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Sinaasappelactie 

Noteert u alvast de datum? Half  

februari 2018 vindt de verkoop van 

sinaasappels weer plaats. U ont-

vangt hierover nader bericht. Op 17 

februari 2018 verkopen we huis-aan

-huis  sinaasappels in Leerbroek.  
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Kerst 2017 

“Going…! A Sacrifice?” Zo heet het nieuwe 

boek van één van onze vrienden. Hij heeft 

jarenlang onder de Trio-Indianen gewerkt 

en de Bijbel voor hen vertaald. Gaan……! 

Een offer?” Dat geldt voor ons een beetje.                                           

Voor de Heere Jezus Christus zeker!          

Hij verliet de heerlijke aanwezigheid van 

Zijn Vader en de engelen, de zuivere plaats 

van liefde en gewilligheid, de perfecte orde 

en harmonie. Met het doel om het hart van 

de Vader te laten zien.  

 

Johannes zegt daarvan:  

“….hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, 

hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen 

getast hebben van het Woord des levens. Want 

het Leven is geopenbaard en wij hebben Het ge-

zien en wij getuigen en verkondigen ulieden dat 

eeuwige Leven, Hetwelk bij de Vader was en ons 

is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en ge-

hoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook 

gij met ons gemeenschap zoudt hebben en deze 

onze gemeenschap ook zij met de Vader en met 

Zijn Zoon Jezus Christus.”  

                                                                                    

Zo getuigen en gemeenschap hebben, is 

ons uitzien voor het nieuwe jaar. 

Re-integratie 

We hebben huisvesting voor Mark gevon-

den! Hij hoopt in Oud-Alblas te gaan wo-

nen, het dorp, waar ook familie van ons 

woont. We zijn ontzettend blij dat me-

vrouw Vink bereid is een kamer beschik-

baar te stellen. Welke studie het wordt, is 

nog een beetje onzeker. Waarschijnlijk iets 

met ‘business’. Daarover hopen we de vol-

gende keer te schrijven. 

School 

Zojuist zijn de ‘quartertests en –exams’ 

afgerond. De laatste twee weken van het 

eerste half jaar zijn altijd stressvol. Al de 

lesstof van de achterliggende maanden 

moet herhaald en verwerkt worden in de 

antwoorden op het papier.  De vakantie 

voelt heel welkom. Zeker omdat dit de 

eerste onderbreking is na de start van het 

schooljaar in augustus. Bij een vakantie als 

deze komt de gedachte weleens langs: “Dit 

is de laatste kerstvakantie met Mark”. De-

ze gedachte zal nog wel vaker langskomen 

bij belangrijke gebeurtenis.  
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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 

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 Facebook 

 Meldt u aan voor de nieuwsbrief 
via  info@szos.nl 

 

Secretaris Thuisfrontcommissie: 

Corine Both 

0345 633989 
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Nieuwe baan 

Roeland is bij DIBA-Suriname gestopt. Hij 
heeft een aantal weken bij MAF gewerkt 

en is per 1 december als heftruckchauffeur 
bij Rodisa begonnen. De vestiging waar hij 
werkt, is gespecialiseerd in op- en overslag 
van cement. 

 

Ingekochte lampen voor de stroomlo-
ze huishoudens in het Caribische ge-
bied. De donatie was afkomstig van 
'De verre naaste'. 

In Santa Boma 

“Ja, we zijn van Prison Fellowship en willen 

graag de vrouwen bezoeken”. We laten 

onze paspoorten zien. Onze namen wor-

den opgeschreven, onze tassen gecontro-

leerd en uiteindelijk mogen we doorlopen. 

Bij de vrouwenafdeling aangekomen, doet 

één van de gedetineerden de poort open. 

Ze straalt. Later zegt een collega-

vrijwilliger: “Mijn hart was zo blij bij het 

zien van haar uitbundige lach, want ik heb 

nacht en dag tot God geroepen vanwege 

de depressie bij deze vrouw.” Ik heb res-

pect voor deze vrouw, die niet alleen naar 

Santa Boma gaat om de vrouwen te be-

zoeken, maar ook voor hen bidt en vast. 

Hoe gezegend ben je als gedetineerde om 

zo’n ‘moeder’ te hebben! 

Ze gaat gebukt onder de zorgen. De zor-

gen van nu en van toen. Tranen wellen heel 

gemakkelijk op. Deze vrouw lijdt, dat is 

duidelijk. We willen haar graag helpen, 

maar ze lijkt het telkens niet te durven toe-

laten. Soms kan verdriet vertrouwd voelen, 

omdat het al jaren deel is van je leven. 

Maar vandaag lijkt ze iets meer ruimte te 

geven om geholpen te worden. Wanneer ik 

haar uitleg wat er in de Bijbel staat over 

het effect van bezorgdheid in je leven, be-

vestigt ze dit door overtuigd te knikken.                                 

Maar ik wil ook naar de Goddelijke op-

dracht: ‘Weest niet bezorgd, maar laat je 

verlangens bekend worden bij God’.         

We lijden mee en zien uit naar de rust die 

God belooft wanneer ze tot Hem komt. Ze 

lijkt het te begrijpen, ook al is ze Hindoe-

staanse.                                                                   

Zij neemt de opdracht mee naar haar cel 

en wij blijven biddend achter tot de volgen-

de gedetineerde diezelfde stoel neemt en 

haar verhaal met ons deelt. 

Andy op Barbuda voor noodhulp  


