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Binnen de muren
Ze zijn zo heerlijk gewoon. Gewoon mens. Ik houd van hen.
Juist vanwege dat gewone. Het
verandert mijn beeld van een gevangene. Geen geruite pet en een
stoppelbaardje, maar zoals u, jij
en ik... We worden wekelijks ontvangen met een ‘brasa’ (het Surinaamse woord voor ‘omhelzing’).
Aan hun gezichten en manier van
omhelzen is vrijwel direct te zien
en te merken hoe ze zich voelen.
Wel zo duidelijk. Alleen al het zingen met overtuiging is een Bijbelstudie op zich. Het zijn geen zielige vrouwen. Ja, ze zijn gestruikeld
en zitten er meestal terecht. Maar
“het zitten” is bij een aantal vrouwen tegelijkertijd Gods ingrijpen:
“Ga heen, zondig niet meer” en
“Volg gij Mij”. De Bijbelstudie verloopt meestal wat rommelig. De
meesten houden ervan om hun
ervaringen te delen. En dan ook
graag uitvoerig. Echt op z’n vrouw
-zijn...
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Agenda (D.V.):
> 11 nov.: verkoping Familie De Jong, Raadhuisstraat 37, Leerbroek) >
diverse data: haakworkshop, Nieuw-Lekkerland.
Info en opgeven bij Anja
Voogd
(a.voogd@beukelmansch
ool.com)

Kinderen
Het lijkt Elise wel wat om in de
voetsporen van mama te gaan;
juf en moeder worden. Thuis horen we, via haar spel, hoe de juf
praat en doet. En daarnaast
wordt er nog van alles toegevoegd vanuit haar rijke fantasie.
Stefan heeft een deel van zijn
speeltijd thuis vaarwel moeten
zeggen. De hoeveelheid huiswerk
is niet mis! We vinden dat hij nog
vrij jong is, dus helpen we hem
met zijn schoolwerk.
Daan is niet langer een basisschoolleerling, maar gaat nu naar
het voortgezet onderwijs. Niet dat
dit een verandering van locatie
betekent, maar wel van onderwijssysteem. Het bevalt hem eigenlijk wel.
Mark heeft een aantal weken ge-

leden zijn radiografisch modelvliegtuig van balsahout in gebruik
genomen na maanden van ontwerpen en bouwen.

Roeland woont in het appartement onder onze bovenwoning. Het is een ruimte met
een zitkamer/keuken, slaapkamer, douche en toilet.
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Huis-tuin-keukenpraat
Intussen kunnen we het grootste gedeelte van de tuin bij ons
huis zelf maaien zonder dat de
maaier en de persoon erachter
in een gat tuimelen. De meeste
gaten zijn namelijk gedicht. Ons
doel is de tuin klaar te hebben
als de ouders Voogd D.V. eind
oktober naar Suriname komen.
En niet alleen wij, de bosmaaiers van MAF, de hond, maar
ook onze schildpadden genieten
daarvan. De laatste zien regelmatig kans om uit hun tijdelijke
hok te ontsnappen en zijn soms
dagenlang kwijt. Later vinden
we ze dan in een van de kuilen
waaruit ze zelfstandig niet meer
kunnen klimmen. Taaie dieren,
volhouders... Een goede les
voor ons.

Update MAF-Suriname
2014 is een bijzonder jaar.
Nieuwe zendingsactiviteiten in
Suriname worden voorbereid:

als er gelegenheid was ook
meevliegen natuurlijk! Wederzijds voor herhaling vatbaar.

Een complete vlootvernieuwing
met
drie
nieuwe
vliegtuigen
binnen
één jaar.

Bij het schrijven van dit artikel

MAF Suriname’s vijftigjarig jubileum is op
30 oktober.
Een grote Bijbelconferentie in november,
waarbij
honderden
Indianen op Nouveau
Wakapu
ingevlogen
moeten worden.
God laat niet varen,
de werken van Zijn
handen!

