Nieuwsbrief familie Bijkerk
Weer thuis
Lieve lezers, we zijn weer thuis en
dat voelt heerlijk. Hier is onze plek.
Een nieuwe periode ligt voor ons. De
komende twee jaren willen we ons
opnieuw beschikbaar stellen voor
Gods Koninkrijk. We kijken er reikhalzend naar uit naar hoe de Heere
ons zal leiden en hoe Hij Zichzelf zal
laten zien in Woord en daad. Bedankt voor alle ontmoetingen of andere manieren van contact met u/
jou, waardoor we een goede verloftijd in Nederland hebben gehad. Ook
de woning in Hoogblokland, die onze

september/oktober nr. 17//
Thuisfrontcommissie had geregeld,
droeg daaraan bij. Beter had niet
gekund. Mark kon grenzeloos modelvliegen in het weiland achter het
huis, Daan kon zijn lievelingssport
beoefenen door de aanwezigheid van
een tafeltennistafel, Stefan mocht
elke dag koeien melken en met de
boer meerijden en Elise kon skeeleren, pony’s voeren en trampoline
springen. En als slagroom op de koffie… tegenover het huis lag een kanaal waar we naar hartenlust konden
varen en zwemmen.
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School
Donderdag 6 augustus waren we
weer terug in Suriname. Een enkele
dag later begon het nieuwe schooljaar, zelfs zonder gemopper!
Eigenlijk is het ook wel heel leuk om
je vrienden na zo’n lange tijd weer
te zien en kennis te maken met je
nieuwe juf. Mark zit nu in de vierde
klas en Daan in de tweede van het
voortgezet onderwijs, Stefan is naar
groep 5 gegaan en Elise naar groep
3.
Bijna onvoorstelbaar, maar het einde
van het eerste kwartaal is al in zicht.
Als we willen weten hoelang het
schooljaar nog duurt (en dat willen
we natuurlijk vaak), kunnen we altijd bij Mark terecht. Op een of andere manier is hij daar heel goed in!

Kerstkaartenverkoop
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Vlootvernieuwing
In de eerste week van september hebben we het derde en
daarmee laatste vliegtuig van
de nieuwe vloot ontvangen: de
Cessna 206.
Elk vliegtuig moet geregistreerd
worden. Met deze lettercombinaties communiceer je onder
andere met de verkeerstoren
tijdens een vlucht. Zo hebben

we de drie vliegtuigen de volgende registraties gegeven,
waardoor precies het woord
MAF zichtbaar wordt. Kijkt u
maar naar de laatste letter: PZNMM, PZ-NMA, PZ-NMF.
In de eerste plaats zijn we onze
getrouwe en genadige God
dankbaar. Hij leidde dit alles en

maakte het mogelijk. Natuurlijk
willen we ook onze dank uitspreken naar allen die betrokken zijn geweest bij de vlootvernieuwing. Het zou een eindeloze rij met namen zijn!
Ons diepste verlangen is om
deze middelen in te zetten voor
de eer van God en de heerlijkheid van Zijn Koninkrijk.

Personeel
Tijdens het verlof is er een officieel samenwerkingsverband
met MAF-Nederland tot stand
gekomen. Daar zijn we erg blij
mee.
Zij bereiden nu een echtpaar
voor op een twee jarig verblijf
in Suriname vanaf medio zomer
2016. Het gaat om Jafeth en
Conny Bruinink. D.V. mei 2016
hopen ze naar de USA te gaan
voor de MAF-standaardisatie.
Daarna zal Jafeth MAFSuriname komen versterken als
piloot.
Onze TFC-leden Henk en Jorine
Versteeg hebben, vanwege hun
hart voor Suriname, een oriëntatiereis naar Suriname gemaakt. Henk heeft interesse in
de functie van basemanager en

piloot. We hoopten, gezien het
personeelstekort, dat ze via
een verkorte route zouden kunnen binnenkomen. In goed
overleg is besloten dat ze het
gewone traject van MAFNederland aanhouden.
Begin september is de Surinaamse Hervé bij MAF Suriname aangenomen. Hij hoopt enkele taken van Andy over te
nemen en Richard te helpen bij
de administratie van het vliegtuigonderhoud. Hervé heeft een
PPL-brevet en wil in de komende jaren ook zijn commerciële
brevet en Instrumentbevoegdheid halen. Hij heeft nog een
lange weg te gaan, maar het
begin is er met een lokale kandidaat.

