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 Afscheid van Mariëlle 

Afgelopen januari was ik, Jacoli-

ne, voor tien dagen terug in Ne-

derland in verband met het over-

lijden van oma Grinwis uit Oud-

dorp. Tijdens ons laatste verlof 

(zomer 2013) hadden we vanwe-

ge haar hoge leeftijd, ziekte en 

afnemende krachten al afscheid  

genomen, want, zo zeiden we, 

pas in de zomer van 2015 komen 

we weer in Nederland. Toch heb 

ik het als bijzonder waardevol er-

varen om naar Nederland te kun-

nen gaan en  samen met de fami-

lie te zijn. We voelen ons getroost 

in het verdriet, omdat oma door 

haar Heere is thuisgehaald. 

Zwemles in Paramaribo 

Onverwachts terug in Nederland  

Boven een dampend land, op 

tweeduizend foot, bespreken An-

dy en ik nog even de laatste za-

ken. In de hangaar is een bid-

dend MAF team. Even later krij-

gen we toestemming om te lan-

den. Ik word opgewacht door 

Marianne, een christenvrouw, en 

de vertaalster. Het duurt even 

voordat de meeste vrouwen in 

de kerk zijn gearriveerd. Uitein-

delijk zijn er twintig vrouwen (de 

kinderen en tienermeisjes niet 

meegerekend)! Ik begin wat on-

wennig. Samenwerken met een 

vertaalster vergt enige oefening. 

Tijdens de introductie vertel ik 

wie ik ben en welke onderwer-

pen besproken zullen worden. Ik 

onderstreep de noodzaak om 

God te kennen en te volgen en 

vraag hen voor de Bijbellessen 

te bidden en die thuis te over-

denken. Vertaalster Sabrina 

leest in het Trio Lukas 10: 38-42 

voor. Dit Bijbelgedeelte gaat 

over Martha, die werkt, en Ma-

ria, die zit aan Jezus’ voeten. 

Met een temperatuur van dertig 

graden is het zweten geblazen. 

Vrijwel alleen zwemmen vormt 

hierop een uitzondering. Voor u 

misschien ongeloofwaardig, maar 

wanneer de temperatuur onder 

de 30 graden is, bibberen de kin-

deren wanneer ze, op het randje 

van het zwembad, op 

hun beurt moeten wach-

ten. De kosten zijn laag, 

maar het drilgehalte 

hoog. Ze zijn hier niet 

zomaar tevreden. 

 

Van links naar rechts: Stefan, 
Tim (derde zoon van de nieu-

we MAF piloot Martijn den Os) 
en Daan 

Bijbeltraining gestart 

Agenda (Deo Volente): 

> 12 april: szos-kraam tij-

dens emaillemarkt in Gies-

senburg (Muisbroekseweg)  

> 26 april: szoz-kraam tij-

dens de vrijmarkt op Ko-

ningsdag in het centrum van 

Leerdam  

> 7 juni: szoz-rommelmarkt 

in Ouddorp 

Spullen hiervoor kunnen wor-

den ingeleverd bij familie De 

Jong (Raadhuisstraat 37, 

Leerbroek). U kunt ook bel-

len naar 0345-700121. 
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Maria begrijpt het be-

lang van het luisteren 

naar Jezus en van tijd 

met Hem doorbrengen. 

Het plekje aan Zijn 

voeten toont haar die-

pe liefde voor Hem. Ik 

bespreek hoe belang-

rijk het is dagelijks om-

gang met God te heb-

ben om de liefde vurig 

te houden, in het besef 

van Zijn afkeer voor 

koude en lauwe harten.  

 

Op Palumeu blijken ook 

de mannen erg geïnte-

resseerd in de Bijbelles. Ik laat 

het maar zo. Kerkleider David 

opent met gebed en moedigt de 

gemeenteleden aan om de vol-

gende keer zelf hun Bijbel mee 

te nemen en mee te schrijven. 

Hier geef ik dezelfde Bij-

belles, maar voel me 

vrijmoediger in het 

spreken. Het samenwer-

ken met een vertaalster 

went. Als afscheid zin-

gen ze een lied en 

schudt iedereen me de 

hand. Sommige vrou-

wen vertellen met geba-

ren dat ik snel weer te-

rug moet komen. Dat 

hoop ik zeker te doen. 

Met blijdschap en ver-

wondering vliegen Andy 

en ik terug naar huis. 

De nieuwe taak die God 

me heeft gegeven, geeft 

een extra dimensie in het leven 

overzee. Bidt u mee voor dit 

werk? 

