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Januari
Het jaar begint direct na een fijne kerstvakantie voor de fam. Ramsoebhag toch in mineur
door verscherpte corona-maatregelen, waaronder weekend-lockdowns, waarin niemand
zijn of haar erf mag verlaten (op dreiging van
opsluiting). Ook is er doordeweeks nog steeds
een dagelijkse avondklok vanaf 17.00 uur en
zijn alle scholen, na een korte tijd van opening aan het einde van 2020, opnieuw gesloten. In het hele land komt er grote druk te
staan op de uren die er wel buitenshuis gewerkt mogen worden en dat heeft ook grote
gevolgen voor het werk van Sham en Geertje
en vrijwilligers, die niet echt inzetbaar zijn na
hun werk.
Doordeweeks moet vooral Geertje de kids intensief helpen met online schoolwerk. Het
missiewerk dat blijft liggen (zoals huisbezoeken aan arme gezinnen en filmopnamen),
kunnen Sham en Geertje in het weekend en
avonden niet inhalen, door de avondklok en
weekend lockdowns. Ook is er een streng samenscholingsverbod (max. 5 mensen inclusief
kinderen), wat het nog ingewikkelder maakt.
Vanuit huis houden Sham en Geertje online
contact met het veld, kandidaten voor de getuigenissen/gemeenten en de vrijwilligers van het filmwerk. Sham houdt zich bezig met administratieve zaken, online videotrainingen (voor zichzelf) en klusjes in huis die wel door kunnen gaan. Eveneens
legt hij op papier de laatste hand aan de planning/scripts van de laatste getuigenissen
die nog ingepland moeten worden voor opnames, zodra de maatregelen het zouden
toelaten. Het is een stressvolle tijd, maar ze proberen te kijken naar wat wel lukt en
kan, ook zonder hulp van vrijwilligers, die niet uit huis kunnen.

Februari/Maart
De druk van de maatregelen is pittig
voor iedereen in Suriname. Gelukkig
worden vanaf halverwege februari de
verplichte weekenden op eigen erf
opgeheven en kunnen ook de kinderen
weer fysiek naar school. Maar helaas is
de vreugde van korte duur en zullen
de maatregelen al snel weer terugkeren. Ook blijft er al die tijd een strenge vroege avondklok vanaf 17.00 uur
en is er weinig bewegingsruimte door
angst voor corona en strenge samenscholingsregels… Dit geeft opnieuw
veel stress bij velen, ook bij Sham en
Geertje. Het is en blijft een hele uitdaging om toch werkzaamheden te
kunnen uitvoeren en binnen de grenzen van de grillige maatregelen te
blijven zoeken naar mogelijkheden.
Ook is vooruitplannen onmogelijk.
Kerken mogen plotseling voorzichtig
open op zondag met max. 10-20 en
later 50 mensen. Sham grijpt de kans
een aantal gemeenten nu snel daadwerkelijk te bezoeken om ze te betrekken bij het Missiewerk onder Hindoestanen en het maken van portretopnamen van Hindoestaanse gezichten
tijdens of na de kerkdienst op een
zondag met een mobiele studio. Het
hele gezin gaat mee gedurende o.a.
een weekend in Saramacca, wat ook
de nodige ontspanning geeft. Ook
vrijwillig cameraman Sean is mee.

Eveneens worden door Sham en team een aantal getuigenissen opgenomen bij bekeerde Hindoestaanse mensen thuis. Daar helpen ook de vrijwillig getrainde cameramannen mee.

De kerkelijk gemeente in Nederland (Kom en Zie) doneert het voormalige videomateriaal (waaronder meerdere camera’s, statieven, kabels, onderdelen en een switcher) via Sham aan Assemblies of God - Gemeente Gods Rainville in Suriname. Samen
met de cameramannen van het Showing the Gospel-team/tevens cameramannen in de
kerk, helpt Sham het mediateam in de gemeente op weg door alles op te bouwen, een
ruimte in de kerk tot regieruimte te bouwen, te verven en in te richten en enkele
trainingen te verzorgen op gebied van licht en geluid.
Er zijn nog steeds af en toe weekendlockdowns en een zeer vroege avondklok (18.00) dus alles gebeurd in zeer
beperkte tijd en de kinderen hebben
online school. Het is een vreselijk intensieve drukke tijd, maar Sham en
Geertje zijn blij dat er wel weer iets
kan en Sham benut elke seconde.