D.V. november dit jaar komt
Martin van Emous (voor korte
tijd vergezeld van Cees Camminga) om te helpen bij het
aanvragen van een CofA. Dit
staat voor een officiële vliegtoestemming door de autoriteiten. Het gaat om het doornemen van ongeveer 1 meter (!)
papierwerk en het aanpassen
ervan op de situatie van MAF
Suriname. We zijn blij met deze
hulp van buitenaf. Het gaat om
1 jaar werk. Hoewel Martin
geen jaar beschikbaar is, zijn
we in ieder geval een eind op
weg geholpen.

Jaargang 4, nr. 16
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Gevangenis Santa Boma
Blijde gezichten en stevige
brasa’s (omhelzingen) tijdens
het weerzien met de vrouwen.
Heerlijk om weer in hun midden
te zijn. De groepssamenstelling
is inmiddels gewijzigd doordat
vrouwen hun straf hebben uitgezeten en anderen naar binnen zijn gekomen. Zo gaat dat.

is zelfs een vrouw van eind 60!
En ze moet nog een aantal jaar
zitten! Terecht, maar wie zegt
dat ze er levend uitkomt? Wat
heerlijk is het dat ze met haar
rug tegen de muur het Evangelie te horen krijgt.

Momenteel is het aantal oudere
vrouwen hoger dan normaal. Er

Schilderij
van
Christa
Rossier

Hoornbeeck-stage in Paramaribo
Beste allemaal,
Het is al zo’n twee maanden
geleden dat ik het heerlijk tropische Suriname heb moeten
verlaten. Ik ben hier terecht
gekomen doordat ik voor mijn
afstudeerstage heb gekozen
voor iets buiten Nederland; uit
mijn comfortzone stappen en
een avontuur aangaan, samen met
nog acht
andere
studenten
van het
Hoornbeeck
college.
We zijn in
verschillende ziekenhuizen
en op
verschillende afdelingen
terecht
gekomen.
Zelf liep
ik stage
op de
Spoedeisend
Hulp in
het Academisch Ziekenhuis van Paramaribo.
Deze periode was een ervaring
om nooit te vergeten: het
prachtige land met zijn mooie
natuur was om van te genieten.
Tegelijk leerde ik een andere

mentaliteit dan ik gewend was,
een ander land met andere gewoontes en ideeën waarderen.
Los van deze ontzettend waardevolle en leuke ervaring heb ik
familie Bijkerk leren kennen. Als groep hebben zij ons
altijd hartelijk ontvangen en we
waren altijd welkom. De gezel-

andere met de hele groep naar
Zorg en Hoop gegaan om het
hele werkterrein te bekijken en
verhalen en ervaringen te horen. Geweldig om van dichtbij
te zien dat God wereldwijd
werkt. Het echt even een kijkje
nemen geeft zo duidelijk weer
hoe groot God is voor iedereen;
Hij maakt
geen verschil maakt
tussen
soorten
mensen.
Ook dachten we samen één
keer per
week met
alle meiden
en Jacoline
na over de
balans in je
leven als
vrouw; extra diepgang tijdens een
grote, leerzame en
vormende
ervaring in
Suriname.

ligheid en warmte was echt
ontzettend fijn. Juist in het begin toen alles nog nieuw en onwennig was. Maar zeker niet
minder toen we hen en het
werk van MAF steeds beter
leerden kennen. We zijn onder

re ontwikkelingen.

