Mark en Daan
Na zeven jaren Anderland, veel herinneringen, ervaringen en een diploma op zak, wil
Mark terug naar Nederland. Het liefst zou
hij willen studeren aan het KIM in den Helder. Dit staat voor het Koninklijke Instituut
van de Marine, een opleidingsinstituut
voor toekomstige officiers. Eind mei hopen
Andy en Mark naar Nederland te gaan om
samen op te starten. Daarna kan Mark naar
zijn kostadres in Oud-Albas. We vragen uw
en jouw gebed voor hem en ons.
Daan heeft nog twee ‘tropische’ schoolja-
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ren te gaan. Eind mei 2018 is de afronding
van leerjaar 4. In juni hebben de meeste
klassen van het voortgezet onderwijs
‘Summerschool’ om het niveau van een
van de vakken te verhogen. Dit betekent
vier weken extra naar school. Daarna
neemt hij het vliegtuig naar Nederland om
er de rest van de zomervakantie door te
brengen als voorbereiding op zijn terugkeer. Daan zal zo’n zes weken bij de familie
De Man uit Herwijnen zijn, het gezin van
z’n vriend Jarwin. We vragen gebed voor
hem als het vertrek van Mark een grote
verandering in zijn leven zal betekenen.
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Agenda:


27 april: Verkoop
van kaarten en
snoeprollen op de
Koningsmarkt te
Leerdam.



21-26 mei: Collecteweek in
Leerdam



19 mei: rommelmarkt in Ouddorp

Cursus traumaheling

nenstap, zijn ze al even begonnen. Een
snelle blik over de cursisten leert mij dat
Oktober 2017. Ik krijg een app binnen. Pri- geen bekende te zien zijn. De training is
son Fellowship meldt dat er binnenkort
goed. De oefeningen met de andere cursiseen cursus is die mensen traint in het om- ten leiden je via je eigen pijn naar de pijn
gaan met hen die zijn getraumatiseerd. En die de ander kan hebben. Er wordt gehuild
het begint over vier dagen! Ik glimlach. Zo en gelachen. Surinamers zijn echt gewelkort van tevoren! Maar ik weet inmiddels
dig goed in het opvoeren van een rollenuit ervaring dat het toch goed komt. En
spel. Blijkbaar zijn de rollen heel herkenvoor alles wat niet goed georganiseerd is, baar of kunnen ze zich goed inleven. Aan
wordt ter plekke een oplossing gezocht.
het einde van de cursus wordt van de deelDus naast de training ook een lesje flexibili- nemers verwacht dat ze, binnen een half
teit. En daarvan kan je niet snel teveel heb- jaar, twee groepen samenstellen waaraan
ben!
ze de training zelf kunnen geven! Hoewel
Ik vertrek te laat van huis en kan de plaats ik natuurlijk nog geen toestemming heb,
niet direct vinden. Stress. Had ik maar
besluit ik gewoon maar iets op te schrijven:
meer Surinaams bloed! Die mensen lijken gevangenis en gemeente. Het wordt goedzo rustig, ook al zijn ze te laat. Als ik bingekeurd.
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Gezocht: spullen voor rommelmarkt
We zoeken nog spullen voor de rommelmarkt. We kunnen bijna alles gebruiken, maar geen meubels en computers . Inleverlocaties: Fam. Voogd
(Bokweg) in Ouddorp en fam. De
Jong (Raadhuisstraat 37) in Leerbroek
Alvast hartelijk dank!

Gezocht: vrijwilligers


… die een avondje willen collecteren in Leerdam.



… die willen helpen bij de rommelmarkt in Ouddorp.