Sham heeft 10 avonden zijn theologie-studie (via CST- Caribbean School for Theology) met de focus op missionair werk. Dit
heeft hij 3 keer per jaar.

April/Mei
In de kerk wordt met het mediateam de
laatste hand gelegd aan een regiekamer en
green-room. Sham begint met de bouw en beschildering van decor voor het Hindoestaans tv-programma; dit doet hij in de hal van de kerk, want de kerk is nog zeer
beperkt open voor diensten, dus kan de ruimte gebruikt worden. Het decor wordt bedacht en uitgewerkt samen met teamlid Anunciata, een kunstenares uit de gemeente.

Sean, Anunciata en Sham bouwen en beschilderen het zelf.

Het is inmiddels grote regentijd. Er is
veel regen en overlast en de kantoorruimte in de kerk loopt deels onder water. Sham is blij dat hij een hoge auto
heeft, waardoor hij geen last heeft van
het hoge water in de straten en nooit
gestrand raakt.
Sham werkt in kantoor aan huis binnen
de beschikbare uren (voor avondklok)
verder ook nog met Balraj en vrijwilliger
Anand aan vertaling van de opgenomen
getuigenissen vanuit Sarnami naar Nederlands. Geertje begeleidt de kinderen met hun
online lessen.
Sham kan in mei als het decor klaar is,
op de valreep de thematische uitleg van
enkele voorgangers opnemen. Teamlid
Anand, Eliezer, Sean en Nathan helpen
mee. Sham wil hier een week voor nemen, maar door de beperkte beschikbaarheid van de voorgangers, duurt het
opnemen ruim twee tot drie weken. Het
is opnieuw een race tegen de klok, omdat er geruchten gaan over een nieuwe
maar dan totale lockdown (volledige
thuis).
Er is een ontmoeting met twee nieuwe teamleden, Alina en Stephanie, die twee hindoestaanse dansen zullen bedenken en dansen in het tv-programma. Tijdens het verlof van familie Ramsoebhag zullen ze dit in gang zetten, zodat het in oktober of november hopelijk kan worden opgenomen.
Sham heeft verschillende gesprekken met MAF om werkzaamheden in te plannen in
oktober (dit project wordt uiteindelijk in oktober helaas afgezegd).

Juni
Toch nog onverwachts wordt er een Totale
Lockdown van drie weken afgekondigd,
waarbij van de ene op de andere dag niemand meer uit huis mag; onder strenge
voorwaarden mag er door 1 persoon per
huishouden boodschappen worden gedaan.
De hoop vervliegt dat de kinderen dit schooljaar nog fysiek naar school zullen kunnen.

Vrijwillig vertalers Balraj en Anand kunnen niet meer komen en de totale lockdown
leidt tot nood en zelfs honger in vele Surinaamse gezinnen. Het werk komt opnieuw
bijna volledig tot stilstand.
Geertje heeft de kinderen goed in hun ritme qua onlineschool en kan tussendoor contact houden met verschillende gezinnen en via een bezorger nood-pakketten laten
bezorgen aan vele gezinnen in nood. Ook via de kerk komen er vele verzoeken binnen.
Geertje assisteert hierin met coördinatie via WhatsApp/telefoon. Uiteindelijk ontvangen meer dan 50 gezinnen noodhulp.
Via onze verscheper uit Nederland, krijgen we de mogelijkheid de gezinnen ook nog
verse aardappelen en uien te geven. In juni plannen we dit in, maar door problemen
met de douane (corona-maatregelen o.a.) vertraagt het enorm en wordt dit in juli
uitgevoerd en verdeeld als fam. Ramsoebhag al in Nederland is (zie juli).

