Nieuwsbrief familie Bijkerk
Swieti kona
Swieti kona. Dat is ‘welkom’ in
het Sranan, de taal die bijna iedereen in Suriname spreekt. En
welkom waren we in het bijzonder bij MAF Suriname, bij de gemeente
en bij de
buurkinderen.
Helaas
betekende dat
ook afscheid
nemen
in Nederland.
“Dag
familie,
dag
vrienden
en andere lieve mensen.” We zijn
weer thuis, ja zo voelt het, en
iedereen is weer aan de slag gegaan. Maar de herinneringen aan
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de achterliggende weken zijn nog
erg vers. Jullie zijn de landsgrenzen mee overgegaan in onze gedachten, gesprekken en gebeden.
Wilt u ons werk en leven in Suriname
blijven
volgen,
kijkt u
dan op
onze
site.
Naast de
nieuwsbrieven
verschijnt
op de
site regelmatig
een verhaal van onze hand en kunt u
zich wanen in het tropische regenwoud waar een mengeling van
culturen is samengekomen.

Doneer een kinderbijbel voor Suriname
Een paar dagen na onze terugkomst in Suriname kregen Andy
en ik de gelegenheid om het
Evangelie uit te leggen. Het was
tijdens een afscheidsbijeenkomst
op de Rainbowschool waar ik
Bijbelles geef. Na het spreken
waren er veel (niet-christelijke)
ouders die graag een kinderbijbel wilden hebben om thuis met
hun kinderen verder te kunnen
lezen. Al diverse keren hebben
we een kinderbijbel kunnen uitdelen. We zouden ook graag de
kinderbijbel op de scholen in de
binnenlanden neerleggen. Het
gaat om Kijk en Luister van Lau-

ra Zwoferink, die goed te begrijpen is en rijk geïllustreerd. Dit
past op dit moment het beste bij
de doelgroep waaronder we werken. Eén uitgave kost €27,90.
Wilt u helpen de kinderbijbel te
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Kerstkaartenactie
Mooie kerstkaarten bestellen
of zelf verkopen ten bate van
de szos? Mailt of belt u dan:
secretariaat @szos .nl
of
0345633989.

verspreiden? Doneer dan uw
gift met vermelding van ‘Actie
kinderbijbel’, op het rekeningnummer van SZOS
(1608.87.208).

Het doel van deze uitgave is
kleine kinderen al jong vertrouwd maken met de verhalen
uit de Bijbel. Kijk en luister is
rijk geïllustreerd, zodat de kinderen zelf veel kunnen zien en
ontdekken. De Bijbelse verhalen
kunnen aan de hand van platen
aan de kinderen verteld worden. De korte teksten bieden
daarbij ondersteuning. Kinderen
die beginnen met lezen, kunnen
de teksten ook zelf lezen.
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MAF hangaarpraat - een update I Piloot Martijn stelt komst
uit
De komst van Martijn den Os en
zijn familie heeft wat vertraging
opgelopen. In afwachting van
het visum voor het verblijf
in Suriname wordt er door
hun stichting hard gewerkt
om voldoende financiële
steun “binnen te halen” om
de uitzending ook voor de
lange termijn te kunnen
garanderen. We verwachten
hen nu D.V. aanstaande
november. Wilt u ook voor
hen bidden?
II. Dakrenovatie afgerond
Bij terugkomst van ons verlof was ik blij verrast om te
zien hoe ver het dakproject
gevorderd was. Kantoor, hangaar, magazijn en brandstofopslag hebben allemaal een nieuw
dak van golfplaten gekregen.
Dankzij de start van dit werk en
aansluitend een royale donatie

van een ploeg vrijwilligers uit
Amerika kon ons lekke dak eindelijk vervangen worden.
III. Renovatie en aankoop
We hebben via MAF-USA een

Cessna 206 van het programma
in Papua overgenomen. Op dit
moment wordt er een grondige
renovatie uitgevoerd bij MMS in
de USA. Dat kost weliswaar een
jaar, maar dan hebben we er

een bijna nieuw vliegtuig bij.
Het is de bedoeling dat één van
onze eigen vliegtuigen daarna
naar Amerika gaat om ook aangepakt te worden. Zo hopen we
binnen twee jaar twee vrijwel nieuwe vliegtuigen beschikbaar te hebben. Ook
voor dit project hebben we
een toezegging voor subsidie
uit Nederland ontvangen.
Wat we met het derde vliegtuig gaan doen, is nog niet
helemaal bekend. Gedacht
wordt aan inruil voor een
groter vliegtuig. Maar daar is
erg veel geld voor nodig.
Geld dat MAF Suriname op
dit moment nog niet heeft.
IV. werkdruk
De werkdruk is onverminderd hoog. Bidt u alstublieft om
wijsheid en kracht voor zowel
het leiden van MAF Suriname,
alsook voor de grote hoeveelheid vluchten die uitgevoerd
moet worden.

Amerikaan Dan
Wanneer een
MAF vliegtuig
duizend uren
heeft gevlogen, is er een
grote inspectie
van het vliegtuig nodig.
Het hele vliegtuig wordt uit
elkaar gehaald
en nagekeken.

Sommige onderdelen, intact of
niet, moeten vervangen worden. MAF werkt namelijk wereldwijd onder strenge veiligheidseisen. Specifieke vakkennis is hierbij noodzakelijk. Zelf
heeft MAF Suriname deze kennis niet. Dan Rogers kwam hiervoor over naar Suriname.

