Nieuwsbrief
Familie Bijkerk naar Suriname — de laatste voorbereidingen

Aftellen naar een nieuwe toekomst
Vijf, vier, drie, twee, één……….
Voor ons is het aftellen. Op
D.V. 6 juli stappen we in het
vliegtuig van de Surinaamse
Luchtvaartmaatschappij op
weg naar een nieuwe toekomst. De vlucht van zo’n 9
uur die een wereld van verschil gaat maken. Het verschil
tussen ‘eigen’ en ‘vreemd’,
blank en bruin, comfort en
eenvoud. In de eerste nieuwsbrief heeft u kunnen lezen
over het waarom van onze

plannen, over het land waar
we naar toegaan en over het
werk dat we gaan doen. Als u
die nieuwsbrief heeft gemist,
dan kunt u hem lezen op de
website. In deze en de volgende nieuwsbrieven zult u
steeds meer informatie krijgen. Daardoor kunt u ons
blijven volgen en u meer en
meer een voorstelling maken
van onze situatie. We hopen
door onze verhalen ‘ver weg’
dichtbij te brengen.

Afscheid op vele fronten
Kinderen zeggen “dag Nederland”. In allerlei situaties
neemt ‘gedag zeggen’ of afscheid nemen een plaats in.
Soms letterlijk, soms figuurlijk. Daan en Mark hebben
even geleden hun laatste
verjaardag in Nederland gevierd. De opkomst was dit
keer ook groter. Op school
houden ze een presentatie
over hun toekomst in Suriname en denken ze na over
een afscheidstraktatie. Zo
nemen ze stapje voor stapje
afscheid van het leven in Ne-
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Wist u dat:

derland. Ook de vaccinaties
dragen daar ongewild aan
bij.

De stad Amsterdam eind
18de eeuw de eigenaar van
Suriname was?

Op donderdag 21 april heeft
Andy, na 13 dienstjaren, afscheid genomen van Tablis
Wonen. Tijdens de afscheidsreceptie waren veel collega’s
en relaties aanwezig om de
hand te drukken. Het was
een warme ervaring voor
hem en Jacoline. Velen benadrukten het ‘bijzondere’ van
het afscheid en wensten hen
‘alle goeds’ toe.

Het hoogste punt van Suriname de Julianatop is (1280
meter)?
Suriname qua natuurrijkdommen het op 16 na rijkste land ter wereld is?
1 juli de feestdag Keti-koti
is? Op deze dag herdenkt
men de afschaffing van de
slavernij.
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Collecteweken Leerdam en Zederik
De afgelopen periode zijn er
twee collecteweken georganiseerd. Met de bereidwillige
inzet van onze vrijwilligers is
er in Leerdam en Schoonrewoerd gecollecteerd. De opbrengst van deze collecteweek was € 1.047!
Twee weken later is er in de
gemeente Zederik in de

week is € 1.181. Voor deze
bedrgaen zijn we dankbaar,
hierdoor worden we ook bemoedigd. Niet in alle wijken
en kernen hebben wij kunnen
collecteren, vrijwilligers zijn
nog altijd van harte welkom!
Naast de collecteweken is er
nog een zeer mooi initiatief
genomen door een wel heel

Activiteitenkalender
D.V. zaterdag 11 juni
Activiteitenmarkt Ouddorp
(Bokweg 2, 9:30—14:30 uur)
- verkoop van boerenkaas, bolussen en appelflappen
- verkoop van cadeauartikelen
en fotokaarten
- glasgraveren
- rommelmarkt
- presentaties
- sjoelwedstrijd
D.V. vrijdagavond 1 juli
Afscheidsbijeenkomst in gebouw “De Schakel” te Leerbroek (Raadhuisplein 1, 19:45
uur)

