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Vakantiegevoel blijft,

In dit nummer:

lijk de veelvuldige familiebezoeken en contacten met het thuisfrontteam. De opmerking: “Oh, wat ben je groot geworden!”
Na een paar dagen thuis te zijn, is er weer
zullen we overigens niet missen.
het gewone schoolleven met het ritme dat
daarbij hoort: zes uur opstaan, half zeven We willen jullie allemaal heel hartelijk beaan tafel en zeven uur vertrekken. Eigenlijk danken voor de fijne tijd met jullie. Ook
ook wel weer prima na zo’n lange vakantie. gaat onze dank uit naar het MAF-team in
Na een paar normale schoolweken lijkt het Suriname dat zo hard heeft gewerkt tijverlof alweer heel lang geleden. Niet dat dens onze afwezigheid.
we niet genoten
hebben, zeker wel,
maar zo gaat dat.
Levendige herinneringen zijn: het
speelveldje achter
het verlofhuis als
een soort grote achtertuin, de betrokken buren, de mogelijkheid om even
rond te fietsen in de
wijk zonder je ouders, het werken bij
de boer en natuur

 Herinneringen aan verlof

Tweede vliegt uit

Oproep om mee te leven

vele mogelijkheden. We kijken er allemaal
Zo de Heere wil en wij leven zal Mark aannaar uit, met name voor hem. Tegelijkerstaande mei/juni remigreren naar Nedertijd ook wel spannend om zo ver en lang bij
land. Daarin is hij onze eerste. Zijn studie
elkaar vandaan te zijn. Want hoewel Roein Suriname is dan afgerond.
land het huis uit is, zien we hem wekelijks.
Gedurende de achterliggende jaren is Ne- Wil je meedenken over huisvesting voor
derland zijn thuis gebleven, het land van de hem in Nederland?

Het blijft van belang om de familie
Bijkerk te laten merken dat u met hen
meeleeft. Dat kunt u doen door een
kaartje, brief of mail naar hen te sturen.

Reacties bij presentaties
Tijdens onze presentaties hoorden we regelmatig mensen in de zaal reageren. Ook
een kritische noot werd hier en daar gehoord. Dat mag, daar houden we (ook)
van. Daar kun je wat mee.
Zo hoorden we bijvoorbeeld opmerkingen
over de grootte van ons huis. We wonen
heel fijn, dat is waar. Iedereen die bij ons
op bezoek komt, geeft dit terug. De wind
op het balkon, de ruimte om het huis, het
licht in huis. Dat heeft ons gezin echt no-

dig. De kinderen missen best veel, wat in
Nederland heel gewoon is. Een grote tuin
thuis is dan fijn, als je vrijwel nergens anders iets hebt. Het huis ziet er groot uit,
maar schijn bedriegt. Het staat namelijk op
palen en als je naar het woonoppervlak
kijkt, is het niet groter dan een doorsnee
Nederlandse eengezinswoning. We hebben dit huis uit Gods hand ontvangen, zo
ervaren we dat. En ter geruststelling: voor
een veel lagere huurprijs dan een gemiddeld rijtjeshuis in Nederland.
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herinneringen blijven.

Krentenbrodenactie
Begin november vindt er weer een
krentenbrodenactie plaats met de
bekende broden van bakker Dam
uit Ouddorp. Kunnen we op u rekenen?

Hartelijk bedankt.

