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We zijn verhuisd. Na drie jaar was 
er een einde gekomen aan ons 
huurcontract en waren we genood-
zaakt te verhuizen. Natuurlijk wis-
ten we dit allang. Maar we konden  

gewoon niets anders vinden. Geluk-
kig tipte enige tijd geleden een ken-
nis ons dat er een geschikt huis zou 
vrijkomen. Toen we er op enig mo-
ment heenreden, konden we onze 
ogen niet geloven. Het huis bevatte 
alles wat we diezelfde week aan de 
Heere hadden gevraagd. Hoewel we 
bedenktijd vroegen, begonnen we in 
ons hart de Heere al te danken. In-
middels is de verhuizing achter de 
rug.    
Het verhuismoment bleek ‘Gods 
perfect timing’: de kinderen kregen 
precies vakantie en bij MAF was het 

rustig qua vluchten, zodat iedereen 
een handje kon helpen. Inmiddels 
genieten we van de nieuwe plek. 
We wonen temidden van een Ja-
vaanse familie waaronder de kin-

deren speelka-
meraden heb-
ben gevonden. 
De omgeving is 
verrassend 
groen, omdat 
het zandpad 
waaraan we 
wonen, grenst 
aan de polder 
en last, but not 
least: we heb-
ben nauwelijks 
last van mug-
gen.  
Onze tuin is een 
voormalige 
rijstplantage. 
Dat klinkt heel 
nostalgisch, 

maar brengt erg veel werk met zich 
mee. Het gras op de kleigrond ver-
bergt namelijk honderden gaten. 
Willen we gebruik kunnen maken 
van de tuin zonder kneuzingen of 
breuken, dan moeten de gaten wor-
den gevuld. Enorme bergen zand 
staren ons elke dag meedogenloos 
aan.  We hebben er maar een va-
kantiejob van gemaakt om met de 
kinderen per dag twee uren in de 
tuin te werken. Dat betekent liters 
water drinken, maar ook spierballen 
kweken. En welke jongen wil dat 
niet? 

Verhuisd 

We zien en ervaren op allerlei ma-
nieren dat God dichtbij ons is en dat 
Zijn plannen worden volvoerd. Dat 
houdt ook in dat Zijn en onze te-
genstander dichtbij is. Hij probeert 
ons te ontmoedigen door het sturen 
van moeilijkheden in ons leven. 
Een Chinese zendeling schreef ooit: 
“Satan heeft speciale belangstelling 
voor degenen die de blijde bood-

schap van Christus’ vol-
brachte werk verkondigen 
in donkere uithoeken van 
de aarde”. 

Bidt u mee dat we stand 
zullen houden in deze strijd 
en de Naam van God zal 
worden verheerlijkt? 

Geestelijke strijd heel dichtbij 

Het nieuwe huisadres 
van de familie Bijkerk is: 

Commissaris           
Weytinghweg 118B 

Wanica 
Suriname 
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Verwachtingsvol kijken ze me 
aan: dertig donkere gezichten, 
onder een zinken afdak tussen 
twee schoolgebouwen. Juf Le-
vant heeft alle leerlingen van 
vier tot veertien jaar uit de 
klassen laten komen. We bevin-
den ons in het dorpje Jacob 
Kondre, liggend aan de Sara-

maccarivier, waar vooral goud-
zoekers zijn neergestreken. Al 
jaren breng ik hier elke maand 
de dokter van de Medische Zen-
ding. Anderhalf uur moet ik dan 
wachten. Daarna vliegen we 
verder naar het volgende dorp.  
Al lang draag ik verlangen met 
me mee om aan deze dorpskin-

deren 
het 
Evange-
lie te 
vertel-
len. Op 
een dag 
kwam ik 
tijdens 
een 
wande-
ling door 
het dorp 
de 
hoofdon-