Afgelopen zomer had
MAF tijdelijk versterking van twee vrijwilligers
uit
Nederland:
Erik
Droogendijk en Marten van
Emous staken de klamme handen uit de korte mouwen. Dagelijks waren ze te vinden in en
om de hangaar. Meehelpen met
vliegtuigonderhoud, nieuwe sloten op oude hangaardeuren maken, reparaties van alternators
uitvoeren. Niets werd door deze
jonge mannen geschuwd. En ja,

is de eerste Airvan in gebruik
genomen. Er wordt enthousiast
op gereageerd door de passagiers. De tweede hopen we in
de loop van november te krijgen, waarna in december de
gerenoveerde Cessna 206 volgt.
De Cessna’s die we nu uitfaseren zijn 39 jaar oud en hebben
samen meer dan 26.000 uur
gevlogen!

Bestuur en personeel van Stichting Surinaamse ZendingsVliegdienst, zoals we statutair heten,
kijken uit naar het vijftigjarig
jubileum.
Hoogteen dieptepunten zijn
er geweest. Tijdens
de
binnenlandse
oorlog van Suriname
vond de kaping van
één van onze vliegtuigen plaats, inclusief de kidnap van
de piloot. Ook was
er zelfs bijna een
faillissement. Na de
eeuwwisseling was
er financieel zwaar
weer door een corruptieschandaal.
Maar de tijden zijn
Gode zij dank veranderd. In de laatste jaren is er een
enorme
toename
van vluchten, vooral
voor de Medische
Zending. Er worden nieuwe zendingsactiviteiten ontwikkeld in
een vergeten gebied en de kerk
raakt er meer en meer van
overtuigd dat er hoognodig wat
gedaan moet worden aan de
vervallen staat van de Indiaanse
kerken, waardoor de nieuwe
vliegtuigen van MAF zeer welkom zijn.
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God bezoekt Suriname
Onze vrienden, Stephen en Angela Wesley, wonen met hun
kinderen sinds
een jaar in Suriname en dienen onder de
Hindoestanen.
Dominee Wesley
schrijft:
“Wij komen uit
India, het land
waar verschillende hoofdreligies zijn ontstaan. We waren
bevoorrecht om uit de
biljoen mensen
van het land
Christus te leren kennen als
Heere en Redder.
Mijn
vrouw Angela
en ik werden
niet
alleen
aangemoedigd
door onze ouders om de Heere te dienen,
maar we realiseerden ons dat
God ons ook persoonlijk riep. In
antwoord op de Macedonische

roep ‘Kom over en help’ met
betrekking tot de Hindoestaan-

se bevolking, opende God de
deur voor onze familie om in
september 2013 over te komen
naar Suriname.

Later ontdekten we dat onze
komst een antwoord was op de
gebeden van veel
Godsmensen.
Nu hebben we een
vaste groep van
Hindoestanen die
wekelijks samenkomt om onderwezen en toegerust te worden om
de Heere beter te
leren kennen en
op hun beurt anderen te onderwijzen.
Onze missie is om
te evangeliseren
onder de Hindoestanen in elk district in Suriname,
huisgemeenten te
stichten en kerkleiders toe te rusten om hun taak
uit te voeren.
Gedenk ons alstublieft in uw gebeden, zodat we
onze missie van God kunnen
volbrengen in ons leven en in
dit land. De Heere zegene u!”

Vanuit de TFC - door Lydia Bijkerk
We zien het om ons heen. Wat
een noden en zorgen in de wereld! En toch gaat God door met
Zijn werk: het uitbreiden van
Zijn Koninkrijk. We mogen dat
terugzien in de zegeningen op
het werk in Suriname. Maar ook
op financieel gebied zijn we altijd weer verwonderd over de
vaste en spontane giften, die
het toch mogelijk maken dat
Andy en Jacoline hun werk in
Suriname mogen doen.

