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Betreft: Eindejaarsactie 2018  

  

Beste vrienden van de SZOS,  

“Grote verwachtingen hebben van wat de HEERE gaat doen in de binnenlanden van Suriname.” Dit is wat 
Andy en Jacoline met een aantal missionarissen die ter plekke werkzaam zijn met elkaar delen, zo 
vertelde Andy mij onlangs tijdens een telefoongesprek. Die verwachtingen zijn niet gebaseerd op de 
wankele basis van een optimistisch gevoel of op mooie plannen.  

Ze zijn gefundeerd op de vele beloften die God in Zijn Woord geeft en die Hij ook in het afgelopen jaar 
met daden heeft bewezen. U hebt daar al eerder van kunnen gelezen. Een aantal wil ik er bij u in 
herinnering roepen, met dit doel: dat we beseffen dat de HEERE ons vertrouwen waard is en om u en 
mezelf aan te sporen om in gebed werkzaam te zijn en te blijven met Zijn beloften, ook voor Suriname.  

Aan het begin van dit jaar waren er grote zorgen over de personele bezetting bij MAF Suriname. Maar 
God heeft op een bijzondere wijze voorzien in maar liefst vijf nieuwe families die in 2019 aan de slag 
hopen te gaan. Ook voor de tussenliggende periode dienden zich precies op tijd de juiste tijdelijke 
medewerkers aan. Er werden dit jaar zelfs dubbel zoveel missionaire vluchten uitgevoerd als in andere 
jaren.  

Dit hangt deels samen met de Bijbelschool in Weejo, die dit jaar weer is opgestart. Deze Bijbelschool is 
erg belangrijk om voorgangers en evangelisten in het binnenland te trainen, zodat zij op hun beurt de 
dorpelingen kunnen onderwijzen vanuit de Bijbel. Op deze manier wordt een groot aantal mensen 
bereikt met het Evangelie. Bid u mee dat de Heilige Geest hier krachtig in meekomt? 

Mooie mijlpalen waren er ook in het vertaalwerk: de Trio-Bijbel is gereed gekomen en is samen met Fred 
en Trudy Vermeulen uitgedeeld. Onlangs arriveerde de vertaalde Kijk en Luister deel 1 in Suriname en er 
wordt alweer hard gewerkt aan het vertalen van de kinderbijbel Kijk en Lees. Als SZOS hebben we het 
voornemen om volgend jaar de Bijbelschool en het vertaalwerk te ondersteunen. 

Andy volgde dit jaar met succes de training om instructiebevoegdheid te verkrijgen en mag nu MAF- 
piloten opleiden. Piloten van MAF Suriname hoeven voor bijscholing nu niet meer naar de VS en kunnen 
zo beter aan het werk blijven. MAF Suriname gaat nu ook een bijdrage leveren aan het wereldwijde werk 
van de MAF door piloten op te leiden die later elders in de wereld aan het werk zullen gaan.  

Jacoline ziet zegen op haar werk in de gevangenis en in de vrouwengroepen. Er zijn mensen die tot 
geloof kwamen of bij wie God een herleving gaf van het geloof.  

Het is niet mogelijk om hier alle zaken te noemen. Ik loop dus het risico dat u met de koningin van 
Scheba moet zeggen: “Zie, de helft is mij niet aangezegd”.   

Op persoonlijk vlak van het gezin Bijkerk noemen we de terugkomst van Roeland en Mark naar 
Nederland. Op het moment dat ik dit schrijf, wordt er hard gewerkt aan de planning van hun verhuizing 
naar Bleskensgraaf, waar we hen een gezegende tijd toewensen. We denken daarnaast aan het 
overlijden van de oom van Jacoline. Hij was ook als vrijwilliger voor de SZOS actief en erg betrokken bij 
het werk in Suriname. Medeleven met en gebed voor de familie Bijkerk in dergelijke moeilijke en 
vreugdevolle omstandigheden betekent veel voor hen.  
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We zijn dankbaar voor alle inkomsten die we door uw giften en betrokkenheid bij de gehouden acties 
hebben ontvangen. Het lijkt erop dat we 2018 desondanks met een klein tekort zullen afsluiten. We 
hebben gelukkig een gezonde reserve, die dat wel een keer toelaat. Toch wil ik van harte de 
eindejaarsactie bij u aanbevelen. Gezien het dreigende tekort dit jaar bestemmen we deze niet voor een 
specifiek doel, maar voor algemene middelen. Wat zou het geweldig zijn als we toch nog met een plus 
kunnen afsluiten!  

Doet u mee? U kunt uw gift overmaken op rekening NL03 RABO 0160 8872 08 t.n.v. SZOS onder 
vermelding van “Eindejaarsactie 2018”.  

Wij wensen u Gods zegen en nabijheid toe tijdens de kerstdagen en in het nieuwe jaar.  

Hartelijke groet namens de SZOS,  

  

Arjan Vos  
Voorzitter  

 