Vlootvernieuwing MAF 
Sinds februari is MAF Suriname 

een vliegtuig rijker. Het is de 

Airvan GA8. Na een periode van 

gebed, overleg en onderhande-

lingen kon het vliegtuig worden 

gekocht. MAF heeft niet de luxe 

om dit geheel uit eigen zak te 

betalen, maar is afhankelijk van 

donateurs. Een groot deel van 

het aankoopbedrag is voorge-

schoten door een donateur.  

Momenteel loopt er een geld-

wervingsactie om deze lening 

terug te kunnen betalen. Kijk 

voor meer informatie over dit 

vliegtuig op de vernieuwde web-

site www.maf.sr. 

De Airvan wordt wereldwijd 

(ook door MAF) in bushsettings 

gebruikt. Daarom lijkt het toe-

stel ook uitermate geschikt voor 

het werk in Suriname. Er is 

ruimte voor zeven passagiers of 

voor veel bagage, er kunnen 

liggende patiënten worden ver-

voerd, het is in staat om op kor-

te landingsbanen te komen en 

heeft lage vliegkosten. 

 

 

Familie Den Os 
Na zes jaar uit Suriname 

weggeweest te zijn, zijn ze 

dan eindelijk weer thuis.  

Martijn en zijn gezin genie-

ten ervan om terug te zijn 

en MAF Suriname te dienen. 

Ze houden van de mensen, 

de leefomstandigheden en 

het klimaat. Voor MAF bete-

kent de komst van Martijn 

als een grote verlichting in 

de veelheid van vluchten. 

Andy kan zich nu, naast het 

vliegen, meer bezighouden 

met het kantoorwerk. 

De kinderen Den Os en Bij-

kerk gaan naar dezelfde 

school en  zitten zelfs bij 

elkaar in de klas.  

We zijn de Heere erg dank-

baar en beseffen dat nie-

mand dit zo kan geven dan 

Hij alleen.  
 
 
 
Elise met Lieneke den Os 

http://www.maf.sr
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Dit is een nieuw onderdeel in de 

nieuwsbrief. Elke aflevering zul-

len we u iets te vertellen over 

hoe de Heere in Suriname 

werkt. 

 

Aflevering 1 Bijbelkamp Weejo  

Op een afstand van twee uur 

varen van Palumeu ligt, in alle 

stilte, kamp Weejo. Een airstrip 

is er niet, zelfs niet in de buurt. 

Weejo bestaat uit  een 

‘onderwijshut’ met daaromheen 

een aantal kleine, houten hut-

ten die dienen als slaapverblijf. 

Het zendelingenechtpaar Fred 

en Trudy Vermeulen kwam vijf-

tig jaar geleden naar Suriname 

om een start te maken met het 

bedrijven van zending onder de 

Trio-Indianen. Sinds een aantal 

jaar zijn ze naar Amerika terug-

gekeerd, maar komen twee á 

drie keer per jaar terug om het 

Bijbelonderwijs te vervolgen. 

Kamp Weejo is nog maar een 

paar jaar oud en dient als Bij-

belkamp waar Fred en Trudy de 

Indianen onderwijzen en trai-

nen om het ontvangen onder-

wijs weer in hun gemeenten 

door te geven. Weejo is veel 

beter bereikbaar dan het eerde-

re kamp Kenepaku. Afgelopen 

februari waren er negentig stu-

denten uit enkele binnenlandse 

dorpen. Onder hen waren veel 

kerkleiders! De Messiaanse 

psalmen en andere onderwer-

pen uit het Nieuwe Testament 

zijn besproken. Daarnaast is de 

constitutie van de kerk onder 

de Trio-Indianen officieel vast-

gelegd. Daardoor behoren de 

Indianengemeenten in het bin-

nenland nu tot de Unie van 

Baptisten. Fred en Trudy willen 

vanwege hun leeftijd en ge-

zondheid de Bijbelschool graag 

overdragen aan andere zende-

lingen of Bijbelonderwijzers.  

God bezoekt het land 

Indianenkinderen hebben geen 

boeken om te lezen. Volwasse-

nen trouwens ook niet. Ze luis-

teren naar verhalen en vertel-

len die door. Sinds kort is er de 

complete Bijbel in hun taal. Om 

de kinderen op jonge leeftijd 

vertrouwd te maken met de 

Bijbelverhalen zijn we begon-

nen om de kinderbijbel Kijk en 

Luister van Laura Zwofrink deel 

1 in het Trio en Wayana te la-

ten vertalen.  

 

Op de website vindt u hierover 

meer informatie:  

www.szos/projecten.nl. 