Vervolg cursus traumaheling

vertrouwen en openheid. Ik ben zo dankbaar bij dit proces
betrokken te mogen zijn. De opdrachten zorgen ervoor dat er
Nog even een groepsfoto met de diploma’s en we zijn weer over persoonlijke situaties wordt gepraat, zoals nog niet eereen geweldige ervaring rijker. Als ik de volgende dag de foto der gepraat is, vertelt men. Een andere opdracht is het schrijop mijn telefoon bekijk, blijk ik de enige blanke te zijn. Dat
ven van een klaagpsalm, met dezelfde opbouw als de klaagwas me helemaal niet opgevallen! Januari 2018. In een gepsalmen in de Bijbel. De groep vertelt hoe verlicht ze zich
meente van een voorganger die regelmatig in onze gemeen- voelen nu ze hun klacht/ nood hebben beschreven en gete preekt, heb ik toestemming om de cursus te geven aan
deeld met de Heere. In de evaluatie geven ze aan dat ze zin
tien echtparen die leidinggevende posities hebben in de ge- hebben om met de nieuw verworven kennis en inzichten anmeente. Best spannend, maar ook heel uitdagend. Tijdens de deren te helpen.
vier cursus-avonden zie ik hoe de groep groeit in onderling
Wat prachtig!

Nieuw MAF-personeel
“Kom over en help ons” hebben we jarenlang geroepen en
gebeden. Samen met u/ jou. Sham en Geertje Ramsoebhag
uit Rotterdam staan in de startblokken om in april in de tropen te landen. Zij zullen documentatiemateriaal verzamelen
om MAF Suriname meer bekendheid te geven.

Bijbelschool Weejo

In mei komt het echtpaar Van Wermeskerken (MAF Canada),
uit Papua New Guinea naar Suriname. Remi is zowel basemanager en (instructie)piloot als hoofd vliegtuigonderhoud,
breed inzetbaar dus.
De huidige planning vertelt van de komst van vier Nederlandse MAF-gezinnen in 2019! We hopen jullie daarover later
in het jaar meer te vertellen.

zomer Bijbelschool Apollos in Paramaribo, waarvan de voorganger Serge Andre van onze gemeente directeur is, zich
Op D.V. 10 april zal Bijbelschool Weejo geopend worden.
eraan verbonden. Deze school zal zorgdragen voor de docenMisschien weten jullie nog dat we jaren geleden als gezin
ten en het vakkenpakket.
naar Weejo zijn geweest om daar de bijeenkomst van de
Het lijkt, op allerlei manieren, echt Gods tijd te zijn. Onder
Bijbelschool bij te wonen. Die werd in die tijd geleid door
andere omdat Bijbelschool Weejo nu Surinaamse wortels
Fred en Trudy Vermeulen voor de ouderlingen van de dorpen heeft in plaats van het feit dat het afhankelijk is van
Palumeu en Tepoe. Door de jaren heen werd de doelgroep
‘uitgezondenen’ die komen en gaan. En ook dat de Bijbeluitgebreid met de gezinnen van de ouderlingen en andere
school nu voor de ouderlingen van zowel de Trio- en Wayageinteresseerden van deze dorpen.
nadorpen is. Graag vertellen we een volgende keer over de
Na Fred en Trudy’s terugkeer naar Amerika is deze
vakken, de frequentie en de studenten. Bid(t) u/ je mee dat
Bjbelschool gestopt. Maar zowel zij als wij konden er niet
het onderwijs de gemeenten van binnenuit zal versterken en
meer van loskomen. Na jaren van gebed heeft afgelopen
gezondheid zal maken?
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De complete Trio-Bijbel
Woensdag 14 maart 2018: de eerste complete Trio-Bijbels
vinden hun weg naar de Trio-Indianen. Wanneer we uit de
lucht naar beneden kijken naar de plek waar we zo meteen
zullen landen, zien we het welkomstteam al staan: zingende
vrouwen in kleurige kleding. Op hun T-shirts
staat een Bijbeltekst. In
het vliegtuig zitten Fred
en Trudy Vermeulen,
Andy en ik naast dozen
met Bijbels. Het zendingsechtpaar had vanwege de leeftijd en gezondheid nooit gedacht
meer een ‘life’ ontmoeting te kunnen hebben in
het dorp waar ze meer
dan een halve eeuw geleden voor het eerst aankwamen en waar ze hun
geestelijke kinderen hebben achtergelaten! De
blijdschap en de tranen
op de gezichten spreekt
van de jarenlange verbinding en alle verhalen die

daarbij horen: het samen wonen, de Bijbelboeken die één
voor één werden doorgewerkt, de tranen wanneer er geen
woorden leken te zijn om uit te leggen wat men bedoelde, de
urenlange vaartochten en het bouwen van een Bijbelkamp
enzovoort. De Heere heeft hun arbeid rijk willen zegenen en
zij mogen daarvan getuige zijn!