Juli, Aug, Sept 2021
Fam. Ramsoebhag vertrekt door de druk
van de heftige lockdowns in Suriname een
maand eerder naar Nederland voor hun
tweejaarlijkse werkverlof. Dit is mogelijk
omdat al het werk en school door lockdown
sowieso nog online gebeurt, in Nederland
de maatregelen sterkt versoepelt zijn t.o.v.
Suriname en zodat er rekening gehouden
kan worden met verplichte tijdrovende
quarantaines na een reis. De vrijheid in
Nederland is voor de familie een groot contrast en verademing t.o.v. de maatregelen
in Suriname op dat moment, dus het blijkt
een goede keuze om het werk in Suriname
vanuit Nederland online nog een maandje
voort te zetten (o.a. het afronden van de
voedselactie met aardappelen en uien) en
alvast te genieten van de (groot)ouders
dichtbij.
Tijdens het verlof is er na de eerste weken
ook veel tijd voor ontmoetingen met achterban, het doen van noodzakelijke inkopen, het regelen van reisdocumenten en
genieten van de Nederlandse omgeving.
Fam. Ramsoebhag verblijft achtereenvolgens in Woudsend, Rotterdam, Barneveld
en Woudenberg. Ze leggen in totaal ruim
10.000 km af vanwege spreekbeurten en

ontmoetingen. Een verlof is altijd erg intensief, maar het geeft de familie de mogelijkheid even afstand te nemen van alles in Suriname, banden in Nederland weer aan
te halen, te genieten van vrienden, familie en kerk en uiteindelijk verfrist weer terug
te keren naar het veld in Suriname.

Overzicht van de activiteiten tijdens bezoek aan Nederland:
Spreekbeurten/bezoek aan kerken/groet vanaf podium:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

11 juli - groet EGS,
18 juli - groet Kom en Zie/ na dienst koffiedrinken met Huisgroep Centrum,
25 juli - Kom en Zie,
1 aug - groet De Nieuwe Weg Rotterdam,
22 aug - groet Berea Apeldoorn,
29 aug - bezoek EGS (Geertje),
5 sept - Spreekbeurt Geertje Kom en Zie Dordrecht,
12 sept - Groet Baptistengemeente Leidersdorp,
19 sept - Spreekbeurt Sham De Nieuwe Weg,
26 sept - Uitgezegend Kom en Zie

In alle gemeenten krijgen Sham en Geertje een hartelijk welkom. In verschillende
kerken ontvangen ze bovendien sprekersgeld of wordt er een collecte gehouden voor
het missiewerk.

3 presentaties:
*10 sept - Apeldoorn (12 aanwezigen),
*14 sept - Rotterdam (54 aanwezigen, opgenomen via livestream- is
op aanvraag nog terug te zien)
*23 sept - Sneek (28 aanwezigen)
*Bezoek/ presentatie aan team
Aatop tijdens hun personeels-barbecue: 35 aanwezigen
*Sociaal bezoek door Geertje
vrouwengroep “Sta op en Schijn”
Sneek: 10 aanwezigen
* Ongeveer 65 individuele bezoekjes van en aan achterban/supporters/relaties van
het werk (los van contacten met familie)
* Spullen uitgezocht en klaar gemaakt voor verzending via container (+/- 35 dozen
verzonden o.a. met christelijke lectuur)/ Sham en Geertje bezoeken de verscheper
tweemaal om spullen af te leveren voor verzending naar Suriname.

