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Het eerste jaar na het verlof lijkt 
niemand aan op-verlof-gaan te den-
ken. Het is goed om terug te zijn in 
Suriname en ons leven hier te leven. 
Maar na een jaar begint het toch 
weer te kriebelen. We verlangen om 
onze familie en vrienden te zien, in 
het bijzonder onze ouders en opa en 
oma. Het lijkt nog een eind weg en 
dat is het ook.  

Toch gaan onze gedachten al regel-
matig naar het komende verlof. Dat 
is eind mei tot en met eind juli 2017. 
We hebben diverse personen en ge-
meenten gevraagd om een presenta-
tie te mogen geven. Het zou fijn zijn 

om meer bekendheid te krijgen en 
een bredere steun in gebed, hulp en 
geld.  

 

Einde schooljaar, wekenlange vakantie 
Een gezellige drukte: 24 uur per dag 
kinderen in en om het huis, van ons-
zelf en anderen. Zo zien de komende 
weken eruit. Het schooljaar is voor-
bij. Alle kinderen hebben goed hun 
best gedaan en mooie resultaten be-
haald: ze zijn over. Mark en Stefan 
krijgen de mogelijkheid om 
‘Summerschool’ te volgen voor taal. 
Zo zijn ze beter voorbereid voor het 
nieuwe schooljaar. Mark gaat dan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar havo/vwo 5 en Daan naar havo/
vwo 3, Stefan naar groep 6 en Elise 
naar 4. De vakantie ‘valt’ in het lange 
regenseizoen. Dat betekent dat je 
alle tijd hebt om elke dag in plassen 
te springen en in de modder te rol-
len! Twaalf weken lang spelen lijkt 
me alleen iets te veel. Stefan en Elise 
krijgen in de ochtenduren les van 
mama: Namen & feiten, Nederlandse 
spelling, rekenen en lezen.  

Opbrengst rommelmarkt 
Ouddorp  
Op 14 mei 2016 is mooie bedrag 
van € 5000 opgehaald. Hartelijk 
bedankt voor uw/jouw komst en 
inzet. 

Verlof 2017 

Oproep om kaart te sturen  
Het blijft nodig om de familie Bij-
kerk te laten merken dat u met 
hen meeleeft. Dat kunt u doen door 
een kaartje of brief naar hen te 
sturen. Het is ook mogelijk dit via 
een TFC-lid te doen. Zij zorgen dan 
voor de verzending naar Suriname. 
Hartelijk bedankt. 

Kunnen we ook bij u of 
jou in de buurt een pre-
sentatie verzorgen? Mail 
dan naar info@szos.nl of 
bel naar 0345 633989. 
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Vorige week gleed ik (Andy) 
met het vliegtuig van de baan 
op Lawa. Door de grote hoe-
veelheid water op de landings-
baan werkten de remmen on-
voldoende om op tijd tot stil-
stand te komen. Een heel nare 
ervaring om de bosjes op je te 
zien afkomen zonder iets te 
kunnen doen. Door het vele wa-
ter werd het vliegveld gesloten. 
Dat betekende een nacht in een 
hangmat. Slapen lukte eigenlijk 
niet door de vele gedachten als 
‘Had ik maar…’ en het veelvul-
dig ‘overdoen van de landing’. 
Deze week heb ik de vlucht op-
nieuw gedaan, maar nu met 
succes. Het doel was het vlieg-
tuig inspecteren. De schade is 
gelukkig heel beperkt gebleven; 
het papierwerk des te meer... 
Achteraf hoorden we van de 
zendingswerkers op Lawa dat 
ze beseften hoe moeilijk het 
landen zou zijn. In een paar 
minuten tijd was er enorm veel 
regen gevallen. Met elkaar zijn 
ze in een kring gaan staan om 
te bidden. ‘Het gebed van de 
rechtvaardige vermag veel’. 

Wat is het goed afgelopen! ’s 
Avonds werd er spontaan een 
dankdienst gehouden in de 
kerk. 
In ditzelfde dorp is er, sinds een 
aantal maanden, een geestelij-
ke opwekking. Er zijn al meer 
dan honderd mensen bevrijd 
van demonische bezetting. Dat 
betekent dat de werkers van ’s 
ochtends tot ’s avonds in de 
kerk aanwezig zijn om met 
mensen te praten, te lezen en 
te bidden. De kerkgangers wil-
len breken met hun dubbelle-
ven en verlangen om meer van 
God te weten. Door deze herle-
ving is de geestelijke strijd he-
vig. De werkers worden erg 
aangevallen.  
 
