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Agenda:  

 27 april Koningsdagmarkt 

Leerdam 

 1-6 mei collecteweek Leerdam 

 20 mei boerensnuffelmarkt 

Giessenburg 

 3  juni rommelmarkt Ouddorp 

Data presentatie-avonden: 

 30 mei Breukelen 

 8 juni Middelharnis 

 22 juni Ouddorp 

Er zijn meer plaatsen waar u de fami-

lie Bijkerk kunt ontmoeten. Daar 

wordt u t.z.t. nog over geïnformeerd 

via de site en een uitnodiging. 

 

Verlof: 

Tijdens de verlofperiode hoopt de 

familie Bijkerk van 19 mei tot en met 

20 juli in Leerdam (De Ruijterstraat 

21) te verblijven. 
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Gedenkstenen 

Een paar dagen geleden werden we weer 

herinnerd aan het wonder dat  Elise nog bij 

ons is. We lazen uit de Bijbel Psalm 34:8:  

´De Engel van de HEERE legert zich rond-

om degenen die Hem vrezen en rukt hen 

uit´. Het is goed om de daden van de Heere 

in herinnering te houden. De Bijbel noemt 

dat: ´gedenkstenen oprichten´.  

Een aantal jaren geleden maakten we een 

boswandeling onder leiding van een gids. 

In Suriname is dat gewoon het verstandig-

ste. Maar zoals alle gidsen had ook de onze 

een aantal regels voor de goede orde. Dom 

van ons dat we ons er niet aan hielden. 

Stefan en Elise liepen voorop om alle de-

tails van het oerwoud als eerste te kunnen 

zien. Zo leer je veel, maar vang je ook de 

eerste klappen op. Om dat te voorkomen, 

hoort de gids voorop te lopen met een kap-

mes. Onderweg zien we ineens een slang 

achter Elise verschijnen. Opgericht om toe 

te happen in haar enkel. Om de een of an-

dere reden maakt hij z´n actie niet af, maar 

valt terug in het gras waar hij vandaan 

kwam. De gids draait zich om vanwege ons 

gegil en kapt hier en daar op de plaats 

waar wij de slang zagen verdwijnen. Even 

later houdt hij de slang omhoog. Dood. 

Het blijkt een van de gevaarlijkste gifslan-

gen van het land te zijn. Het gif heeft maar 

een paar minuten nodig om het bloed te 

laten stollen, waardoor het hart niet meer 

in staat is het bloed het lichaam rond te 

pompen. En dat terwijl we uren verwijderd 

zijn van het ziekenhuis voor antigif. Ge-

schrokken lopen we nog een eindje verder, 

maar de lol is eraf.  

Onderweg praat Andy erover met de Hee-

re. ´Heere, wat gebeurde er nu?´ Voordat 

de wandeling voorbij is, weet Andy de re-

den van de onafgemaakte actie van de 

slang. Een engel. Misschien zelfs de ver-

schijning van de Heere Jezus voor Zijn 

komst op aarde als de Engel van de HEE-

RE. De slang heeft meer gezien dan wij.  

Wij verwachten die dag met groot verlan-

gen om Hem te zien van aangezicht tot 

aangezicht.  

Verlof 2017 

Daar hangt het weer, op onze kamer: het 

lint met nummers. Nummers die vertellen 

hoeveel nachtjes we nog moeten slapen 

voordat we in het vliegtuig naar Nederland 

stappen. Elke dag is dat, na een 

´Goedemorgen´, ongeveer het eerste wat 

we vertellen. Het 

zou kunnen zijn dat 

de vlucht wordt uit-

gesteld, maar aan 

ons zal het niet lig-

gen. We hopen u en 

jou snel te zien. 

Daaag. 

Stefan en Elise 

 

 

 



1000 kinderbijbels voor Suriname 

Het oorspronkelijke plan was dat Greet Peters  kinderbijbels 

wilde uitdelen op de school waar ze werkt: vijfhonderd in to-

taal. Ik werd zo enthousiast voor dit plan, dat ik beloofde er  

hetzelfde 

aantal aan 

toe te voe-

gen voor 

een andere 

school waar 

ze ook les-

geeft. Het 

idee dat 

zoveel kin-

deren het 

Woord van 

God in hun 

eigen taal 

en op hun 

eigen ni-

veau kun-

nen lezen, 

gaf ons 

´vleugels´. 