Kijk en Luister in Indianentaal 

De oogst is wel groot, maar de 
arbeiders weinig. Bid dan de 
Heere van de oogst dat Hij 
arbeiders in Zijn oogst uit-

stoot. (Mattheus 9: 37) 

http://www.szos/projecten.nl


Na een periode van 

bijna twee jaar deel te 

hebben uitgemaakt 

van de thuisfrontcom-

missie neem ik af-

scheid als commissie-

lid. Wel zal ik betrok-

ken blijven als vrijwilli-

ger bij het mooie werk 

dat Andy en Jacoline 

Bijkerk mogen doen in 

Suriname. Ik kijk terug 

op een fijne en goede 

tijd binnen de thuis-

frontcommissie.  

Ik wens de commissie 

ook alles wat nodig is 

voor de toekomst.  

De familie Bijkerk en 

alle ervaringen die ik 

mocht opdoen in Suri-

name blijven me als 

mooie en bijzondere 

herinneringen altijd bij! 

 

Wilt u familie Bijkerk 

en de thuisfrontcom-

missie blijven opdra-

gen in uw gebeden?  

 

Afscheid Mariëlle van der Veer 

Stichting Zendingsonder-
steuning Suriname (SZOS) 
Lindenlaan 4 
2969 BZ  Oud-Alblas 
IBAN: 
NL03RABO0160887208 

 
penningmeester:  
Lydia Bijkerk 

administratie@szos.nl 
 
Informatie over SZOS? 

www.szos.nl of info@szos.nl  
 
Nieuwsbrief ontvangen? 
secretaris TFC: 
Corine Both  
secretariaat@szos.nl 
0345 633989 

Verjaardagen 

18 januari Jacoline 

9 maart Andy 

25 april (2002) Daan 

23 mei (1999) Mark 

11 juli (2008) Stefan 

4 oktober (1992) Roeland 

7 november (2009) Elise 
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Postadres: 

 
Fam. A.L. Bijkerk 

p/a MAF-Suriname 

P.O. box 2031  

Paramaribo, Suriname 

fam.bijkerk@gmail.com  

Telefoon 06 37 118 118  

We kunnen u dankbaar 

melden dat we het jaar 

2013 positief hebben 

afgesloten. Dit is met 

name te danken aan 

het feit dat de familie 

Bijkerk met verlof is 

geweest in de zomer 

van dat jaar. Tijdens 

presentaties en via 

persoonlijk contact 

ontvingen zij veel gif-

ten.  

Daarnaast hebben we 

als thuisfrontcommis-

sie diverse acties geor-

ganiseerd, waarvan u 

wellicht iets hebt ge-

merkt of gelezen. Zo 

heeft de kerstactie on-

geveer €1.000 opgele-

verd, waarvoor we u 

hartelijk bedanken.  

 

Fijn dat er in het afge-

lopen jaar zoveel is 

gegeven. Het positieve 

eindresultaat bedraagt 

€5.517, dat bestemd 

wordt voor speciale 

projecten van Andy en 

Jacoline (zie website). 

We hebben op basis 

van de uitgaven in 

2013 de jaarbegroting 

voor 2014 vastgesteld 

op €32.000.  

 

In januari vond een 

presentatieavond bij 

de Bosrandclub plaats. 

Tijdens de pauze zijn 

er veel puddingbrood-

jes verkocht met een 

netto-opbrengst van 

€129. De verkooptafel 

bracht een kleine €200 

op. 

 

Hiernaast vond er ook 

een speciale actie 

plaats ten behoeve van 

de Kijk en Luister-

kinderbijbel. Het was 

mogelijk om al twintig 

Bijbels te verschepen 

naar Suriname. Omdat 

er nog meer giften 

voor dit doel binnen 

zijn gekomen, kunnen 

er nog twaalf worden 

gestuurd. Dat komt 

onder andere door de 

actie van groep 1b van 

de Eben-Haëzerschool 

in Rhenen, waar ze 

€150 ophaalden tijdens 

een projectavond.  

 

Als TFC zijn we dank-

baar dat we mogen 

terugkijken op een 

mooie afronding van 

2013. Daarvoor past in 

de eerste plaats dank 

aan de Heere God, die 

bereidwilligheid tot ge-

ven schonk. We roe-

pen u op om –naast 

financiële steun als dat 

mogelijk is– het werk 

van Andy en Jacoline 

in uw gebeden te blij-

ven gedenken om zo 

te strijden tegen de 

machten van de boze 

en voor de uitbreiding 

van Gods koninkrijk en 

de verheerlijking van 

Zijn Naam in Surina-

me. 

Namens TFC: Financieel  

Mark op een gekregen mountain-
bike uit Nederland. 

 
Bedankt! 


