
Nieuwsbrief familie Bijkerk 

najaar nr. 21// 2017 

In dit nummer: 

 Kinderen Bijkerk 

 Verlof zomer 2017 

 Grote veranderingen 

 Mexico — verlof in Amerika 
— Suriname 

 Steenkolenengels 

 Team MAF-Suriname 

 Van één naar vier families 

 Overlijdensbericht 

 Financiën  

 

Inmiddels is de familie Bijkerk sinds  
het vorige verlof alweer anderhalf 
jaar in Suriname. Dat betekent dat 
ze deze zomer weer een aantal 
maanden in Nederland hopen door te 
brengen. De vorige keren heeft de 
Heere steeds een huis voor die peri-
ode op onze weg geplaatst. Daarom 
doen we nu vrijmoedig de oproep 
aan u als nieuwsbrieflezer om mee 
te denken en/of indien mogelijk de 
familie onderdak te bieden. De ver-
lofperiode is van eind mei tot en met 
eind juli. De definitieve data zijn bij 

de TFC zo spoedig mogelijk na het 
boeken van de tickets bekend. 

Het is mogelijk om de familie Bijkerk 
te vragen een presentatie te verzor-
gen in uw gemeente of familie.  

Voor beide punten kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de 
TFC (Corine Both, info@szos.nl of 
0345–633989. 

We danken u voor uw betrokken-
heid. 

De thuisfrontcommissie 

Kinderen Bijkerk 
Het einde van het eerste kwartaal op 
school nadert alweer. Het was dit 
keer niet moeilijk om aan het school-
ritme te wennen. Eerst wist ik niet 
waarom. Inmiddels denk ik dat het te 
maken heeft 
met veel 
minder ver-
anderingen 
wanneer we 
thuis blijven. 
Toen we met 
verlof waren 
geweest, wa-
ren er veel 
veranderin-
gen in korte 
tijd, wat de 
afstand tus-
sen school en 
vakantie veel 
groter 
maakt.  Mark 
is aan de 
laatste twee schooljaren begonnen 
wat een aantal nieuwe vakken (onder 
andere economie en scheikunde) en 
een andere manier van studeren be-
tekent: de leerstof meer begrijpen en 
toepassen dan uit het hoofd leren. Hij 
zou op dit moment niet eens meer 
naar Nederland willen, met uitzonde-
ring van het verlof dan. De eerste 

weken had Daan nog steeds alle tijd 
van de wereld om te spelen: heerlijk 
voetballen en trampoline springen 
met de buren. Hoe het kon, wisten 
we niet, maar studeren deed hij hier 

en daar een 
paar minuten 
en dan be-
heerste hij 
toch de les-
stof. Goede 
cijfers halen is 
leuk, maar dat 
hoefde van 
hem niet zo 
nodig. Geluk-
kig zet hij zich 
nu beter in, 
wat hem meer 
voldoening 
geeft. Roeland 
is verhuisd. 
Hij woont nu 
in een appar-

tement vlakbij zijn werk. Deze keuze 
lijkt voor hem ‘goed uit te pakken’: 
meer rust om na te denken, besluiten 
te nemen en een grotere strijdvaar-
digheid om toch rond te komen, on-
danks onze afwezigheid om bij te 
springen en de aanwezigheid van de 
economische crisis. Het doet ons 
goed om dit te merken. 

Opbrengst rommelmarkt 
Ouddorp  
Op 14 mei 2016 is mooie bedrag 
van € 5.000 opgehaald. Hartelijk 
bedankt voor uw/jouw komst en 
inzet. 

Verlof 2017 

Oproep om mee te leven 
  
Het blijft van belang om de familie 
Bijkerk te laten merken dat u met 
hen meeleeft. Dat kunt u doen door 
een kaartje, brief of mail naar hen 
te sturen.  
Hartelijk bedankt. 
 



Pagina 2 Nieuwsbrief 

Zoals ik (Andy) de vorige keer 
schreef, ben ik in Lawa met het 
vliegtuig van de baan gescho-
ven. Toen wist ik nog niet wat 
me te wachten stond...                    
Wekenlang heb ik daardoor aan 
de grond gestaan. Achteraf ge-
zien voor niets. De luchtvaart-
dienst heeft eerlijk toegegeven 
dat dit nooit had mogen gebeu-
ren. Alles is daarom ook gewist, 
waardoor deze gegevens op 
geen enkele manier in de toe-
komst een verhindering kunnen 
vormen, zo beloofde de direc-
teur. 
Het was geen gemakkelijke tijd. 
Ik wilde zo graag de situatie 
eigenhandig veranderen, het 

voelde zo oneerlijk, maar tel-
kens onderwees de Heere mij 
en Jacoline dat we moesten 
wachten op Zijn tijd. Hij beloof-
de elke keer dat het Zijn zaak 
was. ‘Wachten’, daar hebben 
we hier al heel wat les in ge-
had, maar laten we eerlijk zijn: 
daar kunnen we er ook heel wat 
van gebruiken. Het wachten 
was het meer dan waard; we 
zouden veel minder hebben ge-
leerd en veel minder van God 
hebben gezien, wanneer we een 
rechtszaak hadden aangespan-
nen.  

