Bushpiloten
We planden skype-gesprekken, vulden
formulieren in, schreven teksten, stuurden
foto’s en….. Ergens halverwege dachten
we: Waar zijn we aan begonnen? ‘Ja’ is snel
gezegd, maar het ‘ja’ in praktijk brengen
kost meestal meer tijd... Maar toen de cameraploeg drie weken over de vloer kwam
en elke stap van ons volgde, hadden we
een erg mooie en gezellige tijd met elkaar.
In het begin voelt het onnatuurlijk om iets
tegen elkaar te zeggen wat je al eerder
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hebt gezegd of een handeling opnieuw te
doen, omdat de camera net niet goed
staat afgesteld. Maar het went.
Vanaf 7 juli waren de EO-afleveringen onder de naam ‘Bushpiloten’ te zien op
NPO2. We hebben er zelf ook van genoten
en waren telkens weer benieuwd welke
beelden ze hadden gekozen.
Elise begon standaard te mopperen wanneer wijzelf een aantal minuten in beeld
waren, want “dat weet ik allemaal al”.
Grappig en helemaal waar.
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Bijbelschool Weejo

schappenlijst indienen. Het komt altijd
weer goed, dat wel, maar met de nodige
“Zou je papa even willen bellen en vragen stress. Na een paar goede Bijbelschoolhoe laat hij thuiskomt,” vraag ik Elise. An- dagen is dat allemaal weer vergeten en
dy had beloofd om 17.00 uur thuis te zijn,
nemen we ons natuurlijk voor om het de
maar inmiddels is het 17.30 uur en ik moet volgende keer anders te doen. Of misStefan om 18.00 uur bij een vriendje opha- schien helpt het wel om gewoon te acceplen. “Zal ik op hem wachten met het eten teren dat het altijd zo gaat.
of toch maar alvast beginnen?” Even later Dit keer is Andy zelf een paar dagen geblevertelt Elise me dat papa nog druk bezig is ven, samen met de cameraman van MAF.
bij MAF. ‘t Zijn de bekende, drukke dagen Het lijkt ons prachtig om beeldmateriaal te
voor de Bijbelschool begint. Dagen waarin maken, zodat meerdere mensen kunnen
de lessen moeten worden geprint, mappen genieten van Gods machtige werken onder
moeten worden gevuld, er zich nog een
de Indianen. Daarnaast moesten er zonneaantal nieuwe studenten aanmelden, Indi- panelen worden geïnstalleerd, zodat de
anen bellen wat nu precies de planning is
Bijbelschool ook een avondprogramma
voor de komende dagen en een boodkan hebben.
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Krentenbrodenactie:
Tot en met 26 oktober kunnen er krentenbroden besteld worden. Vanaf 6 november worden ze bij u bezorgd.

8-delige serie van de Bushpiloten gemist?
https://www.npostart.nl/
bushpiloten/01-09-2018/
VPWON_1289532

Andy op Weejo

Personeel
We hebben er lang naar uitgezien: meer schouders om het
vele werk bij MAF Suriname te kunnen dragen. Ze gaan bij
leven en welzijn komen gedurende 2019!
Sjaak en Paulina Breen – Both, samen met hun drie jongens,
Jesse (9), Lucas (5) en Ezra (4), wonen nu nog in Middelharnis
op het eiland Goeree Overflakkee. Maar ze hebben hun ticket
al binnen: 22 januari 2019 hopen ze de oceaan over te steken.
Sinds het vertrek van Base Manager Miguel ligt dat werk
weer deels op het bordje van Andy. Veel ander werk blijft
daardoor liggen. Sjaak zal als nieuwe Base Manager actief
zijn en namens Andy leiding gaan geven aan kantoor en hangaar. Andy kan zich dan weer op de hoofdlijnen gaan concentreren en blijven vliegen. Heel erg fijn!

antwoordelijkheid van het onderhoud van de drie vliegtuigen
van MAF Suriname voor zijn rekening en zal verder ongeveer
driekwart van de tijd inzetbaar zijn als piloot. Dat neemt hij
van Jafeth over, die met Conny en de kinderen verder trekken naar een programma in een ‘gesloten’ land. We zullen
hen gaan missen hoor!
De overige drie families die later in 2019 komen, één uit de
USA en twee uit Nederland, zullen we in de volgende nieuwsbrief bij u introduceren.

Remi en Andy zullen de nieuwe piloten (4!) die in 2019 komen
begeleiden naar zelfstandigheid. In Suriname moeten beroepspiloten minimaal 500 uur vliegervaring hebben, om als
‘pilot in command’ te mogen vliegen. Remi en Andy moeten
daarom nog totaal zo’n 600 tot 750 uur met de nieuwe pilotvliegen. In het eerste jaar een hele investering, maar in de
Joop en Rianda van Weele – Van Koeveringen uit Krabbendij- (hopelijk vele) jaren erna kunnen we hopelijk dankbaar geke hebben het plan om met hun 3 jongens Joas (2013), Tom
bruik maken van de inzet van vijf piloten. Remi vertrekt na(2014) en Koen (2018) ook eind januari naar Suriname te ko- melijk weer naar MAF in Papua als deze ‘klus’ klaar is.
men. Joop neemt als Chef Vliegtuigonderhoud de eindver-

