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Rommelmarkt Ouddorp 

We mogen terugkijken op een ge-

slaagde rommelmarkt. Iedereen die 

heeft meegeholpen: hartelijk dank!

De opbrengst was € 5700,-  

Opbrengst collecte Leerdam 

In de eerste week van mei is op-

nieuw huis-aan-huis gecollecteerd 

in Leerdam. De opbrengst was € 

1200,- . Alle collectanten hartelijk 

dank voor jullie inzet! 

Tip 

De familie Bijkerk gaat niet op va-

kantie. Stuurt u hen een vakantie-

groet? 
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Afscheid Mark  

We zaten aan een tafeltje vlakbij de air-

port. Het afscheid stond voor de deur. 

En dat besefte iedereen. De een na de 

ander probeerde iets te zeggen over de 

afgelopen jaren waarin we met Mark 

samenleefden. Het waren woorden van 

waardering. Als een afscheid niet te 

voorkomen is, dan maar beter op deze 

manier. Een gezond afscheid. Hoewel 

pijnlijk. Dat lieten onze tranen wel zien 

toen Andy en Mark door de deuren 

verdwenen. Toch droogden de tranen 

ook weer op. Waar we eerst alleen over 

het afscheid spraken op de terugweg 

naar huis, veranderden de onderwerpen 

langzamerhand. Het leven gaat door. 

Hij daar, wij hier. Toch blijven we ver-

bonden. Nu vooral door gebed en herin-

neringen. Andy en Mark hebben inmid-

dels heel fijne dagen met elkaar gehad: 

al het papierwerk geregeld, gezeild, 

gewandeld, kennis gemaakt met de 

hospice en familie ontmoet. Andy is 

teruggekeerd in Suriname; Mark is 

achtergebleven in Nederland. Hij woont 

bij mevrouw Vink in Oud-Alblas, op een 

steenworpafstand van een oom, tante 

en twee nichten, de kerk, de vrienden-

groep en zijn baan bij Damsteegt. En 

met de fiets zijn er meerdere fami-

lieleden bereikbaar. We voelen ons erg 

blij en dankbaar dat hij zo’n mooie start 

heeft kunnen maken met de hulp van 

veel lieve mensen om zich heen.  

 

 

Bijzondere vakantie 

De vakantie voor de schoolgaande 

kinderen begon eind mei al. Voor ons heel 

gewoon, maar in vergelijking met de Suri-

naamse en de Nederlandse scholen is het 

erg vroeg. En lang, want de school begint 

pas de tweede week van augustus.   

Na Andy’s terugkomst in Suriname is hij, 

op advies van MAF-USA, begonnen met 

een studie tot piloot-instructeur. Drie we-

ken thuis studeren en daarna een maand 

naar Amerika voor het theorie-examen en 

het trainen op een vliegtuig met tot slot 

het praktijkexamen. Omdat wij in het Suri-

naamse MAF-programma blijven, lijkt dit 

een goede investering voor alle piloten die 

zich de komende jaren bij het programma 

zullen voegen en ‘weer verder zullen 

vliegen’. 

Een echte vakantie zit er dus voor het 

gezin niet in dit jaar... 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb6NOk3IPcAhUHalAKHRFIBFAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FVlag_van_Suriname&psig=AOvVaw0bKwpjhETlYWW5AWeD6S9Y&ust=1530734437458539


Dromen worden werkelijkheid 

Jaren geleden begon een droom: Wat zou het mooi zijn om 

Indianenkinderen een eigen kinderbijbel te geven! Dit werd 

steeds echter toen bladzijde na bladzijde werd vertaald door 

Indianenvrouwen en missionairissen. Inmiddels hebben we 

het concept in handen gehad (zie foto). Dit moment werd 

door EO Metterdaad vastgelegd. Door middel van hun geld-

inzamelingsactie en al eerder ontvangen donaties op de 

SZOS-rekening is er nu voldoende geld om te starten met 

het drukken van de ‘Kijk en luister’ in de Trio- en Wayana-

taal.  

Een ander droom was de herstart van Bijbelschool Weejo 

waarover we de vorige keer vertelden. Afgelopen 10 april was 

de start en heeft de eerste groep studenten één week lang les 

gekregen over ‘Verantwoord Bijbelgebruik’. De tweede groep 

zal het lesblok in september volgen. De studenten zijn Indi-

aanse ouderlingen uit heel Zuid-Suriname. Ze zullen door de 

lessen worden toegerust voor hun werk in de eigen gemeen-

ten. 

De Bijbelschool zal zo’n vier jaren duren met daarin de vol-

gende vakken: Verantwoord Bijbelgebruik, Oude Testament, 

Nieuwe Testament, Preekkunde en Pastoraat. Per jaar zijn er 

twee lesblokken van één week. De tussenliggende tijd is een 

periode waarin de lesstof in de praktijk kan worden gebracht. 

