Nieuwsbrief familie Bijkerk
Het leven in Suriname
De bril waardoor je kijkt
Het prijskaartje aan Gods roep naar
Suriname is: hoog met het oog op
het ‘verlies’ van familie en vrienden,
thuisgemeente en tal van mogelijkheden voor de kinderen; laag wanneer we kijken naar de persoonlijke
zegen die eraan verbonden is; niets
vergeleken met het offer dat de Heere Jezus Christus bracht. Het is nogal
een verschil hoe je ertegen aankijkt.
Recessie
Vorig jaar riepen velen: ‘Nog
5’ (regeringsjaren voor kabinet Bouterse), maar dat is inmiddels bekoeld. Nu roepen ze: ‘Weg met
hem’. De economie lijdt. De meesten
prijzen zijn met minimaal dertig procent gestegen, schappen raken leeg,
brandstof is regelmatig op. Inmiddels planten we eigen groenten, eten
eieren van eigen kippen en laten regelmatig vlees weg. De toekomst
lijkt onzeker. Maar niet de omstandigheden zijn bepalend of het ons
welgaat. Dat is Gods aanwezigheid
in Zijn Zoon, onze Heere Jezus
Christus. Daarom kunnen we met
heel ons hart getuigen dat het ons
aan niets ontbreekt.
Onder op de stapel
Elke twee jaar moeten we verlenging
van onze verblijfsvergunning aanvragen: een behoorlijke stapel pa-
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pieren voor zes personen. Vorig jaar
april was het weer zover. Wat er aan
de hand is, weten we niet, maar het
is nog steeds ‘onderweg’. Af en toe
sturen we een mailtje hoever het
proces is (stel dat ze ons vergeten)
en krijgen een mailtje terug dat er
nog een handtekening gezet moet
worden. Misschien hebben we per
ongeluk iemand op z’n tenen getrapt, waardoor we onder op de stapel blijven liggen?
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Mark
Mark heeft een bijzonder jaar achter
de rug. Naast dat hij in de lengte
(gewoon zijn leeftijd) en breedte
(vanwege veelvuldig sporten) is gegroeid, heeft hij de keuze gemaakt
om alle levensveranderingen in de
afgelopen jaren te aanvaarden. Dat
maakt het leven een stuk aangenamer voor hem. Na de vakantie begint hij aan de twee laatste schooljaren
Bezoek
Nog een aantal weken en het schooljaar is ten einde. Een lange vakantie
staat voor de deur. We hopen bezoek te krijgen van broer Remko Bijkerk en zijn gezin. Tegen die tijd
stappen anderen weer in voor de terugvlucht: Martin van Emous en
(o)pa en (o)ma Bijkerk. Het blijft
gewoon een gezellige drukte.

Rommelmarkt Ouddorp
D.V. zaterdag 14 mei organiseren we als TFC
voor de zesde keer een
rommelmarkt/verkoping
in Ouddorp.
Tot en met woensdag 4
mei kunnen rommelmarktspullen worden ingeleverd bij:
Familie De Jong
Raadhuisstraat 37
Leerbroek
0345-599509
Familie A. Voogd
Bokweg 1
Ouddorp
0187-681620
Graag geen grote meubels en computers.
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Update MAF-Suriname
De economische crisis in Suriname is ook goed te merken in
de vliegerij. Vluchten worden
berekend in US-dollars, maar
worden vaak betaald in de lokale munt, de SRD. Tegenwoordig
moet je bijna twee keer zoveel
SRD’s neertellen voor dezelfde
vlucht van voor november vorig
jaar. Dat is voor bijna niemand
meer te betalen. De commerciele operators op vliegveld Zorg
& Hoop hebben het aantal
vluchten dramatisch zien dalen.
Bij MAF merken we ook een daling op, maar niet zo sterk als
bij “de buren”. Dat komt waarschijnlijk omdat wij vooral voor
kerk en zending, gezondheidszorg en ontwikkelingshulp vliegen. Veel van dat werk móét
doorgaan. Overigens heeft MAF
-Suriname de prijzen gehalveerd voor vluchten voor allerlei kerken en zendingsorganisaties, die vaak met gedoneerd
geld worden betaald. Dit om
tegemoet te komen aan lagere
inkomsten van deze instellingen. Daarmee hopen we het
vliegen voor dit doel bereikbaard te houden.
Bij MAF-Suriname verandert er
veel. Miguel Peters is inmiddels
als Base Manager begonnen en
is zich flink aan het inwerken.
Zijn vrouw Greet hoopt zich in
april bij hem te voegen. Miguel
is mijn rechterhand en gaat
vooral organiseren en leiding
Jafeth en Connie Bruinink

Miguel Peters
geven in en om de hangaar.
Ook de organisatie en administratie van het vliegtuigonderhoud draag ik aan hem over.
Jafeth en Connie Bruinink
hebben uit Gods hand in maart
hun tweede kindje ontvangen:
Naomi Jane. Binnenkort hopen
ze naar Amerika te gaan voor
de standaardisatietraining van
Jafeth bij MAF-USA (afsluiting
van pilotenopleiding). Na afronding daarvan komen ze direct
door naar Suriname. Na een
periode van inburgering en
“uitchecken” op zo’n veertig
vliegveldjes in het binnenland is
Jafeth gereed om zelfstandig in
Suriname te vliegen.