Al met al
een basis
voor verde-

Groeten van Loureen Segers
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Even voorstellen...
In deze nieuwsbrief
mag ik me als nieuw
TFC-lid aan u en jou
voorstellen. Mijn naam
is Jeroen Bouman, ik
ben 23 jaar en woon
tussen de rivieren in
het Land van Heusden
en Altena. Ik ben de
jongste uit een gezin
met twee zussen en
een broer. Mijn passie
is het ontdekken, bestuderen en bewonderen van Gods wonderlijke schepping. Vandaar dat ik een studie
heb gekozen die daar
mooi op aansluit:
Milieuwetenschappen.
Deze studie leert de
aard, de omvang en de
oorzaken van milieuproblemen te analyseren, te verklaren en op
te lossen. Rentmeesterschap is voor mij
altijd een kernwoord
geweest. Na de schepping heeft God Adam
(en daarmee ook ons)
de opdracht gegeven
deze aarde te bouwen
en te bewaren. We dienen zo te leven dat er
ook voor de volgende

generaties leven mogelijk is. De aarde is
niet het eigendom van
mensen, maar het eigendom van God. Dat
brengt consequenties
met zich mee voor de
manier waarop u, jij en
ik op aarde leven en
gebruik maken van
datgene wat de aarde
bevat! In februari ben
ik voor mijn studie
naar Suriname vertrokken. Daar ben ik in
contact gekomen met
familie Bijkerk. Voor
mijn vertrek naar Suriname was ik al betrokken bij het zendingswerk van de Hersteld
Hervormde Kerk in Suriname via mijn
schoonfamilie. Tijdens
mijn verblijf ben ik verschillende keren bij familie Bijkerk op bezoek
geweest. In de weekenden ging ik mee
naar de kerk en mocht
altijd blijven eten. Het
waren goede en gezellige bezoekjes en zodoende heb ik Andy en
Jacoline beter leren
kennen. Ik was ver-

wonderd toen ik mocht
horen van het werk dat
de HEERE in Suriname
verricht. Zijn wegen
zijn wonderlijk! Bijzonder dat ik via de TFC
betrokken kan blijven
bij het (zendings)werk.
Aan de basis van al
deze mooie ‘Surinameervaringen’ ligt mijn
vriendin, Henrieke de
Wit, met wie ik nu bijna drie jaar verkering
heb. Samen hopen we
te mogen bijdragen
aan de bewaring en
opbouw van Zijn Koninkrijk. Dat uw en
mijn bede is: Uw Koninkrijk kome. Bidt u/
jij mee?

jaarsbrief, Koningsmarkt in Leerdam,
markt in Giessenburg,
verkoop van kaarten en
sinaasappelactie) is er
tot september 2015 €
10.958,- binnen gekomen. Hiernaast hebben
velen een gift overgemaakt, totaal een bedrag van ruim € 6.000,waarvan via incasso
ruim € 2.500,-. Deze
laatste post is voor ons
als Thuisfrontcommissie
heel belangrijk, zoals u
begrijpt. We willen allen
die op welke manier dan
ook bijgedragen hebben
hartelijk danken.
Maar we zijn er nog
niet. Totaal is er een

bedrag nodig van €
31.700,-. Daarvan is tot
en met augustus €
21.278,- binnen. Er ontbreekt nog een bedrag
van € 10.422,-.
We wekken u dan ook
met vrijmoedigheid op
om in de komende tijd
Andy en Jacoline met
hun kinderen te blijven
steunen, zodat zij zich
over de financiële kant
geen zorgen hoeven te
maken. Dat is ook ons
doel als Thuisfrontcommissie, zodat zij zich
volledig aan hun taak en
roeping kunnen wijden.
Alvast hartelijk dank.
Geurt Versteeg, penningmeester SZOS

(binnenlands tarief)
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Financieel
Zoals ieder jaar is er
ook dit jaar weer een
begroting gemaakt om
te kijken of we kunnen
rondkomen met de kosten voor de ondersteuning van het gezin Bijkerk. Omdat we al over
de helft van het jaar
zijn, willen we graag
verslag doen van de
stand van zaken. Tijdens het verlof zijn er
presentatieavonden gehouden. Hier is ook gecollecteerd en dat leverde € 2.721,- op. Daarnaast heeft de rommelmarkt in Ouddorp ruim
€ 3.300,- opgebracht.
Door andere acties
(autowasdag, einde-

Fam. A.L. Bijkerk
p/a MAF-Suriname
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Paramaribo, Suriname
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