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We komen eraan! D.V. 2 juni hopen we ‘voet aan wal’ te zetten in 
Nederland. Twee erg drukke jaren liggen achter ons en we verlan-
gen ernaar om even op adem te komen, zodat we met nieuwe ener-
gie terug kunnen keren (6 augustus). Graag ontmoeten we u/ jou 
tijdens één van de presentaties. 

Retourtje Paramaribo-Amsterdam 

 

 

 

 

Roeland repareert een moter van een 
houtbewerkingsmachine bij DIBA Sur. 
Hoewel de crisis in Nederland voort-
duurt, gaan de zaken in Suriname 
goed. Regelmatig wordt een nieuwe 
houtzagerij opgezet en de vraag van 
klanten naar kwaliteitsproducten stijgt.  

 

Van vader op zoon 
Wie in ons gezin komt, ontkomt niet 
aan het ‘vliegtuig-virus’. Op werk- en 
schooldagen, in het weekend en op 
feestdagen wordt gevlogen en ge-

bouwd. Zo niet, dan wordt er wel 
over gepraat.  

Hoewel Andy deze genen aan de jon-
gens heeft overge-
dragen en deze ac-
tief werden ingezet, 
hingen zijn model-
vliegtuigen alleen 
maar aan de muur. 
Na zo’n twintig jaar 
is hij weer ‘in de 
lucht’. Daar hadden 
de jongens lang 
naar uitgezien. Za-
terdagmorgen is 
niet langer een mo-
ment van uitslapen. 
In alle vroegte, 
voordat de wind 
opsteekt, ‘hangen’ 
ze met z’n drieën in 
de lucht. 

Gezocht: 
  
Van D.V. 2 juni tot en met 6 
augustus 2015 is de familie 
Bijkerk met verlof. Als TFC 
zijn wij op zoek naar (liefst 
gemeubileerde) woonruimte 
voor het gezin in de omge-
ving van Leerdam/
Leerbroek. Wilt u meeden-
ken?  
Graag vernemen we uw reac-
tie via info@szos.nl of via 
0345 633989.  
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2014 was in allerlei opzichten 
een bijzonder jaar voor MAF 
Suriname. 30 oktober vierden 
we ons vijftigjarig bestaan. Het 
jubileumjaar werd wel heel bij-
zonder afgesloten. De tweede 
en tevens nieuwste 
Airvan werd aan ons 
geschonken door een 
anonieme gever. Daar-
van zijn we stil en 
dankbaar geworden. 
Zo is nagenoeg onze 
hele vlootvernieuwing 
in één jaar tijd com-
pleet betaald. Temeer 
is het onze hartelijke 
begeerte deze drie ge-
kregen vliegtuigen in 
Gods Koninkrijk in te 
zetten.  

Ook via deze nieuwsbrief willen 
we alle donateurs die aan dit 
megaproject hebben bijgedra-
gen hartelijk bedanken. De eer-
ste week van mei hoop ik zelf, 
samen met piloot Dan Rogers 
ons laatste vliegtuig in Noord- 
Amerika op te halen. Dan is de 
vloot compleet: twee achtper-
soons Airvans en een zesper-
soons Cessna 206. 

Ondertussen zijn twee collega’s 
druk bezig met de bouw van 
een magazijn voor vliegtuigon-
derdelen en met nieuwe toilet-
ten. Het eerste hadden we niet 
en de tweede waren heel, heel 

oud. Fijn is dat, als mensen de 
handen uit de mouwen steken 
om ook totaal ander werk op te 
pakken. We besparen trouwens 
ook veel geld, omdat er geen 
aannemer hoeft te komen. 
Rinia, onze operations assis-
tent, is zwanger en hoopt in 
april voor de derde keer moe-
der te worden. Op dit moment 

werkt ze Kimberly in die haar 
vele taken voor een paar maan-
den zal overnemen. Want de 
administratie, boekhouding, 
planning enzovoorts moeten 
wel doorgaan. Op zulke mo-

menten waardeer ik mijn 
collega’s extra: je ziet  
met eigen ogen dat het 
helemaal niet meevalt om 
“even” een ander te ver-
vangen. 

