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Familie, vrienden, TFC-leden, vrijwilligers en donateurs, hartelijk dank voor jullie betrokkenheid en ondersteuning in de afgelopen tijd! Mede door u/jou is het mogelijk
dat wij ons werk hier kunnen doen. We bidden jullie vanaf deze plaats Gods zegen
toe voor de kerstdagen en het jaar 2012.
Suriname - Andy & Jacoline, Roeland, Mark, Daan, Stefan en Elise Bijkerk
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Kind en Evangelie
Het is half zeven in de ochtend
als Stefan en Elise worden gewekt. “Gaan we vandaag naar de
Regenboogschool, mama?” En:
“Gaat u vandaag weer over de
Heere Jezus vertellen?”
Op dinsdag- en woensdagmorgen zitten Stefan en Elise op
school. Samen met zo’n twintig
peuters luisteren ze naar een
Bijbelverhaal en leren ze Bijbelliedjes. De Regenboogschool is
een reguliere pre-school. De

meeste peuters spreken Nederlands. Aan het hoofd staat een
Engelssprekende christendirectrice. Lange tijd was het haar wens
om de kinderen bekend te maken met de Bijbel, maar vormde
de taal een barrière. We hebben
ons er allebei over verwonderd
hoe God mensen bij elkaar
brengt. Jong en oud, blank en
zwart, allen besprenkeld met de
liefdevolle woorden van de trouwe Vader.

Activiteitenkalender
- Wilt u een presentatie laten
verzorgen over het werk van
de familie Bijkerk en de SZOS
voor uw vereniging, club of in
een ander verband? Neem dan
contact op via info@szos.nl.
- Kijk voor toekomstige activiteiten eens op www.szos.nl.
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Een blik in het leven van de kinderen Bijkerk
“Stefan, opletten!” klinkt het
vanaf de passagiersstoel. Elise
corrigeert Stefan die op mama’s
schoot de auto bestuurd. Even
later: “Stefan, heet!” Dit klinkt
als waarschuwing zodat hij zijn
mond niet zal verbranden aan
de warme macaroni.
Elise is onze bezige levensgenieter met pretogen. Even geleden zongen we voor haar
“happy birthday”. Stil zitten is
lastig voor haar. Ontdekken,
rennen, fietsten des te beter.
Soms zouden we wensen dat
ze meer Indianenbloed had.
Die kinderen kunnen zo rustig
op hun stoel zitten!
“Mama, ik heb echt geen zin
meer in inpakken. Wilt u het
doen?” Stefan is dagelijks druk
met het inpakken van zijn rugtas: sokken, T-shirts, een flesje Cola. En dat alles voor de
logeerpartij bij opa Voogd.
Naar Stefans beleving zou dat
elke dag kunnen gebeuren en
hij moet daarop goed zijn
voorbereid. Regelmatig belt hij
naar opa met de vraag of hij
kan komen en of opa hem dan
ophaalt met zijn groene busje.
Getraind tot studiebikkels
Inmiddels zijn we ermee bekend. Mark en Daan zitten of
hangen elke middag een paar

uur op een stoel, bank of bed
om huiswerk te maken. Op de
Christian Liberty Academy (CLA)
gaan ze ervan uit dat kinderen

leergierig zijn en veel kunnen
onthouden. Hoewel we allemaal
aan de nieuwe leermethode
moesten wennen, heeft Daan
wel de moeilijkste periode achter de rug. Zijn cijfers waren erg

laag, hij was onzeker vanwege
de Engelse taal en het hoge lesniveau. Onderwerpen als fotosynthese, moleculen, achtergronden en indeling van de Bij-

belboeken moeten worden bestudeerd. Mark en Daan zitten in
klas 4 en maken nu gelukkig
goede vorderingen. In de school
heerst rust, orde en discipline.
Brutaliteit, te laat komen en
pesterijen zijn ‘not done’.
Warm en Vochtig
Warmte kan behoorlijk hinderen bij het inslapen. De airco
lijkt de oplossing. Tenminste,
zo lang hij het doet!
Roeland heeft de moed opgeven. Hij slaapt ’s nachts buiten
in de hangmat. Heerlijk koel na
zoveel zweet overdag. In de
loodsen en containers is het zo’n
40 graden. De buitentemperatuur ligt gemiddeld rond de 30
graden en elke middag zijn er
buien. Het korte regenseizoen is
aangebroken.
Overdag knutselt Roeland bij
DibaSUR aan machines, rijdt in
een heftruck en sjouwt containers leeg. In de avonduren is
Roeland vaak achter de computer te vinden. Hij is verantwoordelijk voor het invoeren
van de voorraad. Tussendoor
wordt er heel wat gepraat ‘met
Nederland’ via Skype, mail en
telefoon. Voor de afleiding
speelt hij vaak basketbal met
twee buurtgenoten of vermaakt
zich met een jachtgeweer.

