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Betreft: Eindejaarsactie 2015  

Beste nieuwsbrieflezer, 

Afgelopen zomer heeft u wellicht Andy en Jacoline Bijkerk en de kinderen ontmoet tijdens één van de 

presentaties die ze in hun verlofperiode gehouden hebben. Zij hebben uw meeleven als zeer 

bemoedigend ervaren. Tegelijk zeiden ze na hun terugkeer: “Hier is nu onze plaats, hier wil de Heere ons 

gebruiken voor Zijn werk in Zijn Koninkrijk.”  

Als thuisfrontcommissie en namens de familie Bijkerk willen wij u hartelijk bedanken voor uw gebed, 

medeleven en financiële steun in het achterliggende jaar. Mede hierdoor kon het werk in Suriname 

doorgaan.  

Door middel van de nieuwsbrieven en de website hebben wij u op de hoogte gehouden van de 

voortgang. Andy heeft als piloot/programmanager bij MAF-Suriname veel arbeid verricht. De nieuwe 

vliegtuigen zijn volop ingezet en de grotere capaciteit komt goed tot zijn recht. Toch zou er nog meer 

mogelijk zijn wanneer er meer piloten zouden zijn. Daarom zijn we dankbaar dat er een piloot kon 

worden aangenomen en ook in de vacature van basemanager kon worden voorzien. Beide mannen 

worden samen met hun echtgenote door MAF-Nederland voor twee jaar uitgezonden. Ook het werk van 

Jacoline in de vorm van Bijbelstudies onder de indianenvrouwen en in de gevangenis wordt gezegend. 

Daarnaast heeft het vertaalwerk van de kinderbijbel zijn voortgang. Andy en Jacoline mogen het werk 

doen in afhankelijkheid van en met dankbaarheid aan de HEERE, Die krachten schonk en leiding gaf. 

Als SZOS ondersteunen we hen in geestelijk, sociaal en financieel opzicht. De familie Bijkerk vraagt uw 

gebed voor hun werk in Suriname. Vanwege hun afhankelijkheid van giften voor deze taken brengen wij 

de eindejaarsactie onder uw aandacht. U kunt hen financieel steunen door een bedrag over te maken op 

rekeningnummer NL03 RABO 0160 8872 08 t.n.v. SZOS onder vermelding van “Eindejaarsactie 2015”. 

Hartelijk bedankt. 

Wij wensen u gezegende kerstdagen en voor het nieuwe jaar Gods nabijheid in voor- en tegenspoed. 

Een vriendelijke groet namens de Stichting Zendingsondersteuning Suriname, 

Geurt Versteeg, penningmeester SZOS en TFC-lid 

 
Verlof 2015: presentatie in Ouddorp. 

Zie omme zijde voor Nieuwsbrief 