derwijzeres van de openbare 
school tegen. Heel spontaan op-
perde ik toen het idee. En ze 
stemde in. Nu sta ik voor de 
kinderen en vertel over de Hee-
re, Die alles schiep, over de 
zondeval, over Gods belofte dat 
de Heere Jezus geboren zou 
worden en de kop van de slang 
zou vermorzelen.  
Tijdens het vertellen gaan mijn 
gedachten terug naar die heer-
lijke tijd toen ik mocht vertellen 
op de zondagsschool.  
Diep verwonderd dat de Heere 
opnieuw gelegenheid geeft om 
goed over Hem te spreken, ver-
volg ik even later mijn vlucht.  
Ook in een ander dorp, Palu-
meu, mag ik “lesgeven”. En als 
de Heere meer deuren gaat 
openen, is mijn bede met Jesa-
ja: “Zie, hier ben ik, zend mij 
heen.” (Jesaja 6:8) 
 

Zaait aan alle wateren 

Als ik de kleine cel bekijk, kan 
ik me helemaal voorstellen dat 
de muren op je afkomen. Zo-
juist kwam ik voor het eerst in 
m’n leven binnen de muren van 
de gevangenis. Vluchtig bekeek 
ik de gezichten van de vrouwen. 

Het zijn gewone gezichten van 
vrouwen die ik elke dag op 
straat kan tegenkomen. Geen 
idee welke verhalen er achter 
de blauwe gevangenisjurken 
schuilen. Misschien hoor ik daar 
meer van als ik Bijbelstudie met 

hen zal doen. Ook voor hen is 
er een weg van ontkoming. 
Vooral innerlijke bevrijding. Zou 
Jezus juist hen ook niet hebben 
opgezocht? Hij zocht vaak de 
onderkant van de samenleving. 
Ik wil Hem daarin graag volgen. 

Vrijwilligster bij Prison Fellowship Suriname 

Vlootvernieuwing MAF-Suriname 
Nadat God de deur voor een se-
rieuze belangstellende voor de 
Airvan in Litouwen dichtgedaan 
had, opende Hij die voor MAF- 
Suriname. Heel onverwachts... 
Tijdens de zoektocht naar de 
eerste Airvan leek deze ook al 
een goede optie, maar kozen 
we een Amerikaanse. We zien 
hier duidelijk de hand van de 
Heere in. Hij heeft het vliegtuig 
in de verkoop gehouden. Nor-
maliter wordt een vliegtuig in 
zo’n goede staat en tegen zo’n 
lage marktprijs veel eerder ver-
kocht. Diverse kenners (onder 
wie de importeur van MAF voor 
Europa) hebben het toestel ter 
plaatse geïnspecteerd en waren 
enthousiast. De koop van dit 
vliegtuig betekent dat de vloot 
van MAF-Suriname nu totaal 

wordt vernieuwd. De eerste Air-
van (uit de USA) kan D.V. begin 
augustus worden opgehaald en 
de nieuwe Cessna 206 eind au-
gustus. Voor de tweede Airvan 
worden op het 
moment van 
schrijven plan-
nen gemaakt 
om hem via de 
USA naar Suri-
name te laten 
komen. Er 
moet namelijk 
nog een MAF- 
standaardisatie 
plaatsvinden. 
Natuurlijk ho-
pen we dat hij 
er vóór ons 
jubileum is. In 
goede en kwa-

de dagen heeft God bewezen 
dat Hij voor MAF instaat. In ok-
tober mogen we het vijftigjarig 
bestaan van MAF-Suriname vie-
ren. Alle eer en dank aan Hem. 
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Aflevering 2  Zending onder de 
Marrons 
 
