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Betreft: Eindejaarsactie 2017
Beste nieuwsbrieflezer,

Eerder dit jaar konden we u het positieve saldo melden voor het jaar 2016. Zoals we nu kunnen zien,
mogen we ook dit jaar positief afsluiten. Dit geeft ons de mogelijkheid ook bij te dragen aan de vertaling
van de kinderbijbel Kijk en Luister in twee Indianentalen in Suriname: Trio en Wayana. Voor een deel
wordt dit betaald uit gelden van een actie van EO Metterdaad; voor het andere deel moeten we nog
gelden werven.
Het jaar 2017 was een jaar waarin het gezin Bijkerk met verlof in Nederland was. Er zijn op diverse
plaatsen presentaties gegeven. Diepe indruk maakte het verhaal over de duiveluitdrijving bij een groep
jongeren. Wat we ons hier nauwelijks kunnen indenken, gebeurt in Suriname op dezelfde wijze als we
lezen in de Bijbel in de tijd van Jezus. We zien hierin dat de Heere de almachtige is en dat satan moet
wijken als Hij komt.
Een mooie ontwikkeling is ook dat er in het binnenland (Weejo) een Bijbelschool opgestart zal gaan
worden. Hiervoor is de medewerking gekregen van de Bijbelschool in Paramaribo. Het doel is om
onderwijs te geven aan de pastorale werkers in het binnenland die vaak heel beperkte kennis hebben
(lekenpredikanten en evangelisten).
Door de samenwerking met Willem den Hertog gaat ook het evangelisatiewerk in de gevangenissen
door. Er is een samenwerking met Prison Fellowship in Suriname. Jacoline evangeliseert wekelijks in de
vrouwengevangenis. Daarnaast mag ze vrouwen Bijbels onderwijs geven in de binnenlanden.
De omstandigheden in Suriname zijn nog steeds zorgelijk. Doordat het economisch slecht gaat, mede als
gevolg van een falend overheidsbeleid, zijn er steeds meer mensen die in armoede leven. Er is een hoge
inflatie, waardoor ingevoerde producten steeds duurder worden en voor veel mensen onbereikbaar zijn.
Ook het gezin Bijkerk ondervindt de gevolgen van de prijsstijgingen.
Gelukkig mag het werk van MAF Suriname onder leiding van Andy doorgaan. Er werden zieken vervoerd
vanuit het binnenland en ook de vluchten van evangelisten en predikanten naar de posten en naar de
jaarlijkse conferentie mochten doorgaan. Wel zijn er zorgen over de personele bezetting voor de
toekomst door het vertrek van een aantal medewerkers. Zo ontstaan er vacatures voor een
basemanager, een technisch medewerker voor het vliegtuigonderhoud en een piloot. Via MAF
Nederland wordt ook gekeken of deze vacatures kunnen worden vervuld. We bevelen deze nood ook aan
in uw gebed.
Wat de inkomsten betreft, zijn we verwonderd en dankbaar. Er waren verschillende acties, zoals de
rommelmarkt in Ouddorp, de huis-aan-huiscollecte in Leerdam, de sinaasappel- en de
krentenbroodactie. Bijna overal waren de opbrengsten hoger dan het voorgaande jaar. Ook werden
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Zoals u gewend bent, willen we u ook aan het einde van dit jaar op de hoogte stellen van het verloop van
de financiën van de Stichting Zendingsondersteuning Suriname. Om te beginnen danken we u hartelijk
voor uw gebed, medeleven en financiële steun in het achterliggende jaar. Zonder deze steun zou het
werk in Suriname niet kunnen doorgaan.
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enkele grote giften van bedrijven ontvangen en hadden we extra inkomsten bij de presentaties tijdens
het verlof.
Omdat het financieel goed gaat, willen we de opbrengst van onze eindejaarsactie geheel bestemmen
voor de uitgave van de kinderbijbel Kijk en Luister in de beide Indianentalen. We willen deze actie van
harte aanbevelen. Het rekeningnummer is NL03 RABO 0160 8872 08 t.n.v. SZOS onder vermelding van
“Eindejaarsactie 2017”. Hartelijk bedankt.

Een vriendelijke groet namens de SZOS,

Geurt Versteeg, penningmeester SZOS en TFC-lid

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