 
Naast blijde zaken moe-
ten we hier ook een naar 
bericht plaatsen. Het be-
stuur van MAF Suriname 
heeft Martijn den Os ont-
slagen als piloot. Helaas 
voldeed hij bij herhaling 
niet aan de  MAF-

standaard en werd ook de Air-
van-training door de MAF USA-
instructeur stopgezet. Voor ons 
allemaal een grote teleurstel-
ling. Verdrietig door het ge-
beurde vervolgen we ieder onze 
weg. Toch zijn we dankbaar 
voor hetgeen Martijn heeft bij-
gedragen in het afgelopen jaar. 

 

Update MAF-Suriname 

Dienstbaar 
Afgelopen februari was er de 
zevende Bijbeltraining voor In-
diaanse vrouwen in de dorpen 
Tepoe en Palumeu. Meer dan 
een jaar geleden ontstond dit 
idee, nadat studenten geld had-
den opgehaald voor een project 
in Suriname. Waarschijnlijk 
hebben ze zich geen voorstel-
ling kunnen maken hoe groot de 
impact zou zijn op de levens 
van een aantal vrouwen in een 
geïsoleerde gebied. En meer 
dan dat. Door vrouwen te on-
derwijzen wordt het hele dorps-
leven beïnvloed. Graag wil ik  
iedereen die zich inzet, op welke 
manier dan ook, bemoedigen: 
Uw en jouw leven kan levens 
veranderen van mensen dichtbij 
en veraf. Volgen in de voetspo-
ren van de grote Dienaar, de 
Heere Jezus, is een gezegend 
en invloedrijk leven. 
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Hoi, mijn naam is Hanneke en 
ik woon met mijn gezin bij 
stichting “In de Ruimte”. Stich-
ting “In de Ruimte” zet zich in 
voor mensen met een 
lichamelijke beper-
king. Elk mens heeft 
recht op gelijke kan-
sen op ontwikkeling. 
Vanuit deze visie le-
vert stichting “In de 
Ruimte” een actieve 
bijdrage in het ver-
zorgen, opvoeden en 
opleiden van mensen 
met een lichamelijke 
beperking in een po-
sitief christelijk mili-
eu. 
De stichting bestaat 
uit een tehuis waar mensen 
met een lichamelijke beperking 
24 uur per dag opgevangen 
worden. Daarnaast heeft de 
stichting ook een basisschool 

voor leerlingen met een licha-
melijke beperking. Het huis is 
gevestigd in het district Wanica. 
Er wonen 21 bewoners perma-

nent. 
Het huis is in 1981 opgericht en 
is uitgegroeid tot een professio-
nele organisatie waar zorg en 
opleiding voor mensen met een 

lichamelijke beperking centraal 
staan. 
In 1994 riep God me om naar 
deze stichting te gaan. Door 
angst ben ik toen niet gegaan. 
Toch ervoer ik dat God een ge-
dane belofte heel serieus 
neemt. Met mijn man ben ik in 
2006 geëmigreerd naar Surina-
me en ben ik uiteindelijk de di-
recteur geworden van deze 
stichting. Gods wegen zijn echt 
wonderbaarlijk. Extra dankbaar 
zijn we dat we gezegend zijn 
met twee kinderen die allebei in 
Suriname zijn geboren.  
 