We zien uit naar de komst van
Juan Carlos en Johanna Portillo en tw ee van hun kinderen bij leven en welzijn in
augustus. Juan Carlos is al vele
jaren instructeur-piloot en onderhoudsmonteur bij MAF-USA.
Hij is uitgezonden naar Mexico,
maar is bereid om ons twee
jaar lang te helpen met vliegen
en een collega in Suriname op
te leiden tot onderhoudsmonteur.
Versterking waar veel om gebeden is en lang naar uit is gezien. God is getrouw!
Voor de organisatie verandert
er ook veel. Momenteel wordt
er hard gewerkt door luchtvaartconsultant Cees Kamminga en M A F-vrijwilliger Martin
van Emous om alle handboeken te schrijven die nodig zijn
om een vliegvergunning (AOC)
aan te vragen. We hebben
daarbij veel hulp van MAF-USA.
Hoewel we door de overheid
gedwongen worden om deze
vergunning aan te vragen, zien
we er ook het voordeel van. We
zijn ervan overtuigd dat we
hierdoor uiteindelijk een professioneler organisatie krijgen en,
meer mogelijkheden in de toekomst, omdat het een commerciële vergunning is. Hieraan
vooraf gaat overigens het vernieuwen van onze zogenaamde
Economische Vergunning. Dit
soort procedures gaat hier erg
stroperig.
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Bidt u mee dat alle partijen in
dit proces zullen meewerken?
In en om de hangaar gebeurt
ook veel. Afgelopen winter hebben vrijwilligers Gert en Willeke
Post met dochter en zoon
via MAF-Nederland een flinke
zet gegeven aan het vervangen
van de beplating van hangaar
en kantoor. Dat was erg hard
nodig! De vraag aan u is: Wie
komt het afmaken? Technische
vrijwilligers zijn hier altijd welkom.
MAF-Nederland heeft een actie
gehouden voor zonnepanelen
voor MAF-Suriname. De installatie is inmiddels helemaal in
orde en in testfase. We zijn
daarmee erg blij en hopen in de
toekomst zo minder last te heb-

ben van de vele stroomstoringen die Paramaribo teisteren.
Binnen zijn we bezig met het
vervangen van het plafond. Een
van de
collega’s
is binnen
en buiten
druk met
het schilderwerk.
Kortom,
we zijn
allemaal
lekker bezig en het
knapt
zienderogen op.
Gert Post brengt beplating aan.

Vrijwilliger Martin van Emous
Ik voel me vereerd
om een stukje te
mogen schrijven in
deze nieuwsbrief.
Vanaf november
ben ik in Suriname
om vrijwilligerswerk
te doen voor MAFSuriname. Werk is
er meer dan genoeg
bij MAF. Mijn hoofdtaak is de ondersteuning in het proces voor de aanvraag van de AOC
Gerhard en Martin (Air Operator Certificate). Voor de

AOC moet MAF-Suriname ook
geprofessionaliseerd worden. Er
zijn genoeg dingen om aan te
pakken! In april vertrek ik weer
naar Nederland. Mijn tijd hier is
dus al bijna voorbij. Ik kan terugkijken op een erg mooie en
leerzame tijd bij MAF.
Ik heb hier een eigen huisje,
maar mijn meeste vrije tijd
breng ik door bij de familie Bijkerk. Ze hebben me min of meer
opgenomen in hun gezin. Ik ben
Andy en Jacoline zeer dankbaar
voor alles wat ze voor me betekend hebben en ik ben blij deze
familie te mogen kennen.

Vanuit de gevangenis ‘Santa Boma’
Zuster, mag ik straks komen?”
vraagt een gedetineerde, zodra
ze ons ziet binnenkomen. “Geef
je naam maar door bij de leiding,” is ons antwoord. De
dinsdagochtend gaat snel voorbij wanneer een aantal vrouwen
bij naam wordt geroepen en de
gelegenheid krijgt om hun hart
te luchten. De meesten stellen
het op prijs om te komen. Anderen niet, omdat we tijdens de
gesprekken de Bijbel als uitgangspunt nemen. We kunnen
niet anders.