Planning 2011

kinderen bij Talmastraat 28.
Desi voorop. Desi komt
graag. Vooral de boekenkast
is in trek. Samen met Stefan
en Elise nestelt ze zich op de
bank om plaatjes te kijken
en voorgelezen te worden.
Desi komt uit een gebroken
gezin en geniet van de gezelligheid, de rust en aandacht.
Buiten op straat is het knokken voor zichzelf en thuis
zijn er weinig spelmogelijkheden door geldgebrek. Regelmatig verschijnt er een
hoofdje door het gat in de
schutting. “Mag ik bij u spelen?” of “mag ik bij u knip-

geleden verhuisd. Begrijpelijk, we wonen hier allemaal
in sloopwoningen. Ik ben er
verdrietig van. Er is een
band tussen ons ontstaan.
Ze heeft voor het eerst gehoord dat er een God is. Ik
hoop dat de verhalen uit de
kinderbijbel
onuitwisbaar
voor haar zijn.
U begrijpt het: een prachtige
voorbereiding op het werk in
Suriname. Leven tussen de
mensen. Leven tussen de gebrokenheid van het leven. De
verhuizing naar zo’n eenvoudige woning in een volks-

Juni:

Afronding vliegopleiding Andy

Juli:

Vertrek naar Suriname

buurt leert ons veel. Wat
voor ons vrijwillig is, is voor
velen noodzakelijk: leven
van het weinige dat je hebt.
Wij geloven vast dat de Heere onze weg hierheen heeft
geleid. De cultuurschok vanuit deze volksbuurt in Leerdam en een buitenwijk in Paramaribo is groot, maar de
schok vanuit het landelijk
gelegen Oosterwijk zou nog
veel groter zijn geweest. Om
eerlijk te zijn, hebben we
eerst wat gemopperd, maar
nu zien we hoe wijs God is in
Zijn besturing van ieders leven.
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Door vleugels gedragen...
Maandag 2 mei. Om 05.00
uur gaat de wekker. Na wat
rek- en strekoefeningen
staan dan toch mijn twee
voeten naast het bed.
Ik sjouw de tas met
T-shirts, korte broeken en zonnebrandcrèmes naar beneden. Hoewel ik moeite doe om zachtjes te
lopen vanwege de
nachtrust van de overige
huisgenoten,
kan ik gekraak en gepiep
toch
n iet
vo or ko me n.
“Gelukkig is dit tijdelijk,”
verzucht ik.
Na een paar uur sta ik op
Schiphol en check ik in voor
de United States. De reis gebruik ik, evenals de achterliggende weken, om me voor
te bereiden op mijn vliegopleiding. Het schijnt de beste
studieresultaten te geven

wanneer je alle lesstof van
tevoren hebt doorgenomen
en ter plaatste nog een keer
bestudeerd.

zien in het licht van de opdracht van God voor ons leven. Deze hoop op God geeft
me kracht voor elke dag.
Deze
dagen
van
wachten en doelen
bijstellen, heb ik wel
gebruikt om mijn
theorie-examen voor
te bereiden. Het examen heb ik inmiddels
gemaakt en gelukkig
ben ik geslaagd!

Dinsdag 24 mei. Er liggen
inmiddels drie weken achter
me. De eerste twee weken
verliepen stroperig: wachten
op de goedkeuring van een
vingerafdruk, lessen die werden geannuleerd, wennen
aan het klimaat en de inspanning vanwege de taal. Ik
werd er een beetje moedeloos van. Wat me geholpen
heeft, is om deze weken te

Ik maak nu goede vorderingen met het vliegen. Dat
komt voornamelijk door mijn
‘drilinstructeur’.
Vreselijk
wennen! Geen complimenten, geen menselijkheid. Hij
aanvaart alleen perfect resultaat. Voor hemzelf. Ook voor
mij. Toch kan ik hem steeds
meer waarderen. Goed vliegen, dat kan hij en dat wil hij
mij ook leren.

Van de penningmeester
De oprichting van de SZOS
ligt al weer enige maanden
achter ons en sindsdien zijn
er veel inspanningen verricht
om financieel solide steun te
kunnen bieden aan het zendingswerk van het gezin Bijkerk. De functie die Andy bij
de Surinaamse Zendingsvliegdienst heeft, is onbetaald. Dit betekent een grote
afhankelijkheid van de giften
en donaties die de SZOS ontvangt.
De SZOS werkt met een begroting van € 45.000 per
jaar. Dit bedrag is getoetst
aan de normen van de inter-

nationale zendingsvliegdienst
MAF. De kosten voor levensonderhoud, zorg en voorzieningen vormen het grootste deel van de begroting.
Voor Suriname geldt dat de
kosten voor goede zorg en
goed eten relatief hoog
liggen.
Doordat de stichting een
compact karakter heeft, is
het mogelijk om alle giften
zeer effectief ten gunste van
de zendingsondersteuning in
te
zetten.
Middels
de
nieuwsbrief
zullen
wij
hiero ver
b lijvend
verantwoording afleggen.

