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Postzegels 

Graag willen we de stijgende portokos-

ten onder uw aandacht brengen. Als u 

voortaan de nieuwsbrief via de mail wilt 

ontvangen, stellen wij dat zeer op prijs.  

Daarvoor kunt u mailen naar:                  

info@szos.nl.  

Collecteweek  

Datum: 25-30 april 

Plaats: Leerbroek, Leerdam, Nieuwland 

en Schoonrewoerd  

Wilt u helpen? Laat het weten: 

corine.both@szos.nl 
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Van Jacoline 

De gevangenis is helaas nog steeds dicht 

voor ons bezoek van Prison Fellowship. 

De scholen zijn weer open in het hele land, 

ook de school waar onze kinderen gaan. 

Een hele verandering na twee jaar thuis 

online school te hebben gevolgd. Stefan 

en Elise genieten er echt van!  

We leven nog steeds met strikte maatre-

gelen, zoals samenscholing van maximaal 

tien personen, geen huisfeesten, verplicht 

mondkapje dragen en een maximum van 

vijftig personen om ‘onze’ kerkdienst bij te 

wonen. 

Hoewel ik meer vrijheid heb nu Stefan en 

Elise weer volledig naar school gaan, vin-

den mijn werkzaamheden vooralsnog van-

uit huis plaats: het lezen en bestuderen van 

de Bijbel en geloofsopbouwende boeken 

met vrouwen. Sommigen in de context van 

een leesgroep met online meetings, ande-

ren volgen een online Bijbelcursus en met  

weer anderen studeer ik individueel. 

Meestal verloopt de communicatie met de 

laatstgenoemden via Whatsapp-

spraakberichten, waarin we elkaar laten 

weten wat we hebben geleerd. 

Op dit moment van schrijven kom ik net 

terug van Radio Shalom. Dit is een christe-

lijke radiozender in Suriname. Ze hebben 

diverse programma’s gedurende de dag. 

Een ervan is ‘Een goed begin’, waarin een 

spreker het Woord van God met de luis-

teraars deelt. Aan dat programma mag ik 

meedoen. Elke spreker heeft een week 

lang de beurt om zo’n twintig minuten te 

spreken. Ik ben helemaal geen begaafd 

spreker, maar houd er wel van te spreken 

over Wie God is en wat Hij doet. Het thema 

voor de eerste serie is: “Suriname, nader 

tot God en Hij zal tot u naderen.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebouw van ‘Radio Shalom’ Eerste opname 



Ondertussen bij MAF 

Terwijl ik dit schrijf, heb ik de eerste week van mijn 

‘sabbatical’ erop zitten. Dat is erg wennen, moet ik zeggen. 

Na drie drukke weken bij MAF USA om de MAF Instructiebe-

voegheid te verlengen met vier jaar en ook de Safety en Qua-

lity kennis weer te bij te schaven, is rust houden enerzijds erg 

welkom, maar anderzijds erg onwerkelijk na bijna elf zeer 

intensieve jaren bij MAF Suriname. Ik ben dankbaar dat het 

bestuur dit besluit op aanraden van mijn behandelaars geno-

men heeft. Acht maanden na het ongeluk tijdens ons verlof is 

de nek- en hoofdpijn nog totaal niet weg. Dankbaar ben ik 

ook dat mijn collega’s Sjaak en Joop de komende zes maan-

den willen waarnemen. Ik besef hoeveel dit voor hen bete-

kent. Gelukkig is Helmer er nu ook bijgekomen om het ma-

nagement te versterken. Hij en Maye en hun twee kinderen 

zijn goed aangekomen en zijn zich aan het inburgeren. 

Ondertussen mag ik me gelukkig toch nog met een (kleine) 

taak bij MAF bezighouden. Ik hoop de financiële begeleiding 

van de nieuwbouw van de hangar voor mijn rekening te ne-

men. Velen herinneren zich vast nog wel dat, voordat we voor 

MAF geroepen zijn, ik bijna 25 jaar werkzaam was, eerst in de 

bouw en daarna in de vastgoedsector. Een soort ‘terug-naar-

mijn-wortels-klus’ dus. 

Over financiën gesproken: door een toezegging voor een ren-

teloos voorschot kan de hele hangaar nu in één keer ge-

bouwd worden in plaats van in twee fasen. Dat heeft vele 

voordelen! We zijn echter nog op zoek naar bijna EUR 

200.000. 

