijn vrouw Anita die

ook van Caribbean Union College is afgestudeerd

(in de Theologie),is Surinaamse.

De financiële situatie in Suriname heeft de kerk

negatief beïnvloed, maar dit heeft ook als resultaat

gehad dat er een hechtere relatie is ontstaan

tussen de Surinaamse Zending en de

Nederlandse Unie der Advent kerken. Hoogtepunt

van deze relatie was het bezoek van de Voorzitter

en Secretaris Van de Nederlandse Unie in het jaar

1992 respectievelijk de broeders G. W.

Mandenmaker en A.J. van der Kamp. 

Op 15 mei 1994, de dag na afsluiting van

de Campagne van Ds. Grep te Mottonshoop, werd

er feest gevierd in de Gemeente Carmel te Uitkijk.

Op die dag werd het kerkgebouw ingewijd. Br.

Grep heeft de inwijdingsspreek verzorgd. Dit was

het toppunt van vele jaren van

bouwwerkzaamheden. Het afkrijgen van het
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gebouw was te danken aan forse financiële steun vanuit de

Nederlandse Unie. De plaatselijke predikant was toen Ds. M. Mentore.

Het meedoen aan deze inwijdings plechtigheid was een van de laatste wapenfeiten 

van de Voorzitter Ds. J. Ch. Roseval. Hij zou in september aftreden als Voorzitter. Echter 

bleef hij zijn krachten geven aan de Zending als districts predikant. Bij zijn aftreden nam Ds. 

Hans Ponte over als Voorzitter.

In de maand november van dat jaar (1995) is er weer een landelijke Zitting gehouden 

waarbij personen gekozen werden om in de komende jaren leiding te geven aan de 

verschillende departementen van de landelijke organisatie. Zo werd Br. Ein Kirk gekozen als 

Secretaris van de departementen van Persoonlijke Evangelisatie, Huis en Gezin, Gezondheid

en Matigheid. Br. George Elshot die jaren het departement van Gezondheid geleid had kreeg 

Communicatie, Rentmeesterschap en Testamenten en Erfenissen onder zijn hoede. Br. M. 

Mentore die voorheen districts predikant was, werd de Jeugd- en Sabbatschool Secretaris. Hij

was ook verantwoordelijk voor het Departement van Godsdienst Vrijheid. Zr. Anita Maatstaf-

Davis werd weer gevraagd om het Onderwijs Departement te leiden, en Zr. Carla 

Emanuelson zou het pas gevormde departement van Kinderpastoraat leiden.

Bij deze Zitting werd het Sabbat middag programma gewijd aan het vieren van het 

vijftigjarig bestaan van de Surinaamse Zending der Adventkerk. Het geheel werd afgesloten 

met een uitdagende toewijding slotwoord van de nieuwe Voorzitter Ds. Hans Ponte.

Toevoeging

Ds. Ponte werd als voorzitter opgevolgd door Ps. L. Gudge. Ds. Edward Blackman, tot dan 

toe o.a de Jeugd – en Padvinderleider, werd gekozen als Secretaris. Br. Leslie Koorndijk was 

toen Penningmeester.

Ps. E. Blackman werd vervolgens gekozen tot voorzitter van de Surinaamse Zending. De 

Secretaris werd dan Ps. Guno Emanuelson. Vermeldenswaard is dat in dat zelfde jaar zr. 

Vanessa Hoepel – Dekker de eerste vrouw werd die Penningmeester mag zijn van de 

Surinaamse Zending.  Aan het begin van 2016 werd dat bestuur weer herkozen in deze 

functie. In 2016 verving Ps. Rodney Blomhof, Ps Roel Blackman als Jeugd – en 

Padvinderleider van ons veld.
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We zitten nu in onze vijftigste jaar als zelfstandige Zending en het honderd en een jaar van

de Adventkerk in Suriname. Als wij terugblikken zien wij duidelijk Gods leiding. Als wij naar de 

toekomst kijken dan is er niets te vrezen tenzij wij Gods leiding in het verleden vergeten. 

Laten wij de toorts die wij van onze geestelijke voorouders hebben gekregen hoog houden en

" . . . Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is , "want . . . tot zover

heeft de Here ons geholpen" . (Heb. 12 : 11; 1 Sam. 1: 12)

EN VERGEET NOOIT

TE DURVEN DROMEN . . . . . . .

EN TE DURVEN DOEN | | | | |
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Aanvullende informatie:

voor nadere Inlichtingen over de Adventkerk kunt u zich wenden tot de Advent Predikant in 

uw omgeving of tot DE SURINAAMSE ZENDING DER ZDA. MADELIEFJESSTRAAT 8 TEL: 

400255 || 400609 P.O. BOX 1909 PARAMARIBO ZUID.

Iedereen is van harte welkom om een van de Adventistische kerk diensten die overal ter 

wereld op de zaterdag worden gehouden bij te wonen. Zo'n dienst duurt ongeveer drie uur 

lang van 08.45u v.m. tot 12.00u n.m. en is tweedelig. Het eerste deel bestaat uit gezamenlijke

bijbelstudie en discussie en de tweede is een Eredienst (Preekdienst).

Adressen van Advent kerken in Suriname. 

Gem. Bethel, NW. Weergevondenweg 33. 

Gem. Centrum, Weidestr 112 paramaribo. 

Gem. Coppename.

Gem. Coronie. 

Gem. Erowarte, Erowarte Albina. 

Gem. Eben Haezer, Groenhartweg distr. Para. 

Gem. Filadelfia, Indira Ghandiweg Lelydorp. 

Gem. Carmel, Chandishawweg Uitkijk. 

Gem. Maranatha, Carthagoweg Santo dorp. 
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Gem. Mottonshoop, Sagopalm Str. 

Gem. Nickerie, Acorniestr. Gem. 

Toekomst, Slagbalstraat Toekomst. 

Gem. Tourtonne, Fosforstraat 6 Tourtonne V. 

Gem. Zion, Saralaan13 (Uitvlucht).