Van de penningmeester
In de donkere, maar gezellige
dagen rond de Kerst zijn veel
mensen en bedrijven bezig met
het opmaken van de balans van
het jaar. En daarnaast is het ook
de tijd om vooruit te blikken.
Plannen en doelen worden gesteld voor het komende jaar.
Ook vanuit de SZOS kijken we
achterom en vooruit. We mogen
terugzien op een turbulent jaar,
waarin veel is verwezenlijkt. In
financieel opzicht is merkbaar

dat er veel warmte en meeleven
is voor het werk dat in Suriname
moet en mag worden verricht.
Onze dankbaarheid hiervoor is
groot.
Als we vooruit kijken naar het
komende jaar, zien we de SZOS
voor de uitdaging gesteld om
voldoende middelen bijeen te
vergaderen. We voelen de noodzaak om voortdurend ondersteuning te kunnen bieden. Hierin
zijn we, ook in financieel op-

zicht, afhankelijk van Gods voorzienigheid. Daarnaast mogen we
ook het vertrouwen uitspreken
dat Zijn wegen ten allen tijde
goed zijn. Dit ontneemt ons niet
de roeping om ook komend jaar
geldwervende activiteiten te organiseren. Vanaf deze plaats
willen we hier al vorm aan geven
door (opnieuw) een beroep te
doen op uw warmte en vrijgevigheid. De Heere zal Zijn werk
voltooien.
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Nieuws vanuit de hangar
U hebt in de vorige nieuwsbrief
‘kennisgemaakt’ met mijn
collega’s. Intussen is onze vaste
piloot ontslagen. De situatie was
helaas zodanig dat we niet anders konden besluiten. De managementtaken komen nu wel
wat in de verdrukking, omdat ik
alle
vluchten
verzorg.
De sfeer in het SZV-team is ge-

lukkig weer goed en men waardeert het enorm dat we naar de
wortels van de MAF terugkeren.
Met Gods hulp mogen we werken aan de veranderingen die
bij de SZV zo nodig waren.
Er wordt hard gewerkt aan de
hangar. Die kan na zoveel jaren
wel een likje verf gebruiken.
Eén van onze Cessna’s is toe

aan een nieuwe motor. Als u dit
leest, is Richard hard bezig om
deze te installeren. De accountant is bezig met vier jaarverslagen. Dat was ook een tijd
blijven liggen. Ik ben dankbaar
met de waardevolle contacten
die er zijn met de zendelingen,
met de voorgangers en met de
dorpelingen.

From the left hand seat — 2
Vandaag ga ik ze naar Palumeu
brengen, Fred en Trudy Vermeulen. De volgende vlucht
naar het dorpje is ook een belangrijke. Nu niet met mensen,
maar met Bijbels en benzine.
Wat een mooie dag! De allereerste zending Oude Testamenten in de Trio-taal.
Jarenlang is er aan deze Bijbelboeken gewerkt. Vier plaatselijke tolken hebben daarbij be-

langrijk werk geleverd. Ze hebben woorden uit hun taal gezocht bij de woorden van de
Bijbel. Nu liggen er dozen vol bij
de SZV op voorraad. In de komende weken hoopt Fred, in
een speciaal kampje aan de rivieroever, de Trio-Indianen te
onderwijzen in het Oude Testament. Fred en Trudy denken dat
er zo’n twintig Indianenvoorgangers zullen komen.
Drie weken later……
We zijn alweer op de terugweg
naar de stad. ’t Was kort, maar

heerlijk: Fred en Trudy vertellen
over de blijdschap die ze ervaren bij het zien van Gods daden
onder hun geliefde Trio’s. De
zendelingen verlangen naar hun
vaderland. Ze zijn niet meer in
staat om onder de Indianen te
wonen; ze de zeventig zijn gepasseerd. Toch blijft hun hart
hier in Suriname achter.
Nog even maken we een omweg om het kampje, Weeja, uit
de lucht te zien. Prachtig ligt

me. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Een regenboog, precies
onder ons, die bestaat uit een
volledige cirkel. Ik draai me om
en gebaar naar beneden. Ook
de passagiers zijn zichtbaar onder de indruk, maar helaas is
het fototoestel te laat uit de tas.

het daar, tegenover de sula in
een van de vele bochten van de
rivier. Niet twintig, maar tachtig
Indianen zijn er gekomen om
onderwezen te worden!

aan het werk bij de Surinaamse
Zendings Vliegdienst.
De Bijbelconferentie op Palumeu
ligt alweer enige tijd achter ons.
Dat was een gezegende tijd met
zestien preken, koorzang, samenzang, kerkelijke vergaderingen, ontmoetingen, verbondenheid. Zomaar een aantal woorden die de driedaagse conferentie typeren. De Bijbelconferentie
blijkt zo belangrijk voor de Indianen te zijn, dat ze besloten
hebben de conferentie jaarlijks
te organiseren. Wat voel ik me
bevoorrecht dit werk te doen.