Maf-Suriname
kaanramp nam MAF-Suriname deel in het hulpprogramma
Op 5 mei jongstleden haalde MAF-Suriname het AOC, een
van het MAF Disaster Response Team met de Cessna 206 en
vliegvergunning die sinds de wetswijziging in Suriname nodig
piloot Jafeth Bruinink. Juan Carlos hielp bij het opstarten en
is om vracht en mensen te vervoeren. Na jaren hard werken
was hard nodig bij het vliegtuigonderhoud.
en een goed afgelegd praktijkexamen mochten we dit certificaat in ontvangst nemen. Daar zijn we erg blij mee. Het verruimt onze mogelijkheden. Daarnaast werd het ook hoog
tijd. We werden al vijftien jaar gedoogd met een ‘speciale
vergunning’ die nog stamde uit de tijd van de Nederlandse
gouverneur in Suriname.
Dankzij zeventig jaar ervaring in hulpverlening wordt bij rampen wereldwijd regelmatig een beroep gedaan op de expertise van de MAF. De organisatie beschikt over een efficiënt
Quick Respons Team, waardoor wereldwijd in zeer korte tijd
vanuit 35 landen expertise en vliegtuigen kunnen worden
opgeroepen en ingezet. Zo is ook voor de orkaanramp op
Sint Maarten een beroep gedaan op ondersteuning via de
MAF. In dit geval werd MAF-Suriname gevraagd voor ondersteuning aan de ‘noodhulporganisatie’ Samaritans Purse.
Op woensdag 13 september vertrokken Jafeth en Juan Carlos
De Cessna 206 op weg naar St. Maarten voor het bieden van
met de MAF-Suriname Cessna voor een vlucht van ongeveer
hulp. (Foto: Andy Bijkerk, MAF)
negen uur naar Sint Maarten. In de eerste weken na de or-

Wayana
vertaling
Kijk&Luister klaar

van

de
thousiast dat ze direct aan een andere vertaling wil beginnen:
de Kijk&Lees2 met verhalen over het leven van de Heere Jezus. Dit deel van Laura Zwoferink is geschikt voor oudere
kinderen. In ons geval zal het door jongeren en volwassenen
worden gelezen. De ouderlingen zullen het zelfs gebruiken
voor hun preek!

Vol emotie houd ik de kinderbijbel in handen. De proefversie,
maar toch. Eindelijk! Ik druk hem aan m’n hart. Bijna niet te
geloven. Dit is ‘m echt! De Wayana-kinderen kunnen nu, op
hun eigen niveau, de Bijbelverhalen lezen. Zeker te weten
lezen de ouders mee! Dit heeft de kerk precies nodig, nu, op
Nu de Trio-vertaling nog van de Kijk&Luister. De kosten van
dit moment. Betrokken kinderen die de toekomst van de gede Wayana-vertaling zijn gedekt. Wil jij meehelpen om de
meente zijn. Bovendien helpt het in de ontwikkeling van hun
kosten van de Trio-vertaling rond te krijgen?
eigen taal. De vertaalster Marjolein Schuurmans is zo en-

Rachel
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Zomervakantie 2017 voor de scholen in Suriname. Dat betekent dat ik tijd met Rachel kan doorbrengen. Tijdens de rit naar
de wijk waarin ze woont, bid ik om veiligheid. Regelmatig vindt er daar een overval plaats. Niet de beste plek om te wonen.
Met een stralend gezicht ontvangt ze me bij haar huis. Even later rijden we naar ons huis. Zowel de gesprekken als de stilte
voelen weldadig. Ik hoor hoe de Heere deze jongere van zeventien jaar vasthoudt. Ik zie haar geestelijke honger, proef haar
verlangen om de wil van God te doen en hoor hoe ze een blijde getuige is in haar omgeving.

Nieuwe TFC-leden stellen zich voor
Mijn naam is Jacomijn Roest en ik woon met mijn ouders en
vier broers in Leerbroek. Op dit moment studeer ik verpleegkunde in het Ikazia-ziekenhuis in Rotterdam. Zending en
evangelisatie interesseren mij al mijn hele leven. Daarom ben
ik blij dat ik sinds kort actief betrokken ben bij het werk van
Andy en Jacoline in Gods Koninkrijk. Een specifieke taak heb
ik binnen de TFC niet, ik spring daar waar nodig is bij in het
organiseren en uitvoeren van activiteiten.

Voor de oplettende lezer van de nieuwsbrief zal ik niet helemaal nieuw zijn. Ik ben Martin van Emous. Ik woon samen
met mijn vrouw in Apeldoorn en sinds kort ben ik lid van de
TFC. Ik heb een half jaar in Suriname gewoond, waar ik als
vrijwilliger heb gewerkt op het kantoor van MAF-Suriname.
Andy, Jacoline en de kinderen zijn als familie voor me geworden en ze hebben veel voor me betekend. Ik vind het heel
mooi om middels de TFC ook iets voor hen te kunnen betekenen.