 
MAF heeft in deze tijd veel geld 

verloren, maar we geloven dat 
ook dat in Zijn hand is. We mo-
gen geloven dat Hij vóór ons is. 
Zijn tegenwoordigheid maakt 
diepe dalen tot een oase. Daar-
naast geloven we dat Hij zal 
voorzien in het geven van 
vluchten, want Hij staat ervoor 
in dat Zijn Koninkrijk komt. 

 

Grote veranderingen 

Mexico — verlof in Amerika — Suriname 
We hebben nieuwe buren die 
tegelijkertijd ook MAF-collega’s 
zijn, klasgenoten en speelmaat-
jes. Begin september arriveerde 
de familie Portillo in Suriname 
voor een termijn van twee jaar. 
Ze hebben MAF veertien jaren 
in Mexico gediend. Juan Carlos 
is monteur en piloot en hoopt 
Martinus, de hangaarassistent, 
op te leiden tot volledig be-
voegd monteur. 
Met de komst van deze familie 
is het MAF-team tot tien men-
sen uitgegroeid. Met hen en de 
bijbehorende gezinnen mogen 
we hen die geïsoleerd leven die-
nen om daarmee uitdrukking te 
geven aan de liefde die God in 
onze harten heeft gelegd voor 
Hem en hen die Hij heeft ge-
schapen. 

Steenkolenengels 
Hoewel de kinderen Engels on-
derwijs volgen, bleef ik maar on-
zeker over mijn eigen spreek-
vaardigheid Engels. Door de ja-
ren heen is het wel verbeterd, 
maar niet zozeer dat ik echt kan 
zeggen wat ik wil. Elke keer nam 
ik me voor om op les te gaan, 
maar gaf toch weer prioriteit aan 
andere dingen.  

Nu heeft God in Zijn wijsheid mij 
Johanna Portillo als buurvrouw 

gegeven, waardoor ik Engels 
moet spreken. Ik ga vooruit en 
ook mijn onzekerheid verdwijnt 
langzamerhand. Ik verwonder 
me over Zijn vriendelijke, Vader-
lijke leiding: zo dichtbij huis, zo 
natuurlijk en ook nog eens kos-
teloos. 

Maar die den HEERE verwach-
ten, zullen de kracht        

vernieuwen.  

Jes. 40:31a 
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Van links naar rechts: An-
dy, Will White (instructeur 
bij MAF USA, is inmiddels 
weer vertrokken), Richard, 
Juan Carlos, Jafeth, Hervé, 
Charlie, Miguel, Martinus 
en Rinia. 

Team MAF-Suriname 

Lange tijd waren we de enige 
uitgezonden familie bij MAF-
Suriname. De anderen van het 
team waren allemaal lokale 
mensen. Inmiddels zijn we met 
vier gezinnen: de familie Brui-
nink, de familie Peters, de fami-
lie Portillo en ons gezin.  

Als MAF-vrouwen verbazen we 
ons er telkens over hoe de Hee-
re ons via ‘duizend wegen’ sa-
menbrengt. We ontmoeten el-
kaar heel regelmatig voor Bij-
belstudie en gebed, het uitwis-
selen van ervaringen, het leren 
van Sranan Tongo enzovoorts.  
 

Daarnaast hebben we geza-
menlijke activiteiten:  

 Afgelopen maanden ben 
ik een aantal keren uitge-
nodigd om te spreken 
over Bijbels ‘Vrouw zijn’, 
‘echtgenote zijn’ en 
‘moeder zijn’. Ik vond de 
voorbereiding even heer-
lijk als het spreken zelf. 
Maar juist ook het mee-
denken door en de aan-

wezigheid van de MAF 
vrouwen was heel waar-
devol.  