We verspreidden het bericht waar we maar konden. Blijkbaar 

raakte het ook de harten van de ontvangers, want we zijn de 

duizend allang voorbij. Ik kan moeilijk woorden vinden om te 

beschrijven hoe blij de kinderen en leerkrachten, zondags-

schoolleidsters, maar ook volwassenen in detentie zijn met 

hun nieuwe aan-

winst.    
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Moeders in gebed 

Hoewel de groep moeders, die met elkaar bad, in het begin 

snel groeide, hebben we de laatste maanden met z´n tweeën 

gebeden. Het is moeilijk om Surinaamse moeders bij elkaar 

te krijgen én te houden, omdat de meeste werken.  Natuurlijk 

blijven we bidden en manieren bedenken om met meer moe-

ders te bidden voor onze kinderen en hun scholen, maar we 

zijn ook ontspannen. Het is Gods zaak. Dat zal Hij ook laten 

zien. Twee weken geleden vroeg ik een van de studenten 

met wie ik Bijbelstudie doe om te bidden voor een extra moe-

der. In de dagen erna leek het alsof de Heere regelmatig zei: 

`Ik zal een moeder toevoegen´. Afgelopen bijeenkomst stond 

ze daar ineens. Niets wetend van het gebed van de studente 

of het spreken van de Heere tot mij. Haar verhaal was mooi. 

De eerste keren had ze met ons meegedaan, maar uiteinde-

lijk het bidden ingeruild voor de sportschool. Een paar dagen 

geleden was ze bij de dokter vanwege klachten aan haar 

voet. De dokter zei: ´Je mag niet meer sporten vanwege je 

platvoeten. Je belast je voeten er teveel mee.´ Ze had er best 

even om gehuild. De dag erna kwam telkens ´Moeders in ge-

bed´ in haar gedachten alsof, zo vertelde ze, ´God er bij me 

op aandrong om weer terug te gaan. Hier ben ik dan´.  

Schoenendoosactie 2017 

Voor de tweede keer heeft een Zeeuwse school uit Middel-

burg schoenendozen gestuurd naar Suriname. De vorige keer 

hebben we ze uitgedeeld aan Indianenkinderen in het bin-

nenland. Deze keer voor een kinderclub in Walk of Faith (een 

interkerkelijk centrum in Paramaribo) voor armen uit de wijk. 

Afgelopen week heb ik de eerste dozen gebracht. Deze week 

volgt de rest. 
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De bomaslang en de gevangenis 

Hoewel de gevangenis zijn naam gewoon dankt aan de pol-

der waarin het gebouw zich bevindt, heeft het toch iets gees-

telijks in zich. Ten minst, zo zie ik het. Of beter: zo hoorde ik 

pas van iemand. Boma verwijst namelijk naar een wurgslang. 

Santa staat voor heilige. De slang heeft in de Bijbel een nega-

tieve lading, iets satanisch. Het is zelfs de naam van Gods 

tegenstander: satan. Wanneer we hier in Suriname verhalen 

horen over demonie en bevrijding, dan komt er vaak een 

slang in voor. Mensen die bezeten zijn, sissen en kronkelen 

soms als een slang. Dat demonen mensen in de gevangenis 

‘opzoeken’, komt heel regelmatig voor. Soms zijn het mis-

schien verhalen, maar inmiddels hebben we genoeg gezien 

om te weten dat mensen het ook werkelijk meemaken. Dat 

er mannen en vrouwen met regelmaat opnieuw in de gevan-

genis belanden, heeft ook alles te maken met de wurggreep 

van de slang. De oude slang, zoals het boek Openbaring hem 

noemt. Daarom is het zo ontzettend nodig dat het licht van 

het Evangelie op die donkere plaats komt. Het brengt gees-

telijke vrijheid voor gevangenen.    

 

Vermist 

Kent u Rachel nog, het buurmeisje dat tot geloof kwam? Inmiddels is ze bijna zeventien jaar. Haar vader is de grote afwezi-

ge. Hij heeft haar moeder ingeruild voor een ander. Misschien ook wel voor meerdere vrouwen, zoals hier heel gewoon is. De 

status van de man hangt samen met het aantal buitenvrouwen. Vorige week belde Rachel mij om te vertellen dat haar zusje 

een maand geleden ‘s nacht van huis was weggelopen. Al eerder was er veel spijbelgedrag, dat ze thuis nooit had verteld. De 

familie heeft haar sindsdien niet meer gezien. We hebben het vermoeden dat ze met een man samenleeft. Zo jong al, ze is 

pas vijftien. Wilt u voor haar en haar familie bidden? Hieronder staan Rachel en haar broertje Maarten. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE2Zu1-erSAhUGuBQKHdXlDmMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmagichairz.com%2Fgeschiedenis%2F&psig=AFQjCNHbsP5wePTdToWKcQdWHkBL2PKHMg&ust=1490300816823076
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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)  

 

 

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 

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 Facebook 

 Meldt u aan voor de nieuwsbrief 
via  info@szos.nl 

 

Secretaris Thuisfrontcommissie: 

Corine Both 

0345 633989 
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Gods zorg in 2016 

We willen deze keer beginnen met onze 

dank uit te spreken aan de Heere God. Hij 

heeft in 2016 op bijzondere wijze gezorgd 

voor ons als TFC. We hebben mogen erva-

ren dat Hij onze gebeden gehoord en ook 

verhoord heeft.  