Wilt u meer weten over de 
stichting? Kijk dan op 
www.stinderuimte.nl. Ook kunt 
u ons volgen op http://
www.facebook.com/
inderuimtesuriname. 
Gado bless (Gods zegen) van 
Hanneke Tanck 

God bezoekt Suriname: ontmoeting met stichting “In de Ruimte” 

We zijn dankbaar voor de vele 
giften die we in 2014 hebben 
ontvangen.  
Er zijn extra kosten gemaakt 
voor de verhuizing van de fami-
lie Bijkerk. Daardoor hebben we 
het jaar met een tekort afgeslo-
ten. Er was gelukkig voldoende 
reserve.  
In 2015 hoopt de familie Bijkerk 
weer met verlof te komen, 
waardoor we op extra inkom-
sten hopen. Wel is er opnieuw 
een extra bedrag voor projecten 
opgenomen dat we uit de reser-
ve kunnen betalen.  
De TFC heeft diverse acties ge-
organiseerd. Zo heeft de kerst-
actie ongeveer € 1.750 opgele-
verd. Dank daarvoor! Ook de 
andere acties brachten het no-
dige geld op, zoals de rommel-
markt, de sinaasappelactie, de 
verkoop van snoep en kaarten, 
presentaties, collecte. Bij elkaar 
leverde dit bijna € 7.000 op. Er 
is veel werk verzet door de vele 
vrijwilligers die we hierbij harte-
lijk bedanken. 
Via de maandelijkse machtigin-
gen ontvingen we ongeveer     
€ 6.200 en via andere giften 
zelfs ruim € 17.000. Totaal 

kwamen de inkomsten uit op 
bijna € 30.000.  
Hiertegenover stonden de uit-
gaven. De belangrijkste is de 
ondersteuning van het gezin 
Bijkerk. Daarvoor werd ruim     
€ 25.000 uitgegeven. Daarnaast 
wordt er maandelijks een be-
drag van € 300 gereserveerd 
voor hun tweejaarlijkse verlof-
periode. Er werden ook enkele 
kleinere bedragen overgemaakt 
voor de projecten, zoals Bijbels 
onderwijs in de binnenlanden 
en kinderbijbels. De totale uit-
gaven inclusief de reservering 
voor verlof kwamen uit op bijna 
€ 35.000 wat een tekort gaf van 

ongeveer € 5.500.  
 
Ook zijn er schoenendozen ge-
vuld op de Petrus Im-
mensschool in Middelburg. Deze 
zijn verzonden naar de India-
nenkinderen in Tepoe. De dozen 
-en ook andere spullen- moch-
ten gratis mee met de contai-
ners, die door de firma Diba uit 
Hardinxveld-Giessendam naar 
Suriname werden verscheept. 
Hiervoor onze hartelijke dank. 
 

Een bijzondere plaats verdient 
ook de grote bijdrage van enke-
le gevers/bedrijven voor de 
vlootvernieuwing. Voor een deel 
zijn deze giften ook via de 
stichting SZOS gegaan. In to-
taal ging het om een bedrag 
van € 285.000. Hiervoor harte-
lijk dank. Zoals u wellicht al ge-
lezen hebt, is de gehele vloot 
vernieuwd. Daardoor heeft MAF 
Suriname nu drie vrijwel nieuwe 
vliegtuigen beschikbaar met 
grotere capaciteit dan voor-
heen.  
 
Als TFC zijn we dankbaar dat 
we ook in 2014 het gezin Bij-
kerk mochten ondersteunen en 
konden bijdragen aan het zen-
dingswerk. Daarvoor past in de 
eerste plaats dank aan de Hee-
re God, die bereidwilligheid tot 
geven schonk.  
We vragen u om –naast financi-
ële steun als dat mogelijk is– 
het werk van Andy en Jacoline 
in uw gebeden te blijven geden-
ken om zo te strijden tegen de 
machten van de boze en voor 
de uitbreiding van Gods konink-
rijk en de verheerlijking van 
Zijn Naam in Suriname. 