 We zijn een project be-
gonnen om duizend kin-
derbijbels of boekjes met 
Bijbelse geschiedenissen 
te verzamelen voor een 
school in Paramaribo. In 
oktober hoopt Greet Pe-
ters op een school te be-
ginnen als leesbegeleid-
ster en wil ze graag elk 
kind een Bijbel geven. De-
ze school heeft vijfhon-

derd leerlingen.  Wanneer 
het project goed loopt, 
willen we contact opne-
men met een dependance 
van de school waar nog 
eens vijfhonderd leer-
lingen onderwijs ontvan-
gen. De gedachte dat de 
Bijbel zoveel huizen bin-

nengaat, maakt 
ons vol ver-
wachting.  

 

 

 

 

 

 

 

Van één naar vier MAF-families 

Wie heeft er nog een kinderbijbel over 
voor Suriname? Ze kunnen worden in-
geleverd bij of opgestuurd worden naar 

één van de TFC-leden. 



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 aan voor 
blogsupdates via de 
website 

 Like ons op Face-
book 

 Meldt u aan voor de 
nieuwsbrief via  

        info@szos.nl 
 
 
Secretaris Thuisfront-
commissie: 
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)  

Zaterdagmorgen 1 ok-
tober jl. is onze vriend 
en geestelijke broeder 
Stefan Wesley overle-

den. We zijn diep ge-
schokt door dit onver-
wachte sterven. Hoe-
wel hij in diezelfde 
week door een hersen-
bloeding in het zieken-
huis was terechtgeko-
men, hadden we de 
ernst van de situatie 
niet door. Hij heeft drie 
jaren, samen met zijn 
vrouw Angela en hun 
twee kinderen, in Suri-
name gewerkt, met 

name onder de Hin-
doestaanse bevolking. 
Ze waren afkomstig uit 
India. Hij was werkelijk 
een licht in deze we-
reld. De Heere heeft 
hem krachtig gebruikt 
om velen tot geloof te 
brengen.  

Sommigen van jullie 
hebben hem, tijdens 
het bezoek aan ons in 
Suriname, ontmoet. 

Beste lezers, 
 
Graag willen we allen 
die zich in de achterlig-
gende periode ingezet 
hebben voor SZOS bij 
de verschillende acties 
hartelijk danken. Velen 
hielpen mee met de 
rommelmarkt in Oud-
dorp, die het mooie be-
drag opgebracht heeft 
van netto € 5.256.  
 
Ook willen we de jonge-
ren en ouderen die hun 
steentje hebben bijge-
dragen aan de huis-aan-
huis-collecte in Leerdam 
bedanken. Hier werd in 
totaal € 1.220 binnen-
gehaald.  
 
Het heeft ons heel erg 
geholpen om het gezin 
Bijkerk te kunnen on-
dersteunen. 
 
Voor het eerst hadden 
we voorafgaand aan de 
rommelmarkt een spon-
sorboekje in Ouddorp 
verspreid. We kwamen 
daardoor in contact met 
een bedrijf in Middelhar-
nis en ontvingen van de 
directie het mooie be-
drag van € 1.500. We 
zijn hier heel blij mee 
en spreken hiervoor on-
ze dank uit.  
 

Een deel van het tekort 
in de begroting van 
2016 kan hiermee opge-
vangen worden. 
 
In de vorige nieuwsbrief 
is de actie ‘100 x € 5’ 
uitgelegd: We willen 
hiermee structureel het 
tekort op de begroting 
proberen weg te wer-
ken. We kregen tot nu 
toe negen nieuwe 
machtigingen binnen 
met een totaal maand-
bedrag van € 90. Mocht 
u nog geen machtiging 
afgegeven hebben, 
maar wel bereid zijn dit 
te doen of wilt u de be-
staande machtiging ver-
hogen, dan kunt u bij-
gaand machtigingsfor-
mulier invullen en op-
sturen naar Lindelaan 4, 
2969 BZ Oud Alblas. 
Ook op de website is 
een formulier te vinden. 
 
Zoals u wel zult weten 
uit de nieuwsberichten 
wordt het leven in Suri-
name niet gemakkelij-
ker. De overheid heeft 
tekorten en vele goe-
deren worden daardoor 
steeds duurder. Voor 
Andy en Jacoline en hun 
gezin proberen we dat 
als TFC te compenseren, 
maar voor veel inwo-
ners is die mogelijkheid 

er niet en zij krijgen het 
steeds moeilijker. 
 
We willen allen die ons 
ondersteunden hartelijk 
danken en vragen uw 
gebed voor  het gezin 
Bijkerk en voor de be-
woners van Suriname 
die zij mogen dienen. 
 
Geurt Versteeg, pen-
ningmeester 

Overlijdensbericht  

Financiën 


