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Mountainbike sponsortocht 

Datum: 1 juni 2019 

Plaats: Apeldoorn 

Info : zie blz 2 

Speelgoedverkoop 

Op D.V. 10 en 11 april is er tijdens een 

kledingbeurs in Streefkerk een tweede-

handspeelgoedverkoop voor de SZOS. 

Heeft u voor ons nog bruikbaar speel-

goed, dan kunt u dit inleveren bij Anja 

Voogd of bij familie De Jong in Leerbroek 

(Raadhuisstraat 37). 

Rommelmarkt 

Voor onze jaarlijkse rommelmarkt in Oud-

dorp zoeken we spullen. U kunt deze  

inleveren  bij familie Voogd in Ouddorp en 

bij familie De Jong in Leerbroek 

(Raadhuisstraat 37). 

Hartelijk dank! 

Presentaties fam. Bijkerk 

Voor in uw agenda (meer info volgt): 

DV 5 juni presentatie Ouddorp 

DV 6 juni presentatie Leerdam (gebouw 

Maranatha) 
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Verlof 2019 

Het eerste jaar na een verlof praten we 

weinig over Nederland. Ja, natuurlijk de 

eerste weken zijn er nog de herinneringen, 

maar iedereen beseft dat het volgende 

verlof weer ver voor ons ligt. Maar als het 

eenmaal Kerst is geweest van het jaar van 

het verlof, dan beginnen de ideeën weer te 

komen. En zo gaat het telkens weer! 

Een paar weken geleden hebben we de 

tickets geboekt. We hopen D.V. 28 mei in 

Nederland aan te komen en 12 augustus 

weer terug te reizen. 

Er hoeft dit keer (en voortaan) geen ver-

lofhuis meer geregeld te worden, want ons 

eigen huis wacht. We zijn zo benieuwd hoe 

we dit zullen ervaren en of het als ons ei-

gen huis zal voelen tijdens de verlofweken. 

En we zullen als gezin weer voor een tijdje 

compleet zijn! 

 

Bijbelschool Weejo 

In februari 2018 werd Bijbelschool Weejo 

heropend. Nu, een jaar verder, mogen we 

zien hoe God zestig Indianen-voorgangers 

voor de derde keer bij elkaar heeft ge-

bracht en hoe enthousiast ze zijn over het 

onderwijs. Momenteel wordt er nagedacht 

of de Trio- en de Wayana-kerkleiders geza-

menlijk blijven optrekken op kamp Weejo 

of dat we beter naar twee locaties kunnen 

zoeken. 

 

 

 



MAF-update 

We zijn op huizenjacht. Vijf nieuwe families huisvesten is 

geen sinecure voor zo’n kleine organisatie als MAF Suriname. 

De eerste twee families wonen er inmiddels, hoewel het ene 

huis is iets meer ‘af’ is 

dan het andere.  

Gelukkig hebben we col-

lega’s (locals) die in een 

grijs verleden ‘in de 

bouw’ hebben gewerkt. 

Bij het tweede huis 

kwam dat erg goed uit.  

Na vier weken met vier 

man klussen, was het 

pas bewoonbaar. Maar 

nog steeds ben je dan 

afhankelijk van derden 

die vaak veel beloven en 

weinig nakomen, zoals 

het aanleggen van een 

220V-stroomkabel. Dat 

zorgde voor slechte nachten en veel muggenbeten bij Joop, 

Rianda en de kinderen Van Weele. Nu hebben we nog drie 

woningen te gaan. Gelukkig is Sjaak Breen er nu bij, ook ‘uit 

de bouw’. Dat scheelt.  

Op het moment van schrijven is Joop druk bezig met zijn bre-

vet te ‘Surinamiseren’ en vlieguren te maken. Hopelijk vliegt 

hij zelfstandig als we op verlof komen. Dan draait het in Suri-

name wat het vliegen betreft gewoon door.  

Ondertussen hebben de nieuwe MAF-vrouwen hun draai al 

aardig gevonden en 

zitten de kinderen op 

school. De eerste 

maanden staan in het 

teken van wennen in 

Anderland. 

 

We rekenen op een 

jaar waarin we veel 

bezig zullen zijn met 

inwerken en instructie. 