Mijn collega’s zijn ondertussen verhuisd. Onze buren, de Suri-

naamse Luchtmacht, verhuurt een deel van haar hangaar aan 

MAF, terwijl we ook een kleine kantoorruimte, precies aan de 

overkant van de straat, konden betrekken voor de duur van 

de nieuwbouw. Het oude gebouw staat er inmiddels desolaat 

bij. Het ademt de herinneringen van meer dan vijftig jaar die-

nen in Gods Koninkrijk. Één van onze oud-zendelingen die 

onlangs nog kwam onderwijzen op de Bijbelconferentie van 

Tepoe haalde veel herinneringen op aan zijn tijd met MAF en 

getuigde van Gods merkbare aanwezigheid in de organisatie. 

Onze bede is dat Hij het Middelpunt van onze bediening zal 

blijven en er nog velen met Gods liefde bereikt zullen worden 

vanuit ons tijdelijk onderkomen en straks vanuit de nieuwe 

hangaar. 

De gewone operatie staat dit jaar natuurlijk erg onder druk 

met al die bijkomende werkzaamheden, waarbij een aantal 

van ons betrokken zijn. We hebben er in overleg met onze 

grootste klanten daarom bewust voor gekozen om dit jaar 

fors minder te vliegen . Één vliegtuig staat er daarom perma-

nent aan de grond. Dat scheelt weer vaste kosten en geeft 

ons de gelegenheid extra onderhoud uit te voeren. Het toe-

stel moest toch voorzien worden van een nieuwe motor. Als 

ie weer gereed is, gaat een ander aan de grond, ook voor een 

nieuwe motor. We hebben erg veel gevlogen in de afgelopen 

jaren en een vliegtuigmotor gaat nu eenmaal maar 2.200 uur 

mee. Dus ook onze onderhoudsmonteurs weten wat ze dit 

jaar te doen hebben. Kortom een erg uitdagend jaar. 

We zijn ook erg blij met de komst van een ándere nieuwe col-

lega: Dennis Redmount, één van de onderwijzers op Bijbel-

school Weejo, komt fulltime bij MAF in dienst. Al jaren liepen 

we met het idee om een coördinator voor kerk en zending 

aan te stellen. Het werk op dit gebied neemt toe, terwijl we 

weten dat er eigenlijk nog veel meer werk ligt, maar waar-

voor we de mensen niet hebben om dit te inventariseren en 

er activiteiten voor te ontwikkelen. Met de komst van Dennis 

(die in Paramaribo ook voorganger is) kunnen we daar einde-

lijk gestructureerd beleid voor ontwikkelen en initiatieven 

nemen. We bidden om een ‘rijke oogst’, nu we er weer een 

‘arbeider’ bij hebben. Bidt u mee? 

w
w

w
.S

Z
O

S
.n

l 

 

MAF’s tijdelijk  onderko-

men. Op de voorgrond 

de incheck- en passa-

giersruimte en op de 

achtergrond de lucht-

machthangaar. 



w
w

w
.S

Z
O

S
.n

l  

Bijbelschool Weejo 

Terwijl ik dit schrijf, zijn mijn collega’s druk met het invliegen 

van de Indianen-voorgangers uit alle hoeken van het land. 

Zelfs uit Brazilië en Guyana hebben we deelnemers. Maar die 

steken eerst de grens over, waarna we ze oppikken op een 

van de vliegveldjes dicht bij de grens. 

Helaas missen we wel een aantal deelnemers. Die zijn al 

maandenlang vanuit Suriname onderweg op een zendings-

reis tot diep in Brazilië. Vanwege een ongeluk met hun boot 

in een stroomversnelling zijn ze hun gloednieuwe buiten-

boordmotor kwijtgeraakt. Trouwens ook hun eten, kookgerei 

en jachtgeweren sloegen overboord toen de boot kapseisde. 

Godzijdank is er niemand verdronken. Al maandenlang re-

gent het veel en hard en zijn de rivieren erg gevaarlijk. Hulp 

en eten zijn inmiddels onderweg en ook daaraan mogen we 

als MAF een bijdrage leveren. Bidt alstublieft voor bewaring 

voor de Indianen die het verder 

brengen met hun kano? 

"Het hoge, ruige water bezorgde 

een ándere groep voorgangers -

die in Brazilië wonen- ook al ver-

traging. Vanwege het gevaar 

hield de grenspolitie ze op." 

Daarnaast gaf één van onze 

vliegtuigen wat technische pro-

blemen, waarnaar  we grondig 

onderzoek wilden doen. 

Kortom, er is rondom Weejo al-

tijd veel gaande. Kennelijk heeft 

de boze het er niet op dat dit 

onderwijs doorgaat. Serge en 

Dennis zullen bij leven en welzijn 

-en dat laatste krijgt in de con-

text van de geestelijke stijd in-

eens lading- onderwijzen over pastorale theologie, het leven 

met en voor Christus, huwelijk en gezin en preekkunde. Onze 

trouwe vertalers in de USA, Fred Vermeulen en Roy Lytle 

hadden er een hele kluif aan om de vertalingen in het Trio en 

Wayana op tijd gereed te hebben. We hopen dat met het in 

dienst nemen van Dennis bij MAF er meer structuur komt in 

het voorbereiden van de lesstof. 