Het is bemoedigend om te
ervaren hoe er vanuit particuliere en zakelijke hoek met
een warm hart is gegeven.
Deze steun is ook zeer noodzakelijk om het zendingswerk
mogelijk te maken. Als u nog
niet in de gelegenheid bent
geweest om uw steun concreet te maken, willen wij u
aanmoedigen om dit alsnog
te doen. Sinds kort is aan de
website de mogelijkheid toegevoegd om een machtigingsformulier aan te vragen.
Onze dankbaarheid voor al
uw meeleven en bijdragen is
zeer groot.
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1 juli: Afscheidsbijeenkomst
Op D.V. vrijdagavond 1 juli zal er
een afscheidsbijeenkomst worden georganiseerd in gebouw
“De Schakel” te Leerbroek
(Raadhuisplein 1). Tijdens deze
avond is er gelegenheid om als
meelevende en belangstellende
afscheid te nemen van het gezin
Bijkerk. Via deze weg willen wij
u dan ook uitnodigen om aanwezig te zijn. De bijeenkomst zal

om 19:45 uur beginnen. Ds. Bijkerk, vader van Andy, zal een
meditatief woord spreken. Tijdens de bijeenkomst is er een
collecte ter bestrijding van de
onkosten. Na afloop is er gelegenheid om Andy, Jacoline en de
kinderen persoonlijk de hand te
drukken. U bent van harte welkom. De familie Bijkerk stelt uw
aanwezigheid zeer op prijs!

Even voorstellen: Anja Voogd
In deze nieuwsbrief mag ik u
‘ontmoeten’ namens de TFC van
Andy en Jacoline. Mijn naam is
Anja Voogd, de oudste zus van
Jacoline, geboren in Ouddorp, en
nu al vele jaren wonend in
Nieuw-Lekkerland. Mede namens
de familie mag ik deel uitmaken
van de SZOS en de TFC om het
zendingsondersteunend werk
van Andy en Jacoline t.b.v. onze
naaste in Suriname een plaats te
geven.
Vooral de kinderen hebben
mijn
aandacht. Dat kan
ook niet anders als je al
meer dan 20
jaar het onderwijs
aan
jonge kinderen mag dienen. Nederlandse en
Surinaamse kinderen, maar ook
wij allen, hebben hetzelfde nodig: de Heere Jezus Christus te
kennen voor eigen hart en leven
als onze Zaligmaker.
Als secretaresse van de stichting
zijn mijn werkzaamheden vooralsnog beperkt, maar het voorbereiden van activiteiten, zoals

woonadres:
(tot en met 5 juli 2011)
Fam. A.L. Bijkerk
Talmastraat 28
4142 AL Leerdam
06 37 118 118

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

de verkoopdag in Ouddorp,
vraagt heel wat uurtjes tijd. We
ervaren al veel hulp van vrijwilligers. Misschien een idee voor u
om zo ook uw bijdrage te leveren aan dit zendingsondersteunend werk,
waarvoor veel
menskracht en geld nodig is.
Ja, Andy en Jacoline zijn met
hun gezin straks geheel afhankelijk van giften. Toch is er meer
nodig: Als de Heere het huis niet
bouwt, tevergeefs bouwen deszelfs bouwlieden…. En probeert u ook dit
alles
op
te
dragen in het
gebed, opdat
God aan Zijn
eer zal komen?
Wist u dat een kaart of een email door de familie Bijkerk erg
op prijs wordt gesteld? Dit meeleven bevelen we van harte aan!
Aan zending is geestelijke strijd
verbonden, want andere machten zullen proberen om de heerschappij van de Heere Jezus
Christus te verstoren. Daarom is
het van belang te waken en te
bidden.

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