De natuurgoden hebben 
hun terrein teruggewon-
nen. Sinds de Binnen-
landse oorlog in de ja-
ren ’80 van de vorige 
eeuw is de zending on-
der de Marrons vrijwel 
gestopt en is -op een 
enkeling na- iedereen 
teruggekeerd tot de na-
tuurgodsdienst. In één 
van hun dorpen, mid-
den in de geestelijke 
duisternis, zijn de 
Smylies neergestreken. 
Dit Amerikaanse gezin 
(en een kinderwerkster) 
werd door God geroe-
pen om hier de kracht 
van het Evangelie te 
laten zien. Langzamer-
hand gaan de zwarte 
dorpelingen en de 
Smylies elkaar verstaan 
en kan er beetje bij 
beetje Bijbelonderwijs 
plaatsvinden. Jezus 
wordt nu gezien als één 
van de goede goden en 

kan eenvoudig aan de rij ande-
re worden toegevoegd. Maar 
Hem als de enige God dienen, 

stuit op vijandschap. Demonie 
is aan de orde van de dag. Er 
zijn zelfs dagen waarop iemand 

wordt aangewezen om 
de dorpsdemon te ont-
vangen. Laatst werd er 
een vrouw voor uitge-
kozen, terwijl ze juist 
heel veel belangstelling 
begon te krijgen voor 
de Bijbelse boodschap. 
Sinds die dag heeft het 
zendingsgezin de vrouw 
niet meer gezien.  
Twee maanden geleden 
hebben we hen Bijbels 
voor de jongeren en 
een aantal Kijk en luis-
ter-Bijbels meegege-
ven, zodat er een start 
kan worden gemaakt 
met het kinderwerk. De 
jeugd in het dorp is in 
staat om te lezen en wil 
graag een Bijbel heb-
ben. De ouderen kun-
nen niet lezen, wat het 
werk bemoeilijkt.  

Bidt u mee voor het 
zendingswerk onder de 
Marrons?  

God bezoekt het land 

Ook in de afgelopen maanden 
zijn er weer veel activiteiten 
georganiseerd om geld in te za-
melen voor de SZOS. Dat is ook 
wel nodig, zoals u zult begrij-
pen. Er zijn kosten gemaakt 
vanwege de verhuizing van de 
familie Bijkerk. Ook zijn de kos-
ten om de nieuwsbrief te ver-
spreiden gestegen.  
 
Er zijn sinds de verschijning van 
de vorige nieuwsbrief verschil-
lende acties geweest. We dan-
ken u voor uw betrokkenheid.  

 In Giessenburg heeft een 
kraampje op de Emaille-
markt €80,- opgebracht. 

 Tijdens de markt in Leer-
dam op Koningsdag is bij-
na €140,- binnengekomen 
door  de verkoop van 
kaarten. 

 De wandeling van de Bos-
randclub heeft €400,- op-

gebracht. 

 De Ouddorpse rommel-
markt is inmiddels een 
ook traditie geworden. 
Totaal konden we hierdoor 
€2.800,- bijschrijven.  

 Ten slotte is in gemeente 
Leerdam gecollecteerd. De 
totaalopbrengst was 
€1.466,-. 

 
Als TFC zijn we dankbaar ge-
stemd als we het geheel over-
zien. In het bijzonder willen we 
hier de trouwe vrijwilligers noe-
men, die klaarstonden om ons 
te helpen bij de organisatie van 
de rommelmarkt en het collec-
teren. 
  
Uw bijdrage blijft welkom. Op 
de achterzijde van deze nieuws-
brief is een machtigingskaart 
afgedrukt. Door deze in te vul-
len en op te sturen kunt u 
 

structureel het werk van de 
SZOS financieel steunen. Wan-
neer u de nieuwsbrief digitaal 
wilt ontvangen, dan kunt u dat 
natuurlijk aangeven via  
secretariaat@szos.nl.  

Financieel 



 

Ik wil het werk van familie Bijkerk ondersteunen door een gift van 
 O        5    euro per maand 
 O        10  euro per maand 
 O        ...............    euro per maand / kwartaal / jaar  (doorstrepen wat niet van toepas-
            sing is) 
 O        ...............    euro eenmalige gift 
 
Naam:  ................................................................. Adres: ............................................. ................ 
Postcode:  .......................  Woonplaats: ........................................................................................ 
Bankrek.nr (IBAN) .................................................................  