Vliegtuigmotor wordt vervangen

Dan & Sylvia, hartelijk bedankt
voor de vriendschap, jullie inzet
en loyaliteit.
Dan & Sylvia Rogers met Andy & Jacoline
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Rachel en Schannegy
“Dankuwel dat ik een nieuwe Bijbel, een dagboek en een ander
boekje over God van u heb gekregen en dat zoveel mensen, ook
kinderen voor me bidden. Bid dat
ik Koning Heere Jezus trouw zal
blijven.”

“Hallo, ik ben Schannegy, het
zusje van Rachel. Ik ben begonnen
met Bijbelles. Samen met tante
Jacoline lees ik uit de kinderbijbel
en daarna bidden we samen. Ik
vind het leuk. Lezen gaat nog niet
snel. Wilt u voor mij bidden?”

Groeten,
Rachel

Richard, de mechanic
Met grote verwondering en
dankbaarheid kunnen we vertellen dat na een langdurige
behandeling Richard totaal genezen is verklaard. Zijn lichaam heeft erg geleden van
de behandeling. De huid rondom zijn neus en keel is zwart
geworden. Ook is zijn lichaamskracht sterk verminderd. Wilt u zowel de Heere
danken als bidden voor Richard?

Het MAF-team met Charlie, Martinus, Richard, Andy en Rinia

“Mama, mama, outside is buiten!”
“Met een stralende lach
stapt Elise de klas uit. Ze
is trots dat ze de juf, die
Engels tegen haar
spreekt, heeft begrepen .
Dat is natuurlijk lang niet
altijd het geval als je nog
maar vier weken op school
zit.

“Ik heb heel veel werkjes gedaan die u niet hebt gezien.”
Nou, dat klopt zeker. Elke dag
tref ik zo’n drie of vier werkbladen in haar tas aan. In de
pauze loopt ze meestal Stefan
achterna. Dat voelt wel zo veilig als veel kinderen naar je
kijken omdat je zo blond bent.
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Van de nieuwe penningmeester
Bij deze stel ik me voor
als nieuwe penningmeester van de stichting. Mijn naam is Lydia Bijkerk. Ik ben een
schoonzus van Andy en
Jacoline. Vorig jaar zijn
we met ons gezin op
bezoek geweest in Suriname. Mede door die
ervaring vind ik het
bijzonder om mee te
kunnen helpen bij de
verspreiding van het
Woord overzee.
Er zijn in de periode
voor het verlof diverse
activiteiten georganiseerd, waaronder de
sinaasappelactie. We
hebben veel positieve
reacties gehad en we
hebben er een mooi
bedrag van €400,- aan
overgehouden.
De verkoopdag in Ouddorp (18 mei jl.) was
weer een gezellige
dag. Er was veel regen
opgeven, maar dat is

ontzettend meegevallen. De opbrengst hiervan is uitgekomen op
€ 2.171,-. Op de
Fraanjeschool in Barneveld mochten we
tijdens de projectavond met een verkooptafel staan en
hadden we ongeveer
€ 350,- netto.
De huis-aan-huis collecte in Leerdam
(week 24) heeft dit
jaar € 1.155,- opgebracht. Een groot bedrag, waarover we verwonderd en ook dankbaar zijn.
We kijken terug op een
mooie verlofperiode,
die ook in financieel
opzicht door de Heere

is gezegend. De presentatieavonden waren
fijne avonden met een
hoge betrokkenheid
van jong en oud, waarbij mooie bedragen zijn
opgehaald. Harten zijn
geraakt om vrijgevig te
zijn.
Zoals Andy en Jacoline
zelf hebben aangegeven, zijn er vele gedenkstenen opgericht
tijdens hun verlof. Ze
zijn vaak bijzonder
verrast door giften van
allerlei soort. Onze
dankbaarheid hiervoor
is groot.
Het tekort in de begroting aan het begin van
dit jaar is op deze manier weer flink bijgetrokken. We blijven in
alles afhankelijk van
Gods voorzienigheid.
We willen u ook voor
de komende periode
weer vragen om uw
gebed en steun.

Afscheid van Marten en Lianne Hulleman
Beste nieuwsbrieflezer,
Na ruim twee en een
half jaar actief betrokken te zijn geweest bij
de SZOS, is de tijd gekomen dat wij een
minder actieve rol zullen gaan vervullen. Dit
houdt in dat wij vanaf
augustus niet meer
deel uitmaken van de
thuisfrontcommissie en
dat Marten zijn penningmeesterschap zal
overdragen aan Lydia
Bijkerk. Wij zijn tot dit
besluit gekomen doordat de afgelopen jaren
door verschillende fac-

toren erg intensief zijn
geweest. Mede met het
oog op ons eerste
kindje dat wij in december hopen te ontvangen, willen wij in
de komende periode
ruimte en rust creëren
voor ons gezin.
Onze betrokkenheid
met de SZOS hopen
wij in de komende periode invulling te geven
door als vrijwilligers
actief te zijn en door
ondersteuning te geven ten aanzien van de
formele aspecten van
het bestuur van de
stichting.

In de afgelopen jaren
hebben wij gezien en
ervaren dat de leiding
van de Heere onmisbaar is in het - ondersteunende - zendingswerk, zowel hier als in
Suriname. Het stemt
ons dankbaar om van
dichtbij betrokken te
zijn geweest bij het
werk van de SZOS en
wij hopen hier ook in
de toekomst in een andere rol aan te kunnen
bijdragen.
Hartelijke groet,
Lianne en Marten
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