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Sinaasappelactie 

Noteert u alvast de datum? Half  

februari 2019 vindt de verkoop van 

sinaasappels weer plaats. U ont-

vangt hierover nader bericht. Op 16 

februari 2018 verkopen we huis-aan

-huis  sinaasappels in Leerbroek.  

 

Bruikbaar speelgoed 

We zijn op zoek naar bruikbaar 

tweedehands speelgoed voor een 

verkoop op 10 en  11 april in 

Streefkerk.  

U kunt dit inleveren bij fam. De 

Jong (Raadhuisstraat 37, Leer-

broek), fam. Both (IJsvogellaan 20 

Leerdam) en bij Anja Voogd 

(Lekdijk 365, Nieuw-Lekkerland) 
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Kerst 2018 

De maand december is een feestmaand in 

Suriname. Er is meer verkeer dan anders, 

mensen zijn onderweg naar familie en 

doen inkopen. Toch voelt het voor ons nog 

steeds een beetje anders: er is geen kerk-

dienst, geen familie en het is niet koud . 

Met Kerst hebben we onze collega-

vrienden bij ons thuis uitgenodigd. Het 

gezellige samenzijn heeft wel een scherp 

kantje: Jafeth en Conny Bruinink zullen 

ons, na 2,5 jaar trouwe dienst, verlaten. Ze 

zullen verder dienen in een van de 

gesloten landen.  

Hoewel van ver weg, willen we u/

jou heel hartelijk bedanken voor de 

steun in allerlei vorm: bidden, ge-

ven, (ver)kopen, een app, mail of 

kaartje sturen, helpen organiseren, 

schoonmaken, vergaderen, verhui-

zen en nog veel meer. Hoewel 

woorden tekort schieten, willen we 

u zeggen dat het ons heel goed 

doet om deze steun te zien en te ervaren. 

Geloof ons; zonder uw steun zou het ons 

overzee niet lukken. We zouden moeite 

moeten doen om ons hoofd boven water 

te houden in financieel opzicht, waardoor 

er weinig tijd zou overblijven voor andere 

dingen, we zouden geestelijk veel kwets-

baarder zijn, we zouden geen huis hebben 

kunnen kopen en ga maar door. Van velen 

die helpen, kennen we niet eens de naam , 

maar dat maakt de bijdrage niet minder 

waardevol. Bedankt! 

 

Huis in Nederland 

Sinds een paar maanden wonen zowel 

Roeland als Mark in Nederland. Eerst ver-

trok onze tweede, daarna onze oudste. Ze 

hadden beiden hun intrek genomen in Oud

-Alblas, een klein dorpje in de Alblasser-

waard. Inmiddels wonen ze in Bleskens-

graaf, aan het Weeg-

breepad nummer 8. 

Sinds 17 december zijn 

we daar in het bezit van 

een huis. De bezichti-

ging hebben we gedaan 

aan de hand van de on-

line gepubliceerde foto’s 

en omdat het huis er 

goed onderhouden uitziet, dachten we het 

zonder ticket te kunnen doen. De koop-

overeenkomst met de nodige handteke-

ningen is geregeld door onze zaakwaarne-

mers en de verhuizing door familie en 

vrienden. Bedankt, lieve mensen!  

Dus nu hebben we een huis, waar we heel 

erg blij mee zijn, maar we hebben er nog 

niet zoveel gevoel bij. Aanstaande verlof 

(D.V. zomer 2019) trekken we in bij Roe-

land en Mark. Iedereen van ons gezin kijkt 

daarnaar uit.  

Sommigen aan wie we het nieuws vertel-

len in Suriname, vragen zich angstig af of 

we plannen hebben om terug te gaan naar 

Nederland. Nee, die hebben we niet. Zoals 

we er nu tegenaan kijken, zullen we hier 

voorlopig nog blijven. 

We wensen u Gods ze-

gen voor 2019. 