Ondergetekende machtigt SZOS om tot wederopzegging bovenstaand bedrag van zijn/haar rekening  af te laten schrij-
ven. U behoudt het recht giften te laten terugbetalen binnen 8 weken na afschrijving.   

Datum: ............................................... Plaats: ..................................................  
 

Handtekening: ...................................................................                         

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar 

Deze antwoordbon kunt u sturen naar:  

SZOS  -  Lindenlaan 4  -  2969 BZ  OUD-ALBLAS  

Machtigingskaart 

Stichting Zendingson-
dersteuning Suriname  
Lindenlaan 4 
2969 BZ  Oud-Alblas 
IBAN: 
NL03RABO0160887208 
 
penningmeester:  
Lydia Bijkerk 
administratie@szos.nl 
 
Informatie over SZOS? 
www.szos.nl info@szos.nl  
 
Nieuwsbrief ontvan-
gen? 
secretaris TFC: 
Corine Both  
secretariaat@szos.nl 
0345 633989 

Verjaardagen 

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

In deze nieuwsbrief 
mogen wij, Henk (24) 
en Jorine (22) Ver-
steeg, ons aan u voor-
stellen als nieuwe TFC-
leden. Wij zijn tweeën-
half jaar getrouwd en 
wonen in Sliedrecht. Al 
lange tijd heeft de 
Heere een verlangen in 
ons hart gelegd om 
Hem te dienen en uit-
eindelijk ook zelf uit te 
gaan. Om ons hierop 
voor te bereiden en 
te oriënteren zijn 
we afgelopen janua-
ri een maand in Pa-
poea geweest. Daar 
hebben we een zen-
dingsechtpaar ge-
holpen met de bouw 
van hun huis in een 
lokale stam. Het is 
ons verlangen om 
zelf ook op zo’n ma-
nier ons leven in te 
richten en dat heb-
ben we deze reis op-
nieuw bevestigd mo-
gen zien. Ook hebben 
we toen het belang er-
varen van het werk 
van de MAF. Na terug-
keer zochten wij een 
manier om betrokken 

te blijven bij het werk 
van deze stichting. De 
Heere heeft het zo ge-
leid dat wij in contact 
kwamen met de TFC 
van de SZOS, waar-
voor we God dankbaar 
zijn. Op deze manier 
krijgen wij een goed 
beeld wat het betekent 
als gezin uitgezonden 
te zijn en wat de rol 
van de TFC hierin is. 
Wij hebben de TFC le-

ren kennen als een 
warme omgeving waar 
het belang gezien 
wordt van het gebed. 
Daarnaast zijn we ver-
wonderd hoe de Heere 
alles leidt. We mochten 
horen van Andy en Ja-

coline dat de Heere 
hen keer op keer be-
vestigt in wat zij doen. 
Er worden deuren geo-
pend en gesloten. Ook 
is ons hart gaan bran-
den voor de nood in 
Suriname.  
We leven in een gebro-
ken wereld en dat is 
overal te zien en te 
merken. Het onderwijs 
vanuit Gods woord is 
zo belangrijk en is de 

weg naar echte 
vrede. We raken 
altijd weer onder 
de indruk van de 
houding van de 
Heere Jezus tegen-
over mensen, zoals 
we lezen in Matthe-
us 9:35-38. Hij is 
met innerlijke ont-
ferming bewogen, 
ook vandaag de 
dag, over hen die 
Hem nog niet ken-

nen als de Goede Her-
der. We wensen jullie 
als betrokkenen toe 
dat dit geheimenis per-
soonlijk gekend mag 
worden door Zijn gena-
de. 
 

Even voorstellen 

Op de hoogte blij-
ven van het laatste 
nieuws? Meld u via 

de website aan 
voor een berichtje 
als er een nieuws-
flits is geplaatst of 
de blog is aange-

vuld. 
 

www.szos.nl  