Dankbaarheid
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verkoop in Giesenburg. Totaal werd er via
deze acties bijna € 20.000 ontvangen.
Ook de giften waren dit jaar bijzonder
hoog. Via de maandelijkse machtigingen
werd bijna € 9.000 ontvangen en aan overige giften ruim € 19.000. Hieronder waren
twee giften van bedrijven met een totaal
van € 4.000. Andere giften die we willen
vermelden zijn: via acties van het Hoornbeeck College € 2.950, een collecte in
Giessen- Nieuwkerk € 737, enkele HHG’s
gaven giften, totaal € 400.
Het evangelisatie en gevangeniswerk van
de heer Willem den Hertog loopt ook via
onze stichting. Hier werd totaal € 16.300
voor ontvangen. Verder ontvingen we vanuit de USA een grote gift van € 26.500 voor
de aanschaf van Bijbels in de taal van de
Trio-Indianen (zie hiervoor). Ook in Nederland werden giften ontvangen voor deze
vertaling. Verder werden er gelden ontvangen voor de vertaling van de kinderbijbel
Kijk en Luister in een tweetal inheemse talen. Hiervoor is ook een actie gevoerd door
EO Metterdaad.
Doordat er nu meer projecten via onze
stichting lopen, is het werk verbreed.
Naast zorgen voor het levensonderhoud
van de familie Bijkerk is er nu ook aandacht
voor het evangelisatiewerk van de heer
Den Hertog, terwijl er ook Bijbelvertaalwerk mag worden ondersteund. Ook de
doorstart van de Bijbelschool in Weejo
mag niet onvermeld blijven.
Al met al zien we terug op een mooi jaar
met veel activiteiten in zowel Nederland
als Suriname. Dank aan allen die hieraan
meegewerkt hebben: de vele vrijwilligers,
de TFC-leden, de bestuursleden en de familie Bijkerk in het bijzonder. Maar vooral
dank aan God, Die ook in 2017 heeft laten
zien Zijn werk te willen zegenen tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Als we omzien naar het jaar 2017, dan mogen we gerust zeggen dat we een dankbaar hart hebben. Dankbaar voor wat God
wilde doen, dankbaar voor de velen die ons
ook in 2017 financieel en met gebed wilden
steunen en ook dankbaar voor het vele
werk dat in Suriname gedaan kon worden.
We begonnen het jaar met een begroting
die niet sluitend was. Hoe groot was onze
verwondering toen we zagen dat in de loop
van het jaar de inkomsten steeds stegen,
waardoor we aan het einde van het jaar
met een overschot konden eindigen.
We hebben dit overschot gebruikt om eerdere tekorten weg te werken en om geld te
reserveren voor de vertaling van de kinderbijbels Kijk en Luister in de lokale talen.
In mei 2017 kwamen Andy en Jacoline met
hun kinderen naar Nederland voor hun
tweejaarlijkse verlof. Er zijn op verschillende plaatsen in het land bijeenkomsten geweest waarin ze over het werk in Suriname
konden spreken. Dit heeft op velen een
diepe indruk gemaakt. Met name waar het
ging om de strijd tegen de boze, die in dit
land duidelijk zichtbaar is en om de kracht
van het gebed om jongeren van de macht
van de duivel te bevrijden. Andy en Jacoline zijn er getuige van geweest en hebben
ook zelf iets van de strijd ervaren in hun
werk. God is machtig gebleken om ook in
Suriname in te staan voor de voortgang
van Zijn Koninkrijk.
Met de financiën gaat het dus goed. Alle
acties die gehouden zijn brachten meer op
dan het jaar ervoor, terwijl ook de vaste
inkomsten via machtigingen hoger werden. We noemen een paar acties: Rommelmarkt Ouddorp € 6.850, Sinaasappelactie
€ 1.720, Krentenbrodenactie € 1.240, Huisaan-huiscollecte Leerdam € 1.400. Tijdens
de voorlichtingsavonden gedurende het
Geurt Versteeg MBA, Penningmeester
verlof werd in totaal een bedrag van €
SZOS.
4.280 opgehaald. Verder waren er de eindejaarsactie, de verkoop van kaarten en
snoep, de Koningsmarkt in Leerdam en de
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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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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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