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Betty Scott Stam was zendelinge in 
China. Ze werd onthoofd, terwijl haar 
baby in zijn wiegje achter bleef.  Haar 
dagelijkse gebed geven we graag door:  
 Heere, ik geef al mijn eigen 
 plannen en doelstellingen op, al 
 mijn eigen verlangens en hoop 
 en neem Uw wil voor mijn leven 
 aan. Ik geef mezelf, mijn tijd, 
 mijn alles ten volle aan U om 
 voor eeuwig de Uwe te kunnen 
 zijn. Vul mij en verzegel mij met 
 uw Heilige Geest. Gebruik me 
 zoals U wilt, zend mij waarheen 
 U wilt, werk Uw gehele wil uit in 
 mijn leven, wat het me ook kost, 

 nu en tot in eeuwigheid. 
 
In deze nieuwsbrief treft u een kort 
overzicht aan van het werk dat we in 
het afgelopen jaar voor de Heere heb-
ben mogen doen. We willen u vragen 
deze brief mee te nemen in uw gebe-
den. Een gezegend 2015 gewenst. 
 

Door uw gebed, inzet, komst, kaarten, 

mailtjes en gaven voelen we ons erg 

gesteund. Dank u wel. 

Een lieve groet uit Suriname, 

Andy & Jacoline, Roeland, Mark, Daan, 

Stefan en Elise. 

Terugblik op 2014 

Gebed voor 2015 

MAF Suriname 

Het werk breidt uit. De vloot is 
vernieuwd en staat klaar voor het 
werk dat in 2015 voor de Heere 
mag worden gedaan. Door Gods 
daden in het achterliggende jaar 
zijn we erin bevestigd dat God 
Zelf voor MAF instaat. 
 
 

 

Gevangenenzorg Suriname 

(Prison Fellowship Suriname) 

Dit jaar startte ik met het bezoeken van de vrou-

wen door middel van coaching en Bijbelstudie. Er 

is veel vrijheid om het Evangelie te delen. Door 

middel van giften zijn we in staat de armsten van 

boodschappen te voorzien.  

 

Agenda: 

 Sinaasappelactie (februari) 

 Autowasdag (maart) 

Kinderacties 

We werden verrast door acties van 
kinderen. Afgelopen maand stopten 
schoolkinderen in Zeeland hun 
schoenendoos vol om kinderen in 
het binnenland van Suriname te ver-
rassen. Het uitdelen van de schoe-
nendozen gaat in samenwerking met 
Stichting Zoutkorrel in Suriname en 
de plaatselijke Indianengemeente.  

Ook zijn er kinderen van een zon-
dagsschool aan het sparen voor kin-
derbijbels in de Indianentaal. 

 

 



SZOS  

T.n.v. Lydia Bijkerk 
Lindenlaan 4 
2969 BZ  Oud-Alblas 
NL03 RABO 0160 8872 08 
administratie@szos.nl 
Informatie over SZOS? 

 www.szos.nl   

 info@szos.nl 

 Meld u aan voor blog-
updates via de website  

 Like ons op Facebook 

 Meld u aan voor de 
nieuwsbrief via               
info@szos.nl 

Secretaris TFC: 
Corine Both  
0345 633 989 

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!)  

Ook de tweede Airvan is gearri-
veerd. We hopen en bidden dat 
het MAF-team binnenkort mag 
worden uitgebreid met een pi-
loot en een mechanic om de 
nieuwe vliegtuigen optimaal te 
kunnen inzetten. 

Bijbelvertaalwerk 
De Kijk en Luister- kinderbijbel wordt in 
twee Indianentalen vertaald: het Trio 
en Wayana. In 2015 hopen we beide 
projecten af te ronden. De eerste kin-
derbijbel in hun eigen taal! 

 
 

 

 

Bijbelles voor indianenvrouwen 
Tijdens de maandelijkse doktersvlucht naar Tepoe en Palu-
meu mag ik de vrouwen van de gemeenten onderwijzen 
over ‘Vrouw-zijn’.  De boodschap wordt door de tolk vanuit 
het Nederlands in het Trio overgebracht.  
 
 

 
 
 

Deelname aan de Bijbelschool 
In oktober hebben we als gezin de Bijbelschool 
bezocht. We hebben gezien en ervaren hoe 
hongerig deze mensen zijn naar het Woord van 
God, waarnaar ze ook willen leven. 

 

 
Bezoek vanuit Nederland 
We hebben heerlijke weken gehad met een fa-
milie, TFC-leden en vrienden. 
 

 

Vanuit de TFC/SZOS 
Als we terugkijken op het afgelopen jaar, mo-

gen we opnieuw zeer verwonderd zijn over 

Gods trouw. Hij heeft ons bewaard en geholpen. 

We hebben diverse activiteiten georganiseerd. 

Een voorbeeld is de verkoping in Leerbroek, die € 850,- heeft opgebracht. De maandelijk-

se ondersteuning van familie Bijkerk kon worden verminderd door de verlaging van de 

huishuur. Binnen de TFC zijn ook wijzigingen geweest. Dit jaar heeft Mariëlle afscheid 

genomen. Er zijn nieuwe leden bijgekomen: Henk en Jorine Versteeg uit Sliedrecht. Daar-

naast hebben we recent dhr. G. Versteeg welkom geheten als nieuwe penningmeester. 

Lydia Bijkerk zal de administratie blijven verzorgen.  We bedanken Marten Hulleman voor 

zijn steun op de achtergrond. We zijn dankbaar met de versterking binnen de TFC. Het is 

een verhoring van gebeden.  

We mogen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien, aangezien het zendingswerk 

in Suriname Gods zaak is. God vergeet ons werk niet, de arbeid der liefde, die in Zijn 

Naam is bewezen (naar Hebr. 6:10). 