Daar zit ze dan. Het is haar gelukt om haar naam op de lijst
te krijgen Ze praat traag en
emoties zijn niet te zien. Ze
spreekt over bijna oncontroleerbare stress en slapeloosheid
door de moord die ze heeft gepleegd. Ze vertelt haar verhaal:
gepest op school, haar misdrijf
gepubliceerd in kranten, de
geest van de dode die haar lastig valt, het ontkennen van
haar compagnon. Ze moet wel
zwaar onder de medicijnen zitten, om dit verhaal zo rustig te

vertellen... Haar traagheid en
manier van kijken bevestigen
dit.
Ik moet gaan. De kinderen
wachten op school.
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Van de thuisfrontcommissie
Om te beginnen willen
we iedereen bedanken
die ons in 2015 gesteund heeft met giften, gebed en praktische hulp. Totaal kwam
er een bedrag binnen
van ruim € 30.000.
Het was echter een
duur jaar, waardoor we
met een tekort van
ruim € 6.000 zijn geëindigd. Omdat 2015
het jaar was waarin familie Bijkerk met verlof
kwam, zijn er extra
kosten gemaakt. Maar
hiervoor wordt maandelijks gereserveerd,
zodat een deel van deze kosten op het vorige
jaar drukt. Houden we
daar geen rekening
mee, dan is er ongeveer € 9.000 meer uitgegeven dan er binnenkwam. Iets wat ons als
TFC met zorg vervult.
Er werden acties gehouden, die mooie inkomsten genereerden.
Totaal brachten deze
acties € 13.248 op. Enkele acties waren: de
rommelmarkt in Ouddorp (€ 3.440), sinaasappel verkoop (€
1.446), collecte Leerdam en Eindejaarsactie
(beide ongeveer €
1.100), verkoop artikelen (€ 1.862), krentenbroodactie (€ 664). Tijdens de presentaties
van de familie Bijkerk
werd gecollecteerd, wat
ongeveer € 2.700 opbracht. Verder zijn er
wat kleinere acties gehouden, zoals een
markt in Giessenburg,
de Koningsmarkt in
Leerdam en een autowasdag. Bij elkaar
bracht dit ook nog eens
ruim € 600 op. Mede
door deze acties hebben we veel mensen
kunnen bereiken en laten meeleven met het

wel en wee van de familie Bijkerk.
Verder mochten we
veel giften ontvangen,
in totaal € 16.452,
waarvan € 6.340 via
maandelijkse incasso.
We zijn dankbaar dat
zoveel mensen spontaan of via een vast patroon willen bijdragen
in de kosten van de uitzending van het gezin
Bijkerk.
Bij de uitgaven was de
post maandelijkse bijdrage voor het levensonderhoud van de familie de grootste post.
Totaal waren we hiervoor € 32.000 kwijt. Dit
heeft voor een belangrijk deel te maken met
de gestegen kosten van
levensonderhoud in Suriname, maar ook met
de ongunstige koersontwikkelingen waarbij
de euro flink in waarde
gedaald is ten opzichte
van de dollar. Veel kosten in Suriname zijn
gerelateerd aan de dollar, vandaar dat dit behoorlijk impact heeft op
het uitgavenpatroon.
Verder zijn er natuurlijk
de kosten van het verlof, ongeveer € 5.000,
maar een deel hiervan
was al gespaard in
2014. De overige stichtingskosten, zoals
nieuwsbrieven, bankkosten bleven onder de
€ 1000.
Omdat we als stichting
nog beschikken over
een reserve, kunnen we
het tekort nu wel dragen. Toch zal er in de
toekomst een beter
evenwicht moeten komen tussen inkomsten
en uitgaven om blijvend voor het gezin
Bijkerk te kunnen zorgen en zo bij te kunnen
dragen aan het belangrijke werk ten behoeve
van zending en medi-

sche zorg in de binnenlanden van Suriname.
We zijn ons dit als TFC
bewust en zullen eraan
werken dat we extra
inkomsten binnen krijgen. Maar we hebben
ook uw blijvende steun
daarbij nodig. Gelet op
het tekort doen we met
vrijmoedigheid een beroep op uw offervaardigheid. Moge de Heere
de harten neigen, zodat
we dit mooie werk kunnen blijven doen.
Als TFC zijn we dankbaar dat we ook in het
achterliggende jaar
voor Andy en Jacoline
en hun kinderen hebben kunnen zorgen. We
beseffen dat zending
ook vooral een geestelijke strijd is, iets wat
Andy en Jacoline ook
regelmatig merken in
de uitvoering van het
werk. Daarom is er ook
gebed nodig. Voor uw
meeleven en bijdragen
-naast de Heere- allen
hartelijk dank.
Geurt Versteeg, penningmeester

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)
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