Maar dat zal zijn vruch-

ten bij leven en welzijn 

ruimschoots afwerpen: 

een nieuwe base ma-

nager en vier nieuwe 

piloten erbij kunnen 

samen een substantiële bijdrage leveren ten opzichte van het 

verleden. We bidden met Jabez “Indien Gij ons rijkelijk zege-

nen en onze landpale vermeerderen zult en uw hand met ons 

zijn zal …” En dat tot eer van Zijn Naam. 
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Fam. Breen Fam. Van Koeveringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het klussen voor een nieuw huis. 

Mountainbike sponsortocht 

In het binnenland van Suriname is een Bijbelschool opgezet. 

Op deze Bijbelschool krijgen de voorgangers van de Trio en 

Wayana indianen Bijbelonderwijs. Dit is erg belangrijk voor 

de kerken in het binnenland van Suriname. De SZOS wil hel-

pen om deze Bijbelschool mogelijk te maken doormiddel van 

financiële steun. Daarom organiseren we een mountainbike 

sponsortocht. In het bos bij Apeldoorn wordt een route van 

20 kilometer uitgezet. Fanatiekelingen kunnen meerdere 

rondes rijden. Ook meedoen met de sponsortocht? Geef je 

op door te mailen naar martinvemous@gmail.com en ont-

vang instructies om je aan te melden op de actiepagina. Via 

deze actiepagina kun je in je eigen netwerk sponsorgeld ver-

zamelen. Betalingen zijn eenvoudig te doen via een doneer-

knop met IDEAL. De geplande datum voor de sponsortocht is 

1 juni. 

mailto:martinvemous@gmail.com
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Een vrouw naar Gods hart 

Alweer 25 vrouwen hebben de studiereeks ‘Vrouw naar Gods 

hart’ gevolgd. Ook diverse vrouwen uit andere christelijke 

gemeenten. Sommigen verzuchten tijdens de vierde avond: 

“Is volgende week alweer de laatste keer?” Surinaamse vrou-

wen houden nu eenmaal van cursussen. Toch is deze setting 

om met een aantal vrouwen een paar avonden samen te zit-

ten, onderwezen te worden, de Bijbel te bestuderen, samen 

te lachen en te huilen voor de meesten nieuw. Het is meer 

dan alleen consumeren. En gezien hun reacties voelen ze zich 

veilig. Het is naast het Bijbels onderwijs en de veranderingen 

die dit in hun levens 

teweegbrengt, ook 

heel mooi om te 

zien hoe ze als 

groep naar elkaar 

toegroeien: elkaar 

bemoedigen, ver-

halen delen en sa-

men bidden. Tij-

dens en na de stu-

diereeks blijf ik het 

onderwijs herhalen 

via de groepsapp 

om het levend te 

houden. Ik besef 

dat sommige veran-

deringen meer tijd 

vergen en het is 

belangrijk dat ze 

daarbij gemotiveerd blijven en vooral overtuigd van het be-

lang om Gods weg te gaan, ook door de beproevingen heen. 

Nu er drie groepen de studie hebben afgerond, is er voor hen 

een vervolgstudie. Deze heet ‘Het geheim van een Titus 2-

vrouw’. Het boek gaat over hoe een oudere christenvrouw 

een jonge christenvrouw kan discipelen (opvoeden in de 

christelijke leer en de praktijk van het dagelijkse leven). Dit 

vervolg zal drie avonden duren, waarin de thema’s worden 

besproken: de geloofsleer, je karakter en je roeping in Gods 

koninkrijk. Ik heb er zin in!  

 

 

 Hoornbeeck-studenten 

Elk jaar komt er van februari tot en met juni een groep enthousiaste leerling-verpleegkundigen het land binnen. Het zijn har-

de werkers; ze zijn geliefd in de zieken-

huizen.  

Het Hoornbeeck College heeft ons ooit 

gevraagd om contactpersoon van hun 

studenten te zijn, inmiddels alweer ja-

ren geleden.  

Hoewel we van tevoren niet kunnen 

bedenken hoe een nieuwe groep zal 

zijn, blijkt altijd alweer snel hoe leuk 

het is om contact met ze te hebben en 

Bijbelstudie met hen te doen. 
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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 

Secretaris Thuisfrontcommissie: 

T.n.v. Corine Both 

IJsvogellaan 20 

4143 AM LEERDAM 

0345 633989 

NL03 RABO 0160 8872 08  

info@szos.nl 

 

Informatie over SZOS? 