Oktober 2021
Terug naar Suriname. Na een week
verplichte overheidsquarantaine, kan
de familie zich richten op het acclimatiseren thuis. Het is een hete droge tijd. Er is nog steeds een avondklok, af en toe lockdowns op zondagen (of strenge samenscholing regels)
en de kerk is nog steeds grotendeels
online; in de kerk is geen kinderwerk.
De kinderen kunnen gelukkig wel fysiek naar school, wat een groot verschil blijkt
t.o.v. van alle maanden sinds voorjaar 2020.
Helaas is er tijdens het verlof door de “oppassers” niet goed voor het huis in Suriname
en de financiën gezorgd… Er moet enorm veel tijd besteed worden “puinruimen”, financiën weer op orde brengen, etc. (rekening die onbetaald zijn gebleven). Veel zaken regelen, rijbewijs, ziektekostenverzekering, alarm, onderhoud erf (gras staat torenhoog), etc. Pogingen tot gesprekken met de “oppassers” lopen, zelfs na bemiddeling van de voorganger van hun kerk, op niets uit.

Voor het filmwerk gaat Sham naar de kerk om alle zaken (die daar waren opgeslagen,
op te halen en thuis weer aan te sluiten) en teamleden te groeten. Sham heeft een
evaluatie met het camerateam van de kerk en geeft 4 maal geluidstraining. Teamleden van het Showing the Gospel-filmteam zijn hier deel van. Sham besteed verder tijd
aan overleg met websitebouwers en schrijvers (in NL) over de Showing the Gospelwebsite.

Sham en Geertje gaan met de danseressen, Stephanie en Alina shoppen voor de Hindoestaanse outfits die nodig zullen zijn voor hun bijdrage aan het tv-programma. Er is
wat minder geoefend in de afgelopen maanden dan ze hadden gewild, maar het wordt
nu goed gestart.
Omdat de kerk al twee jaar geen kinderwerk heeft en Geertje daardoor altijd thuis is
met de kinderen op zondag, start Geertje op zondagochtend een kinderkerk aan huis.
Er komen in de eerste maand al 10 kinderen (incl. Levi en Aron)
Geertje start weer met de eerste huisbezoeken (in oktober 4 gezinnen) o.a. een aantal nieuwe gezinnen die in juni tijdens de lockdown pakketten hebben ontvangen.

November 2021
Sham maakt zijn computer klaar voor voice-over
opnamen. Verder is er veel opruimwerk te doen in
de werkkamer en administratieve klussen.
Sham werkt aan de nieuwsbrief en kijkt hoe deze
beter te koppelen aan Mailchimp waar al de email
adressen in zitten.
Sham heeft een hele dag met Brian gewerkt. Hij
is een professional in Suriname die vrijwillig gaat
helpen om de look en feel van het tv- programma
neer te zetten. Zijn specialisme: branden/identity.
Sham is begonnen met het inlezen van de uitgeschreven getuigenissen om selectie te
kunnen maken om de montage te kunnen starten.
Het wekelijks oefenen/uitwerken van het dansen van Alina en Stephanie komt helaas
op een iets lager pitje, doordat Alina zich herhaaldelijk niet zo fit voelt. Helaas raakt
ook de stiefvader van Alina ernstig ziek (hij sterft op 1 dec), waardoor de voorbesprekingen van de opnames (op 11 dec) uitgesteld moeten worden.
Geertje gaat door met wekelijkse huisbezoeken o.a. met voormalig Hindoestaans kinderhuis-directrice. 1 van de gezinnen krijgt Covid; we sturen een voedselpakket, want
ze hebben het zwaar nu ze ook nog in quarantaine zijn.
Geertje start weer met de deelnemers van het “When Helping Hurts” groepje aan het
maandelijks bestuderen van het boek met als doel gezinnen op constructieve Bijbelse
wijze te helpen.

Er is wekelijkse Kinderkerk aan huis met gemiddeld 3-5 gastkinderen elke zondagochtend. Tijdens
de Kinderkerk die thuis is, gaat Sham elke zondagochtend juist naar de kerk om het videoteam met
geluid en livestream te helpen.
Half november komt de eerder verwachte container vanuit NL aan. Dit betekent dat het huis “op
de kop” staat met ongeveer 25-30 dozen met spullen. Veel prachtige christelijke boeken die Sham
en Geertje gaan uitlenen of weggeven, wat kleding en speelgoed voor de gezinnen.
Sham heeft 10 avonden zijn theologie-studie (via
CST- Caribbean School for Theology) met de focus op missionair werk. Dit heeft hij 3
keer per jaar. Dit keer ging het over Bible en Missions. Zeer verrijkend om nog beter
te begrijpen wat we doen en waar we op moeten letten. Wat er tijdens de lessen gedoceerd werd, bevestigd dat we op de goede weg zitten. Sham haalt bovendien mooie
cijfers :)