Tussentijdse blik op de
financiën
Beste vrienden,
In de vorige nieuwsbrief mochten we het
mooie resultaat melden van 2016. Met een
overschot van ongeveer € 3.000 konden
we het jaar afsluiten. Hiermee was de helft
van het tekort over 2015 weer goedgemaakt.
We zijn in 2017 begonnen met een begroting met een tekort van ruim € 3.000. Dit
betekende dat er meer inzet nodig was bij
de acties dan in het jaar 2016 om goed uit
te komen. Die inzet is er geweest en dat
zien we ook terug in de resultaten. Eind
augustus waren de inkomsten ruim €
40.000 waardoor het tekort al geheel werd
weggewerkt. We zijn hier heel dankbaar
voor.
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Koningsmarkt en de zendingsmarkt in
Giessenburg. Totaal kwam er via de acties,
inclusief de voorlichtingsavonden het
mooie bedrag van € 16.273 binnen. Dit is
ruim boven de begroting van € 13.500.
Giften: Ook bij de giften zien we een
sterke stijging. Totaal ontvingen we bijna €
16.000. We noemen enkele giften: Actie
Hoornbeeck studenten € 2.950, gift HHK
Barneveld € 150, collecte Hervormde gemeente Giessen Nieuwkerk € 737, twee
giften van bedrijven van resp. € 1.500 en €
2.500. Verder mochten we gesteund worden door vele particulieren die maandelijks
of incidenteel een gift overmaken.
Specifieke giften: Tijdens de voorlichtingsavonden is er ook gesproken over de
vertaling van de kinderbijbel Kijk&Luister
in de inlandse talen. Ook de gewone Bijbel
is vertaald in het Trio. Voor dit werk werd
in totaal een bedrag ontvangen van €
3.334. Inmiddels is er in september een
grote sponsor gevonden in Amerika die de
druk van de Trio-Bijbels wil betalen (voor
de helderheid: niet de Kijk&Luister). De
kosten hiervan zijn ongeveer € 25.000.
Omdat het ernaar uitziet dat we het jaar
positief kunnen afsluiten is er op de laatste
TFC-vergadering besloten ook een bijdrage uit de algemene giften te doen voor het
Bijbelvertaalwerk.

Verlofperiode: Eind mei kwamen Andy
en Jacoline met hun kinderen naar Nederland voor verlof. Er zijn veel voorlichtingsavonden gehouden. Hierbij zijn veel mensen bereikt met de informatie die de familie Bijkerk over Suriname mocht vertellen.
Dit heeft veel indruk gemaakt. Vooral ook
hoe de Heere gewerkt heeft in de harten
van jongeren die van de duivel bezeten
waren. Zij mochten door gebed van de
voorgangers door Gods genade bevrijd
We zien prachtige ontwikkelingen in Suriworden van de demonen.
name, ondanks de slechte economische
We zien ook dat er harten geneigd werden omstandigheden in dat land. Daarom zijn
om te geven. Totaal werd er tijdens de we dankbaar voor de steun die we als
avonden ruim € 5.300 ontvangen. Ook stichting voor dit werk mogen ontvangen.
werden er verschillende machtigingen af- Iedereen die met giften of gebed dit werk
gegeven om het werk éénmalig of structu- heeft ondersteund, willen we hartelijk danreel te ondersteunen.
ken. Het is zoals Paulus schreef: Wij kunActies: Er is extra ingezet om meer op- nen planten, maar het is God die de wasbrengsten te krijgen uit de acties. We noe- dom geeft.
men er enkele: Rommelmarkt Ouddorp €
6.846, Sinaasappelactie € 1.720, Huis-aanDe penningmeester,
huiscollecte Leerdam € 1.401. Verder waren er de inkomsten uit de verkopen, de Geurt Versteeg MBA
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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)
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