Als SZOS willen we graag het
werk onder de vrouwen, dat
Jacoline in de gevangenis doet,
financieel ondersteunen. Van
het personeel krijgen de vrouwen brood, voor de rest moeten
ze zelf zorgen. Sommige vrouwen ontvangen vaak bezoekers
die het nodige meebrengen aan
eten, drinken, kleding en geld;
anderen zien nooit iemand. Dit
betekent voor hen dus ook geen
geld en daarom honger.

Een collecte voor dit doel in de
zomer op een camping bracht
€ 105,05 op. Verder ontvingen
Andy en Jacoline een gift voor
dit
werk
van
SRD
300
(ongeveer € 75,-). Dit geld besteedt Jacoline aan het inkopen
van beleg, melk, vla, groente
en fruit voor de allerarmste
vrouwen in de gevangenis. Zo
mogen ze Zijn liefde niet alleen
met woorden, maar ook met
daden uitdragen.
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Werkvakantie in Suriname - Martin van Emous
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Martin
van Emous, 21 jaar en
ik studeer International
Development Studies.
Mijn droom is piloot
worden
voor MAF.
Deze zomer heb
ik
een
maand
lang
de
gelegenheid gehad
om
het werk
van MAF
zelf
te
beleven.
Samen
met Erik
Drogendijk heb
ik vrijwilligerswerk gedaan in de
hangaar. Nieuwe projecten worden sneller
bedacht
dan
uitgewerkt, dus er was
meer
dan
genoeg
werk. (Andy houdt bij
hoeveel projecten er
nog uitgevoerd moeten
worden, volgens mij

zat hij ergens in de
vijftig of zestig.) Voor
mij was het een geweldige ervaring. Ik heb
enorm veel geleerd en
meegemaakt.
Vooral

het vliegen zelf was
een geweldige ervaring. Het is verbazingwekkend om te zien
met welke precisie de
MAF-piloten de vliegtuigjes aan de grond
zetten op hobbelige
landingsstrips. Tijdens
het vliegen heb ik ook

enorm veel opgestoken. Eigenlijk heb ik
mijn eerste vlieglessen
gewoon al gehad. Ook
Richard, de mechanic
heeft me van alles verteld
tijdens
de
inspecties
aan
de
vliegtuigen waarbij Erik en
ik mochten
helpen. Helaas hebben
we
het arriveren van de
nieuwe
Airvan net
gemist.
Al met al
kan ik terug
zien
op een geweldige tijd
in Suriname. Ik heb
gezien hoe er gewerkt
wordt en niet te vergeten: hoe God er werkt.
Het deed pijn om Suriname weer te verlaten,
maar ik het deed met
een dankbaar hart.

Machtigingskaart

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
9 maart
25 april (2002)
23 mei (1999)
11 juli (2008)
4 okt. (1992)
7 nov. (2009)

Jacoline
Andy
Daan
Mark
Stefan
Roeland
Elise

Op de hoogte blijven
van het laatste
nieuws? Meld u via
de website aan voor
een berichtje als er
een nieuwsflits is geplaatst of de blog is
aangevuld.
www.szos.nl

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 toepassing is)
O
............... euro eenmalige gift

Stichting Zendingsondersteuning Suriname
Lindenlaan 4
2969 BZ Oud-Alblas
IBAN:
NL03RABO0160887208

Naam: ................................................................. Adres: ............................................. ................
Postcode: ....................... Woonplaats: ............................................................................. ...........
Bankrek.nr (IBAN) .................................................................

penningmeester:
Lydia Bijkerk
administratie@szos.nl

Ondergetekende machtigt SZOS om tot wederopzegging bovenstaand bedrag van zijn/haar rekening af te laten schrijven. 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

Informatie over SZOS?
www.szos.nl info@szos.nl
Nieuwsbrief ontvangen?
secretaris TFC:
Corine Both
secretariaat@szos.nl
0345 633989