December 2021
Vanaf 1 dec. krijgen de Ramsoebhags het om de
beurt stevig te stellen met corona. Ze moeten als
gezin 14 dagen in isolatie en zijn gedwongen al het
werk neer te leggen en toe te geven aan hun lichaam. Op 18 december raakt Sham zelfs in het
Wanica-ziekenhuis (een half uur buiten de stad) en
uiteindelijk op de IC in het ’s Lands Hospitaal (in
Paramaribo). Het is een erg spannende tijd. Geertje “sleept” zichzelf, ondanks dat ze zelf nog
kampt met veel klachten, tweemaal daags naar
Sham in het ziekenhuis. Sham ligt met kerst op de
IC; het is een intensieve verdrietige tijd voor het hele gezin en ook de familie op afstand. Sham heeft het erg zwaar in het ziekenhuis en voor Geertje en de familie zijn
er veel zorgen.
Gelukkig is er wel veel hulp: Mensen bidden non-stop wereldwijd en in Suriname
brengen mensen eten en passen op de kinderen, waardoor Geertje zich kan richten op
Sham, de kinderen (als ze wel thuis is), het huishouden en haar eigen herstel. Op
dinsdag 28 dec. mag Sham eindelijk naar de gewone zaal. Op 30 december mag hij
volledig van de zuurstof en op 31 december komt hij na een vreselijke tijd in het ziekenhuis, thuis. De gebeden van velen dat hij voor de jaarwisseling thuis zal komen,

zijn gehoord! En zo sluiten ze het jaar toch nog positief af. Er is wel tijd nodig om bij
te komen van alles wat er is gebeurd.

Vooruitblik en dankwoord Sham en Geertje
Dankbaar zijn we dat we 2021 konden afsluiten in levende lijve en met het besef dat
onze missie in Suriname enkel en alleen mogelijk is door het gebed en betrokkenheid
van velen in Nederland en de vrijwilligers hier ter plaatse die ons bijstaan en deel zijn
van de missie van Showing the Gospel om mensen het Evangelie te laten zien via media en via vriendschap en zorg.
Opnieuw hebben we een jaar moeten afsluiten, waarin we onze planning voor het
filmwerk herhaaldelijk hebben moeten aanpassen en ons verbaasd hebben over de
strijd en moeite in ons leven en werk.
Desondanks… we weten ons geroepen en zullen volhouden. We houden ons hierbij vast
aan de belofte in Jes. 43: 1-2 “…Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw
naam geroepen, gij zijt Mijn. Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij
door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet
verteren en zal de vlam u niet verbranden.”
Ondanks de tegenslagen, kunnen we terugkijken op een jaar van vooruitgang en vele
mooie vorderingen en verdieping van relaties. Daarin hebt u in dit verslag kunnen lezen. We willen opnieuw de hoop, het gebed en het plan uitspreken dat we in het komend jaar de eerste serie getuigenis-programma’s op Hindoestaanse tv mogen uitzenden, het filmteam steviger vorm zal krijgen, het sociale teamwerk en het gezinswerk
zich mag uitbreiden… en daarbij is er die droom en het gebed dat velen door al dit
werk uiteindelijk kennis zullen maken met de Eeuwige Hoop die in ons leeft.
Dank aan u allen die dit mee mogelijk maken!
En hoe kunnen we dit verslag over 2021 beter afsluiten dan met de volgende tekst:
“Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor
de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer. Romeinen 14:8”
Dit wensen wij een ieder toe.
Sham, Geertje, Levi en Aron Ramsoebhag,
Showing the Gospel, Paramaribo, voorjaar 2022