Toen we het jaar 2016 begonnen, waren de 

kosten levensonderhoud in Suriname zo-

danig gestegen dat we bij normale inkom-

sten een gat in de begroting hadden van 

bijna € 8.000.  We hebben een beroep op u 

als “thuisfront” gedaan en diverse acties op 

touw gezet. Dat heeft geholpen, maar zon-

der de Heere, die harten geneigd heeft, 

zou het daarmee niet gelukt zijn.  

Nu het jaar afgesloten is, blijkt er een over-

schot te zijn van € 3.180. Een verschil van 

maar liefst € 11.000. Hoe kan dit? We zul-

len hieronder de verschillen toelichten. 

Allereerst de vaste inkomsten. De inkom-

sten uit incasso’s stegen van € 6.400 in de 

begroting naar € 6.705, mede door de actie 

“100 maal € 5”. Met deze actie wilden we 

het aantal machtigingen verhogen met 

honderd stuks van € 5 per maand, zodat de 

jaarinkomsten stijgen met € 6.000. Hier-

mee kan structureel het tekort worden 

weggewerkt. Deze actie loopt nog steeds: 

meer machtigingen zijn welkom! 

Verder stegen de giften van begroot € 

9.750 naar werkelijk in 2017 € 16.093. We 

ontvingen een mooie gift van € 1.500 van 

een bedrijf uit Middelharnis. Verder werd 

er door studenten van het Hoornbeeck 

College actie gevoerd die € 2.300 oplever-

de. Door de samenwerking met Willem 

den Hertog -via onze stichting besteedt hij 

gelden voor het evangelisatie- en gevange-

niswerk in Suriname– ontvingen we € 500. 

We hebben met hem de afspraak dat van 

de giften voor zijn werk die via de stichting 

SZOS lopen 10% mag worden gebruikt 

voor levensonderhoud van de familie Bij-

kerk. Verder noemen we hier enkele kerke-

lijke bijdragen: HHK Wijk en Aalburg col-

lecte € 990; PKN Giessenburg collecte € 

687; Herv. Evangelisatie Voorthuizen Pink-

stergift € 500. Ook werden er verschillende 

extra giften ontvangen van particulieren. 

De acties die we hielden, brachten meer op 

dan het jaar ervoor. We noemen hier de 

belangrijkste acties met de opbrengst: Si-

naasappelverkoop € 1.757; Rommelmarkt 

Ouddorp € 5.257; Krentenbroodactie € 

1.032; Collecte Leerdam € 1.220; verkoop 

goederen (waaronder kaarten) € 1.237; 

giften eindejaarsbrief € 2.775. Nog enkele 

kleine bedragen van de snuffelmarkt in 

Giessenburg en de Koningsmarkt in Leer-

dam. Totaal kwam er via de acties € 13.941 

binnen.  

Samen met nog een rentepostje van € 202 

en een gift voor een specifiek doel van € 

825 werd er aan inkomsten ontvangen € 

37.766. Hiertegenover stonden aan uitga-

ven € 34.587 waarvan € 30.000 voor de kos-

ten van het levensonderhoud voor de fami-

lie Bijkerk. De overige uitgaven zijn voor 

reservering voor verlof en pensioen, de 

kosten van nieuwsbrieven, bankkosten en 

de doorbetaling van de specifieke giften. 

Het positieve verschil tussen inkomsten en 

uitgaven van ruim 3.000 euro kon in dit 

geval worden toegevoegd aan de reserve. 

Hiermee kon de helft van het tekort van 

2015 weggewerkt worden. 

We willen iedereen die bijgedragen heeft 

met giften, deelname aan acties, als vrij-

williger en door gebed hartelijk danken. 

We zijn niet beschaamd in ons vertrouwen 

op de Heere en op u in de zorgen die we 

hadden. Geloofd zij de Heere, Hem komt 

alle eer toe. Hij zal ook instaan voor het 

mooie werk in Zijn Koninkrijk, dat ook in 

Suriname gestalte mag krijgen. Er is daar 

veel strijd, vooral geestelijk, maar de Heere 

is veel machtiger. Hij toont dat wie op Hem 

vertrouwen niet beschaamd uitkomen.  

Geurt Versteeg MBA, penningmeester 