Weejo is een schiereiland in het binnenland van Suriname, 

zo’n twee uur varen van het dorp Paloemeu, met een aantal 

hutten om in te slapen en te koken en een grote onder-

wijshut. De afzondering van het familie- en dorpsleven 

zorgen voor een goede concentratie op de lesstof. 
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De eerste groep studenten met hun studiemappen  

Marjolein Schuurmans en Jacoline  
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Bijpraten over MAF 

Bij MAF-Suriname zijn grote veranderingen op komst. Geluk-

kig zijn het positieve veranderingen. Eindelijk komen dan al 

die extra handen waarnaar we zo lang hebben uitgezien en 

waarvoor we zoveel hebben gebeden. In 2019 hopen we vier 

gezinnen te verwelkomen! 

In januari verwachten we Sjaak en Paulina Breen met hun 

kinderen. Sjaak wordt de nieuwe Base Manager en gaat de 

grondploeg leiden. Ongeveer tegelijk komen Joop en Rianda 

van Weele met hun kinderen. Joop is piloot en wordt ook 

eindverantwoordelijke voor het onderhoud aan onze vloot. 

Die functie heet Chief of Maintenance. Ergens halverwege 

2019 rekenen we op de komst van Jaap en Mieke de With 

met hun zoontje. Jaap is piloot. Tegen het eind van het jaar 

komen Henk en Jorine Versteeg met hun kinderen. Henk 

gaat ook vliegen. 

Voor die tijd moet er nog heel wat gebeuren. Zij moeten 

zorgen dat ze hun brevetten en andere bevoegdheden halen 

en wij moeten hun komst voorbereiden met het zoeken naar 

huizen, kopen van meubels, regelen van papieren, visa en-

zovoort. 

Overigens, als ze er zijn, moeten er nog de nodige uren in 

Suriname gevlogen worden. In Suriname moet je namelijk 

vijfhonderd uur ervaring hebben voordat je alleen op pad 

mag met passagiers. Dat gaan Remi en ik begeleiden. Remi is 

samen met Tjandra helemaal uit Papua Nieuw Guinea ge 

komen om ons daar de komende twee jaar bij te helpen. Er 

komt heel wat bij kijken voordat MAF-piloten uiteindelijk 

volledig inzetbaar zijn.                                                                         

We hebben hier lang naar uitgezien, voor gebeden en nu zien 

we met dankbaarheid ook deze wens in vervulling gaan. Op 

een bijzondere manier had de Heere eerder al in een nieuwe 

vloot voorzien. De uitbreiding van onze vervoersvergunning 

mochten we vorig jaar in ontvangst nemen. Nu komen er 

meer mensen. Alles op Zijn tijd. God is goed! 

 

Mandjes van Richard 

Tijdens ons laatste verlof hebben we u/ jou kennis laten 

maken met Richard, een blinde man uit onze kerkelijke ge-

meente, en gevraagd om hem te helpen door het maken van 

mandjes waarmee hij zou kunnen voorzien in zijn levens-

onderhoud. Helaas is Richard verhuisd naar een plaats een 

paar uren verderop. Daarmee is er een einde gekomen aan 

mandjes die hun weg van Suriname naar Nederland vinden. 

Slechts een enkeling heeft een mandje ontvangen, terwijl 

iedereen al wel betaald heeft. Het geld hebben we in 

termijnen aan Richard betaald, waarvan hij zijn huishuur be-

taalde. Het spijt ons dat het zo is gelopen. Wanneer u/ jij je 

geld terug wilt, neem dan contact op met onze TFC. 

Docent Serge Andre met een aantal kinderen van de studenten 
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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)  

 

 

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. Corine Both 

Ijsvogellaan 20 

4143 AM LEERDAM 

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 nieuws-
brief via  info@szos.nl 

 

Secretaris Thuisfrontcommissie: 

Corine Both 

0345 633989 
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Nieuwe voorzitter... 

Inmiddels draai ik alweer enkele maanden 

mee als voorzitter van de SZOS en nu mag 

ik me via de nieuwbrief voorstellen. Mijn 

naam is Arjan Vos, ik ben 40 jaar en woon 

samen met mijn vrouw Marleen in Leer-

broek, waar we lid zijn van de HHK. In het 

dagelijks leven ben ik actief met mijn ad-

ministratiekantoor en consultancy op het 

gebied van financiën en IT. Sinds enkele 

jaren ben ik betrokken bij evangelisatie-

werk in de Bijlmer, waarin ik veel mensen 

ontmoet met een Surinaamse achter-

grond.  

Ik vind het mooi om nu via de SZOS ook 

betrokken te mogen zijn bij Gods werk in 

Suriname zelf. Het is mijn wens en gebed 

dat Andy en Jacoline met de mensen van 

MAF-Suriname, de TFC, vrijwilligers, dona-

teurs en betrokkenen om hen heen blij-

vend door de HEERE worden gebruikt als 

instrument om Zijn Koninkrijk ook daar te 

bouwen. Wat een zegen en vrucht heeft Hij 

al gegeven! In en door Jezus Christus mo-

gen we grote dingen verwachten van Hem 

die niet loslaat wat Zijn hand begonnen is. 

 

 

Afscheid 

We hebben afscheid genomen van Lydia Bijkerk. Ze heeft zich lange tijd mogen inzet-

ten voor de financiële kant van het werk van de SZOS. We willen haar heel hartelijk be-

danken voor  alles wat zij heeft betekend voor familie Bijkerk en de TFC. 