Familie Bijkerk 

Suriname 
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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 nieuwsbrief 
via  info@szos.nl 

 

Secretaris Thuisfrontcommissie: 

Corine Both 

0345 633989 
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MAF-Suriname  

We hebben de smaak te pakken bij MAF 

Suriname. Voor onze certificatie in 2016 

hebben we wel meer dan 1200 pagina’s 

moeten schrijven. Dat smaakte kennelijk 

naar meer, want op 31 oktober konden we 

ook het certificaat in ontvangst nemen om 

officieel gevaarlijke stoffen te mogen ver-

voeren (‘Dangerous Goods Carrier’). Te 

denken valt aan: bloedmonsters, benzine, 

kettingzagen en accu’s. Nu zijn we de eer-

ste en enige officiële DG-vervoerder van 

Suriname en kunnen we onze klanten ook 

echt veilig vervoer van deze stoffen en 

goederen aanbieden.  

MAF Nederland en MAF Suriname gaan 

steeds verder in hun samenwerking. Eer-

der vertelde ik u dat vier van de vijf gezin-

nen uit Nederland komen, alle uitgezon-

den door MAF Nederland. Samen met het 

Amerikaanse gezin, zullen er twee Neder-

landse gezinnen voor langere tijd in Suri-

name de schouders onder het vele werk 

zetten. De andere twee gezinnen stromen 

weer door na enige tijd. MAF Nederland en 

MAF Suriname werken in dit unieke pro-

ject nauw samen: uitzenden van piloten 

vanuit Nederland, opgeleid bij MATC, 

maar met te weinig ervaringsuren om di-

rect in een programma elders op de wereld 

ingezet te kunnen worden. Bij MAF Surina-

me worden ze begeleid door MAF-

instructeurs totdat ze het wettelijk vereiste 

minimumaantal uren hebben. Dan blijven 

ze nog een tijdje in Suriname helpen met 

het vliegen. Daarna trekken ze verder om 

te dienen. Zo komt MAF Suriname aan 

voldoende piloten en ontvangen andere 

MAF-programma’s na verloop van tijd 

goed opgeleide MAF-vliegers. We zijn erg 

blij zijn met deze samenwerking met MAF 

Nederland. Vele jaren hebben we uitgezien 

naar en gebeden om piloten. Bidt u mee 

dat dit project zal slagen, er veel uren veilig 

gevlogen mag worden en bij zal dragen 

aan de uitbreiding en opbouw van Gods 

rijk in Suriname en elders op de wereld? 

Kinderbijbel 

Woensdag 12 december. Regen, alleen 

maar regen. Geen toestemming om op te 

stijgen. De minuten lijken uren. Waar-

schijnlijk omdat we redelijk veel haast heb-

ben. We willen twee dorpen bezoeken 

dichtbij de Braziliaanse grens. Gelukkig 

klaart het even later op. Na twee uren vlie-

gen naderen we Kwamalasamutu en zien 

vanuit de lucht hoe de schoolkinderen naar 

de strip komen. De bood-

schap blijkt goed te zijn ont-

vangen; de voorbereidingen 

zijn getroffen. De kinderen 

sjouwen graag mee en kijken 

verwachtingsvol naar de do-

zen. Eerst brengt Andy een 

boodschap voor hen en nog 

een aparte boodschap voor 

de kerkleiders, ouders en 

leerkracht vanuit Deuterono-

mium 6 over het inscherpen 

van de woorden van God, zodat die altijd 

bij hen zullen zijn. Na Kwamalasamutu 

volgt nog Alalapadu. Daarna keren we te-

rug naar de stad Paramaribo waar onze 

kinderen nieuwsgierig zijn naar onze ver-

halen. Volgende week krijgen zij de kans 

om mee te gaan. We hopen dan naar Te-

poe en Palumeu te gaan. Na vierenhalf jaar 

werken is de Kijk en Luister in het Trio en 

Wayana klaar om te worden gebruikt in 

het binnenland van Suriname.  