Ook MAF gaat door een hele 
reeks beproevingen. Er zijn bij-
voorbeeld heel weinig vluchten 
op dit moment, waardoor de 
financiële situatie verslechtert.  
Als team brengen deze ‘kwade 
dagen’ ons dichter bij elkaar 
dan ooit tevoren. We nemen 
veel tijd om de Woorden van 
God te bestuderen, te praten en 

te bidden. Dat alleen zorgt er-
voor dat we niet moedeloos ra-
ken. Op onverwachte momen-
ten worden we bemoedigd door 
mensen die op hun hart hebben 
om iets met ons te delen of die 
met ons willen bidden. Meerde-
re mensen geloven dat het aan-
tal vluchten weer zal gaan toe-
nemen en dat de Heere MAF 
voorbereidt op een nieuwe 
taak.  
Jafeth Bruinink, de nieuwe pi-
loot, heeft de MAF-
standaardisatie goed doorlopen. 
Hij lijkt echt een ‘vlieghandje’ 
te hebben. Samen met zijn 
vrouw en kinderen hebben ze, 
voor hun vertrek naar Surina-
me, een aantal weken in Ameri-
ka doorgebracht en wonen 
sinds kort in Suriname. In ieder 
geval voor twee jaar. Het duurt 
nog even voordat Jafeth zelf-
standig de lucht in mag. Eerst 
moet hij onder begeleiding er-
varing opdoen in het Surinaam-
se luchtruim en de airstrips in 
het binnenland verkennen. On-
dertussen werkt hij aan het 
AOC (Air Operator Certificate).  

MAF-Suriname 

Naar Suriname 
Wij zijn Sham en Geertje 
Ramsoebhag. We wonen in 
Rotterdam en zijn de trotse ou-
ders van Levi en Aron. Op dit 
moment zitten we in de voor-
bereidingsfase om eind januari 
2017 te kunnen vertrekken 
naar Suriname. Wij zijn het af-
gelopen jaar enkele maanden 
in Suriname geweest en heb-
ben in die periode Andy en Ja-
coline en hun prachtige gezin 
leren kennen en Gods leiding 
mogen ervaren. In de toekomst 
hopen we het werk van MAF te 
gaan versterken als missionair 
filmmaker via onze stichting 
Showing the Gospel. 
Door Gods genade en de kracht 
van Zijn Geest willen wij het 
Evangelie laten zien door het 
maken van films, documentai-
res, video’s en televisiepro-
gramma’s. We willen Gods aan-
wezigheid laten zien en wat Hij 
doet in de harten van mensen 
die Hem volgen. Wij geloven 
dat mensen die Hem nog niet 

kennen, bij het zien van deze 
films een levensveranderende 
ontmoeting met Hem zullen 
hebben. 
Het werk van MAF is bij u na-
tuurlijk bekend door uw con-
nectie met Andy en Jacoline, 
maar de werkzaamheden van 
MAF zijn in Suriname vrijwel 
onbekend. Voor ons werd dit 
nog eens extra duidelijk bij een 
bezoek aan een kerk in Surina-
me met ongeveer driehonderd 
mensen. Toen de spreker vroeg 
wie MAF kende, gingen er 
slechts enkele handen omhoog. 
Om het evangelisatiewerk in 
het binnenland te stimuleren, 
zullen wij DV vanaf februari 
2017 de mogelijkheden van 
MAF bekend gaan maken bij 
kerken en christelijke organisa-
ties in Paramaribo. In samen-
werking met MAF willen we met 
de inwoners van het binnenland 
van Suriname ook videomateri-
aal met een evangeliserend ka-

rakter ontwikkelen. Wij kunnen 
haast niet wachten om te gaan!  
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Het gevangeniswerk blijft door-
gaan, maar ik (Jacoline) ga nu 
alleen op donderdagmiddag, de 
kids hebben voorrang. De pro-
blemen die de vrouwen ervaren 
gaan helaas onverminderd 
door. Een paar weken geleden 
probeerde een jongere zichzelf 
te verhangen. Gelukkig is deze 
poging op tijd ontdekt. Ontzet-
tend schokkend voor de vrou-
wen die hiervan getuige zijn 
geweest. Tijdens de Bijbelstudie 
was het drukker dan normaal. 
Iedereen wilde even het verhaal 
vertellen en daarnaast troost 

zoeken. Gelukkig dat ze hier-
voor naar de levende God gaan. 
Voor de jongere zelf betekent 
het dat de lijdensweg verder 
gaat.  

Tijdens de Bijbelstudie van vori-
ge week bleef een vrouw naast 
de deuropening zitten en wilde 
na afloop bidden. Tijdens het 
gebed openbaarde zich een de-
mon in haar die heel hard be-
gon te gillen. In de Naam van 
Jezus is hij geweken. Het is niet 
het eerste geval van demonie,  
waarover we horen. Daardoor is  
er bij ons een verlangen ont-

staan om er meer over te we-
ten te komen. De Naam van 
Jezus, het bloed van Jezus, het 
kruis van Jezus en de woorden 
van Jezus blijken het meest 
krachtig in deze geestelijke 
strijd.  

Bidt u mee om het Licht in deze 
donkere gevangenis in Surina-
me? 