Ik geef gas om verder te stijgen, tot boven het wolkendek.
Het geraas van de motor maakt
het bijna onmogelijk om normaal met elkaar verder te praten. Terwijl we daar zo hoog
boven de stapelwolken huiswaarts vliegen wordt mijn aandacht getrokken door een
prachtig kleurenpallet beneden

Gedachten vermenigvuldigen
als ik verder huiswaarts vlieg: ik
besef dat de tijd erg snel gaat.
Vier maanden ben ik inmiddels
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Van de kinderen: Mark
Hallo allemaal,
Ik woon hier erg mooi, want het
vliegveld is erg dicht bij mijn huis.
En elk vliegtuig komt over ons huis.
Ik ben ook erg blij dat mijn vader
piloot is, want ik kan zo erg makkelijk naar de SZV gaan en helpen en
vliegtuigen kijken. Mijn vader vliegt
nu veel en dus komt mijn vader ook
vaak over ons huis gevlogen.
Echt leuk om mijn vader te zien
vliegen en mijn vader kan pas echt
vliegen, vind ik!
Ik wil zelf ook piloot worden. Ik zit

Woonadres:
op een Engelse school. Mooi, dan
leer ik alvast Engels, maar ik vind
het echt niet altijd makkelijk, want
het niveau is erg hoog. Een zeven is
voldoende. Een 6 niet en ik heb ook
vreselijk veel toetsen. Elke dag uren
leren. In Nederland zou ik het nu
vreselijk makkelijk vinden.
Als ik tijd over heb, bouw ik vliegtuigen van Lego. Samen met Daan
heb ik vliegvelden in de tuin gemaakt.
Bye, bye

Even voorstellen: Marten Hulleman
Mijn naam is Marten Hulleman en ik
woon in Leerdam. Sinds één jaar
ben ik getrouwd met Lianne en samen zijn we actief in de thuisfrontcommissie (TFC). Daarnaast ben ik
penningmeester van de SZOS.
Inmiddels ben ik ruim drie jaar
werkzaam bij PLUS Retail. Dit is de
organisatie achter de PLUS Supermarkten. Ik ben actief als Business Controller
binnen
de
commerciële afdelingen. Doordat er zeer
veel dynamiek aanwezig is in de retail,
wisselen de commerciële
onderwerpen
zoals
prijsniveau,
marge en omzetaandelen zich in hoog
tempo af. In de supermarktwereld gaat
het letterlijk om de
eurocenten die op
een pot doperwten
worden
verdiend.
Hierdoor hebben de kleinste details
in het beleid en de uitvoering een
grote invloed op het resultaat.
Andy en Jacoline waren voordat de
SZOS werd gerealiseerd bekenden
uit de gemeente en kennissenkring.
Nadat een jaar geleden onze wegen
middels de SZOS nauw tot elkaar

Fam. A.L. Bijkerk
Magnesiumstraat 10
Paramaribo, Suriname
fam.bijkerk@gmail.com
Telefoonnr. 06 37 118 118
(binnenlands tarief)

Verjaardagen
18 januari
Jacoline
09 maart
Andy
25 april (2002) Daan
23 mei (1999)
Mark
11 juli (2008)
Stefan
4 oktober (1992) Roeland
7 november (2009) Elise

kwamen, is een periode aangebroken waarin zeer intensief is toegewerkt en toegeleefd naar het daadwerkelijk
realiseren
van
‘de
overtocht’.
Binnen de stichting houd ik mij
voornamelijk bezig met de financiën. Binnen de TFC ondersteun ik
waar mogelijk met de activiteiten
die worden georganiseerd en stel ik de
nieuwsbrieven
samen. Vanuit deze rol
is duidelijk zichtbaar
hoe waardevol en
belangrijk het is dat
we door vrijwilligers
worden in ondersteund in onze activiteiten: hulp bij een
verkoopdag, collecte
of bij het rondbrengen van nieuwsbrieven is onmisbaar. Wij
ervaren al deze hulp
als een zegen.
Ik ben dankbaar bij te mogen dragen aan het ondersteunen van de
uitbreiding van Zijn Koninkrijk waar zending voor staat. Het maakt
jezelf onooglijk klein. Toch wil de
Heere Zijn Koninkrijk uitbreiden
door kleine mensen in Suriname en
in Nederland, door de familie Bijkerk, door mij, door u.

Stichting Zendingsondersteuning Suriname
(SZOS)
Oud Schaik 34
4141 JB Leerdam
Rabobank nr. 1608.87.208
penningmeester:
Marten Hulleman
administratie@szos.nl
Informatie over SZOS?
www.szos.nl of info@szos.nl
Nieuwsbrief ontvangen?
nieuwsbrief@szos.nl
Liever per post?
secretaris TFC:
Corine Both
0345 633989