Fam. Breen

Fam. Van Koeveringen

Een vrouw naar Gods hart
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dereen was telkens weer bijzonder verrast hoe concreet de
Bijbel spreekt over het vrouw-zijn: haar geestelijke leven, de
De studiereeks van vijf avonden ligt net achter me. De achomgang met haar man en kinderen en het dienen van de
terliggende weken heb ik een zestal leidinggevende vrouwen Heere in Zijn Koninkrijk. We zijn allemaal in het kennen van
uit de gemeente lesgegeven over ‘Een vrouw naar Gods hart’. Gods Woord toegenomen en merken dat we bruikbaarder
Hierin ben ik vooral geïnspireerd door Elisabet George, van
zijn voor Zijn Koninkrijk. Nu willen we graag ook andere vrouwie er een boek met deze titel is. Van tevoren weet je echt
wen kennis laten maken met de studies. In oktober D.V. starniet wat er komen gaat, maar achteraf ben ik zo dankbaar.
ten we een nieuwe groep en streven ernaar om op deze maDe meeste vrouwen kende ik maar oppervlakkig, maar ze
nier (via kleine studiegroepen) alle vrouwen van de gemeente
lieten me meekijken in hun persoonlijke leven en onze liefde te bereiken.
voor God en Zijn Woord heeft ons als groep verbonden. Ie-

Koop de Goede Hoop
Goede doelenwinkel Koop de Goede Hoop in Middelharnis heeft de opbrengst van mei en juni 2018 bestemd voor het werk
van Andy en Jacoline in Suriname. Het winkelend publiek werd op de actie geattendeerd door de vermelding op de winkelruit en het mededelingenbord in de winkel.

Van de penningmeester
Beste vrienden,
We willen u graag wat informatie geven
over de financiën van SZOS. Het grootste
deel van het jaar is al voorbij. Alhoewel we
het jaar begonnen met een begroting met
een tekort, zijn we tot eind augustus positief uitgekomen. De begroting voor 2018
heeft een tekort van € 2.500. Eind augustus was het saldo echter € 1.500 positief.
Dit hebben we vooral te danken aan de
grote acties, zoals de rommelmarkt in
Ouddorp en de sinaasappelverkoop. Ook
mochten we enkele grote giften ontvangen.
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nemende aantal mensen dat ons maandelijks een gift geeft door periodieke overboeking of via een machtiging. Per maand
komt er op deze wijze nu ruim € 1.300 binnen. We kunnen hiermee al een mooi gedeelte van de maandelijkse kosten van €
3.300 opvangen. Wel blijven extra giften en
acties noodzakelijk om het jaarbedrag van
bijna € 40.000 binnen te krijgen.

Op verschillende plaatsen worden er kaarten en snoep verkocht. Ook stonden we op
enkele markten en werd er een huis-aanhuiscollecte gehouden in Leerdam. De totale inkomsten tot eind augustus waren
ruim € 29.000 terwijl de kosten in dezelfde
periode bijna € 28.000 waren, een klein
Acties: In februari jl. hadden we de verkoop overschot dus.
van sinaasappels. Omdat de TFC door de
Voor de resterende periode van vier maanuitbreiding een groot deel van de “bible
den hebben we nog ongeveer € 20.000
belt” beslaat, werden er van Ouddorp tot
nodig om alle kosten te dekken. Trekken
Rijssen sinaasappels verkocht. In Leerwe hier de vaste inkomsten van ongeveer €
broek werd er huis-aan-huis aangebeld.
5.000 vanaf, dan zult u begrijpen dat er
Totaal leverde deze actie ons bijna € 2.000 nog heel wat giften en actie-inkomsten
op.
binnen moeten komen.
Daarna hadden we in mei de rommelmarkt
in Ouddorp. Ondanks het wat mindere
weer werd er toch goed verkocht. Na aftrek van alle kosten bleef er een prachtig
bedrag over van bijna € 6.500.
Van een bedrijf ontvingen we een mooie
gift van € 1.000 en ook enkele giften van
kerken, totaal voor een bedrag van bijna €
1.500.

We zeggen u allen hartelijk dank voor uw
bijdragen, uw gebed en het vertrouwen
wat we in de achterliggende periode
mochten ontvangen. We vragen of u ons in
de rest van het jaar niet wilt vergeten. Het
is God die de harten neigt en we leggen
daarom onze financiën ook in Zijn handen.
De penningmeester,
Geurt Versteeg MBA

Waar we ook heel blij mee zijn, is het toe-

Even voorstellen
Ik ben Neline van Emous en ik ben sinds
kort lid van de tfc. Mijn man Martin was al
een periode tfc-lid en dat deden we eigenlijk al een beetje samen, vandaar het idee
om dan ook maar officieel lid te worden. Ik
heb Andy en Jacoline ontmoet tijdens een
werkvakantie in Suriname. Sinds die tijd
heb ik een blijvende verbondenheid gevoeld met hen en hun werk voor MAF. Ik
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Telefoon 06 37 118 118
(binnenlands tarief)

www.SZOS.nl

BIJKERK

Stichting
Zendingsondersteuning
Suriname

Verjaardagen:
18 januari
9 maart
25 april (2002)
23 mei (1999)
11 juli (2008)
4 okt. (1992)
7 nov. (2009)

Jacoline
Andy
Daan
Mark
Stefan
Roeland
Elise

SZOS
Secretaris Thuisfrontcommissie:
T.n.v. Corine Both
IJsvogellaan 20
4143 AM LEERDAM

hoop op een goede en gezegende periode
als tfc-lid, waarin ik , zij het op de achtergrond, een steentje kan bijdragen aan het
bouwen aan
Gods Koninkrijk.

0345 633989
NL03 RABO 0160 8872 08
info@szos.nl
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