Dubbel gevangen 

Beste lezers, 
 
Even voorstellen…wij zijn Geri-
anne van Woudenberg en Jorin-
da Maasland, studenten van het 
Hoornbeeck College Amersfoort 
en volgen daar de opleiding 
Verpleegkunde. Voor onze laat-
ste stage zijn we naar Surina-
me gekomen, waar we in het 
ziekenhuis onze 
eindstage heb-
ben gedaan. 
Deze is inmid-
dels afgerond. 
Ontzettend leuk 
en leerzaam 
om aan de an-
dere kant van 
de wereld zorg 
te verlenen. 
Een heel ande-
re cultuur met 
moeilijkheden 
die wij in Ne-
derland niet 
kennen. Deze 
ervaring is voor 
ons verdiepend 
en verrijkend 
en we nemen 
alle indrukken 
mee in ons be-
roep en in ons 
verdere leven.  
Naast het stagelopen genieten 
we ook enorm van dit prachtige 
land. Wat een schitterende na-
tuur! 
Tijdens deze stage hebben we 
volop contact gehad met de fa-

milie Bijkerk. Wat een bijzonde-
re en liefdevolle familie! Jacoli-
ne kwam met grote regelmaat 
vrouwenstudie houden bij ons, 
waar wij ontzettend veel van 
geleerd hebben. Daarnaast 
kwamen wij ook regelmatig bij 
de familie Bijkerk, hun deur 
stond altijd voor ons open. We 
genoten van het zingen bij het 

orgel, het eten met elkaar en 
het urenlang kletsen. Hun gast-
vrijheid waarderen wij enorm! 
We zullen dit contact gaan mis-
sen als wij over anderhalve 
week weer in Nederland hopen 
te zijn.  

Vanaf deze plaats willen we hen 
al het beste toewensen en bo-
venal de zegen van God in hun 
leven en in het mooie werk dat 
zij hier mogen doen.  
 

Een hartelijke groet van Geri-
anne en Jorinda 

Hoornbeeck-stage in Paramaribo 



 SZOS 
 
T.n.v. Lydia Bijkerk 
Lindenlaan 4  
2969 BZ  OUD-ALBLAS 
NL03 RABO 0160 8872 08  
info@szos.nl 

 
Informatie over SZOS? 
 

 www.szos.nl 

 info@szos.nl 

 Meldt u aan voor 
blogsupdates via de 
website 

 Like ons op Face-
book 

 Meldt u aan voor de 
nieuwsbrief via  

         info@szos.nl 
 
 
Secretaris Thuisfront-
commissie: 
Corine Both 
0345 633989 
 
 
 

Verjaardagen: 

 

18 januari  Jacoline 
9 maart Andy 
25 april (2002)   Daan 
23 mei (1999)    Mark 
11 juli (2008) Stefan 
4 okt. (1992) Roeland 
7 nov. (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)  

Beste nieuwsbrieflezer, 
 
Waarschijnlijk draagt u 
al bij in de kosten van 
het levensonderhoud 
van het gezin Bijkerk. 
Daar zijn we u heel erg 
dankbaar voor.  
We doen echter op-
nieuw een beroep op u 
en ook op hen die nog 
geen bijdrage leveren. 
De kosten zijn in Suri-
name fors gestegen en 
daarom is er maande-

lijks een groter bedrag 
nodig om voor Andy, 
Jacoline en de kinderen 
te zorgen. 
Zonder extra inkom-
sten komen we jaar-
lijks ongeveer € 6.000 
te kort. Als er honderd 
mensen zijn die iedere 
maand het kleine be-
drag van € 5 willen bij- 
dragen, dan kunnen 
we weer rondkomen.  
Wilt u hieraan meewer-
ken of kent u mensen 

in uw omgeving die 
hiervoor warm lopen? 
We zijn u er zeer er-
kentelijk voor.   
 

Stel het niet uit, maar 
vul bijgevoegde mach-
tiging in en stuur deze 
op naar:  

SZOS, p/a Lydia Bij-
kerk, Lindelaan 4, 
2969 BZ  OUD-ALBLAS 

Het leven hoeft niet gemakkelijk te zijn om  
vol van vreugde te zijn.  

Vreugde is niet de afwezigheid van problemen, 
maar de aanwezigheid van Christus.  

Citaat van Willem van der Hoven 

Toestand medische 
zorg Suriname kritiek 
Ziekenhuizen, artsen en 
apothekers in Suriname 
hebben de noodklok ge-
luid omdat ze vanwege 
de financiële problemen 
in het land de zorg niet 
meer kunnen garande-
ren. Operaties worden 
uitgesteld en de voor-
raad medicijnen raakt 
op. 
(mei 2016) 

Door crisis moeten 
veel Chinese winkels 
in Suriname sluiten 
Door de diepe economi-
sche crisis in Suriname 
sluiten vrijwel dagelijks 
bedrijven in dat land 
hun deuren. Vooral Chi-
nese ondernemers zijn 
het slachtoffer. 
(mei 2016) 
 
 
 

Surinamers zijn eco-
nomisch beleid Bou-
terse meer dan zat 
Om een lening van het 
IMF los te krijgen, heeft 
de regering van Desi 
Bouterse de stroomta-
rieven opnieuw fors ver-
hoogd. Duizenden Suri-
namers zijn dat meer 
dan zat en gingen vrij-
dag in Paramaribo de 
straat op om te demon-
streren tegen het in hun 
ogen falende economi-
sche beleid. 
(mei 2016) 
 
 

Zomeractie 2016: honderd nieuwe sponsors 

Suriname in het nieuws 
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