Financieel: Geurt Versteeg (penningmeester) 
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SZOS 
 
T.n.v. Lydia Bijkerk 
Lindenlaan 4  
2969 BZ  OUD-ALBLAS 
NL03 RABO 0160 8872 
08  
info@szos.nl  
 
Informatie over SZOS? 

 www.szos.nl 

 info@szos.nl 

 Meldt u zich aan 
voor blogsupdates 
via de website 

 Like ons op Face-
book 

 Meldt u zich via de 
e-mail aan voor de 
nieuwsbrief  

 
 
Secretaris Thuisfront-
team: 
Corine Both 
0345 633989 
 
 
 

Verjaardagen: 

 

18 januari  Jacoline 
9 maart Andy 
25 april (2002)   Daan 
23 mei (1999)    Mark 
11 juli (2008) Stefan 
4 okt. (1992) Roeland 
7 nov. (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  

(binnenlands tarief)  

Van 2 tot en met 23 
januari hebben wij een 
bezoek gebracht aan 
Andy en Jacoline. Het 
was fijn om hen eens 
‘in het echt’ te ontmoe-
ten. We zijn lid van de 
thuisfrontcommissie, 
maar alleen Andy had-
den we nog maar ont-
moet. 2 januari kwa-
men we aan in Surina-
me na tien uur vliegen. 
We werden opgewacht 
door de Bijkerkjes en 
warm verwelkomd. 
Leuk om iedereen te 
zien. We moesten wel 
even wennen aan de 
temperatuur. Het was 
flink koud toen we ver-
trokken; in Suriname is 
het lekker tropisch. 
Een hele omslag! 
Het doel van onze reis 
was kennismaken met 
Andy en Jacoline en 
oriëntatie voor onze 
eigen toekomst.  
 
Henk is deze drie we-
ken vooral met Andy 
opgetrokken. Hij is 
verschillende keren 
mee geweest met vlie-
gen. Ook heeft hij het 
team van MAF Surina-
me goed leren kennen. 
Er moesten wat admi-
nistratieve zaken in 
orde gemaakt worden 

rondom de nieuwe 
vliegtuigen. Daar is 
Henk voornamelijk 
mee bezig geweest tij-
dens de eerste twee 
weken. En als er tus-
sendoor een stoel be-
schikbaar was, kon hij 
met Andy meevliegen. 
Jorine is ook een aan-
tal keren mee geweest 
naar de binnenlanden.  
 
We waren erg be-
nieuwd naar het leven 
in het binnenland. Tij-
dens een bezoek aan 
de dorpjes Palumeu en 
Tepoe hebben we hier 
een goed beeld van 
gekregen. Jacoline 
heeft de vrouwen on-
derwijs gegeven en het 
was erg bijzonder om 
hiervan getuige te zijn. 
Mooi om te zien dat 
deze vrouwen zo hon-
gerig zijn naar het 
Evangelie. Ook hebben 
we een kijkje genomen 
in het vertaalhuis waar 
Bijbelvertaling plaats-
vindt. De vertalers zijn 
op dit moment bezig 
met het vertalen van 
de kinderbijbel “Kijk en 
Luister” in de Trio-
indianentaal. De vrou-
wen leveren de ver-
taalde stukken aan Ja-
coline. Zij zorgt ervoor 

dat de vertaling bij de 
uitgever terecht komt. 
 
Jorine is veel met Jaco-
line opgetrokken en 
heeft zo goed inzicht 
gekregen in het leven 
van een vrouw/gezin 
op het zendingsveld. 
Ze heeft Jacoline ge-
holpen met haar dage-
lijkse bezigheden. Ook 
heeft ze zich georiën-
teerd en nagedacht 
wat zij zou kunnen be-
tekenen in een land als 
Suriname. Ze voelt 
zich aan getrokken tot 
kinderen en jongeren 
en zou hierin haar 
steentje willen bijdra-
gen. In Suriname zijn 
er tal van mogelijkhe-
den om hiermee bezig 
te zijn.  
 
23 januari namen we 
weer afscheid van el-
kaar. We hebben een 
mooie en gezegende 
tijd gehad in Suriname. 
We zijn benieuwd naar  
Gods plan met ons le-
ven.  
  

Bezoek aan Suriname 