• www.szos.nl 

• info@szos.nl 

• Like ons op Facebook 

• Meldt u aan voor de nieuws-
brief via  info@szos.nl 
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Van de penningmeester 

Financiële verantwoording  2018 

Dankbaarheid was vorig jaar de titel boven 

deze verantwoording. Dat woord kwam 

ook op toen ik aan de verantwoording over 

2018 begon. Tot begin december dachten 

we nog dat er een tekort zou zijn en toch is 

het jaar met een klein positief saldo afge-

sloten. 

Totaal ontvingen we het mooie bedrag van 

€ 40.541 en daarmee konden we de kosten 

van € 40.166 betalen. Er was een klein 

overschot van € 375. En dat terwijl er een 

tekort begroot was van € 2.550. Reden tot 

dankbaarheid! 

We noemen een paar inkomstenposten in 

2018: In februari hadden we de sinaasap-

pelverkoop die netto € 1.784 opbracht, in 

mei de rommelmarkt in Ouddorp (€ 6.093) 

en de huis aan huiscollecte in Leerdam:€ 

1.275. In november hielden we een kren-

tenbrodenactie: € 878. Van een bedrijf ont-

vingen we het mooie bedrag van € 1.500, 

terwijl ook enkele kerkelijke giften ontvan-

gen werden: diaconie HHK Ouddorp € 250, 

HHK Stellendam € 500, Hervormde kerk 

Giessen-Nieuwerkerk hield een collecte € 

684. Verder vermelden we de acties van 

Koop de Goede Hoop in Sommelsdijk € 

1.000 (plus in 2019 € 200), familie Slinge-

land € 1.000. 

Aan giften kwam in totaal een bedrag bin-

nen van € 14.727, via machtigingen € 

10.897, terwijl de acties totaal € 14.658 

opbrachten. Voor een volledige verant-

woording verwijzen we naar de gepubli-

ceerde jaarrekening op onze website 

www.szos.nl onder Informatie SZOS/

financiële verantwoording. Deze komt bin-

nenkort beschikbaar. 

De kosten van € 40.166 bestaan voor een 

groot deel (82%) uit de kosten voor levens-

onderhoud van de familie Bijkerk. Verder 

worden er jaarlijks bedragen gereserveerd 

voor pensioenopbouw en het tweejaarlijk-

se verlof. Er zijn nog de kosten voor de 

nieuwsbrieven en bankkosten, totaal on-

geveer € 900. De werkzaamheden voor de 

TFC worden door vrijwilligers verricht zon-

der vergoeding.  

Verder gaan er nog andere gelden via de 

stichting SZOS, namelijk voor het gevan-

genis- en evangelisatiewerk van Willem 

den Hertog in Suriname ( € 13.400) en de 

giften die rechtstreeks voor MAF Suriname 

bestemd zijn ( € 27.742). Deze gelden wor-

den aan het doel waarvoor ze gegeven zijn 

besteed. Zo werd er in 2018 € 9.000 over-

gemaakt voor de bijbelschool in Weejo 

waar Inlandse evangelisten bijles krijgen.  

We zijn dankbaar voor de vele giften die 

we ontvingen. Zonder dat zou het werk 

van Andy en Jacoline niet kunnen door-

gaan: Andy als directeur en piloot voor 

MAF Suriname en Jacoline voor het werk in 

de vrouwengevangenis en Bijbels onder-

wijs aan vrouwen. We hopen dat ze dit 

werk onder Gods zegen nog lange tijd mo-

gen doen.  

Hartelijk dank ook voor de vele vrijwilligers 

die meegeholpen hebben bij de acties. 

Ook u als gevers en bidders willen we be-

danken. De Heere heeft ons in 2018 niet 

beschaamd. Hem komt alle eer toe! 

De penningmeester, 

Geurt Versteeg MBA 

 

 

 

Presentaties 

Tijdens de verlofperiode van Andy en Jaco-

line geven zij graag een presentatie bij u of  

in de gemeente, school of andere setting. 

Heeft u interesse, horen we dit graag. 

Mail dan naar: info@szos.nl.  

http://www.szos.nl