We willen u en jou van harte oproepen om MAF en de ge-

opende deuren die God ons geeft, regelmatig in uw en jouw 

gebeden te gedenken. Wij mogen door Gods genade in de 

frontlinie arbeiden, maar we kunnen dat niet zonder de gebe-

den van de achterhoede.  

 

Bijbelschool Weejo op anderhalf uur vliegafstand en twee 

uur vaarafstand van Paramaribo. 

Voorstellen nieuw tfc-lid: Peter Karels 

Sinds kort ben ik werkzaam voor de ThuisFrontCommissie. 

Mijn naam is Peter Karels en woon samen met mijn vrouw 

Annette en onze twee dochters Jente en Amélie in Nieuw-

land. We zijn een gezin dat erg van de natuur houdt en  zijn 

daarom vaak buiten te vinden is. Op onze moestuin net bui-

ten Nieuwland of in het bos op zoek naar wild. Ik werk als 

projectleider bij een ICT-bedrijf in Veenendaal, waardoor 

ook daar inmiddels sinaasappels worden verkocht voor de 

SZOS. Vanavond keek ik even op Google Maps hoe ver het 

huis van familie Bijkerk bij ons huis vandaan staat: maar 

liefst 7495 kilometer. Kan ik  echt met iemand meeleven die 

daar werkt en leeft? Toen ik gevraagd werd om deel te ne-

men aan de TFC dacht ik daarover na. Kan ik meedenken 

met iemand die dagelijks voor andere vraagstukken staat 

dan wij? Ik heb ja gezegd om deel te nemen in de TFC. Van-

uit Nederland kunnen wij namelijk wel degelijk een bijdrage 

leveren aan het werk van de familie Bijkerk: het gebed! Hoe 

ver de afstand ook is, ons gebed voor hen reikt tot in de he-

mel. Naast alle acties, giften en contact zou ik u, lezer, dan 

ook van harte willen vragen dit voor hen te doen. Zodat 

Gods evangelie tot in de verste hoeken van Suriname mag 

doordringen. 

 



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 

11 juli (2008)              Stefan 

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 

 

Het jaar 2021 is weer voorbij, opnieuw een coronajaar. Het was ook nu niet mogelijk om 

alle acties uit te voeren. Toch mogen we met dankbaarheid terugkijken op het jaar 2021. 

We konden nog verschillende acties uitvoeren, soms in gewijzigde vorm. 

Gelukkig was het dit jaar toch mogelijk om een aantal voorlichtingsbijeenkomsten te 

houden tijdens het verlof van de familie Bijkerk. 

Tijdens het verlof  is de vader van Andy overleden. Bijzonder dat het gezin hierbij kon 

zijn.  Zo mogen we zien dat God ook hierin wil zorgen. We wensen hen sterkte toe om 

het verlies te dragen en denken daarbij ook aan de weduwe mevrouw Bijkerk.  

We zijn dankbaar en verwonderd als we naar de financiën kijken. Ook daarin zorgt de 

Heere, van Wie al het goud en zilver is. Hij neigde nog harten en zorgde dat we niets 

tekort kwamen. We konden met een klein positief saldo van € 1.581 afsluiten.  

Aan de kostenkant kon de begroting gevolgd worden. Er waren geen grote afwijkingen. 

De kosten voor levensonderhoud konden gelijk blijven aan het voorgaande jaar in ver-

band met de kleinere omvang van het gezin. Er zijn nu nog twee kinderen in Suriname. 

De prijzen zijn wel gestegen, maar omdat de bijdrage in euro’s overgemaakt wordt, krij-

gen ze er steeds meer Surinaamse dollars voor terug. Daardoor worden de prijsstijgin-

gen grotendeels gecompenseerd. 

Aan de inkomstenkant zien we langzaam de vaste bijdragen en machtigingen toenemen 

en ook de extra giften in verband met corona namen toe. Hierdoor konden de lagere 

inkomsten uit acties worden gecompenseerd.  

De acties brachten netto de volgende bedragen op: Sinaasappelactie:  € 2.722; krenten-

brodenactie: € 2.327; verkoopactie Ouddorp: € 3.051; digitale huis-aan-huis collecte: € 

1.033. Daarnaast kwam er via machtigingen € 13.877 en aan giften € 19.261 binnen. 

Voor de projecten ontvingen we het volgende: Bijbel met uitleg € 2.600; vertaalwerk 

van de kinderbijbel € 350.  De sponsorfietstocht voor de Bijbelschool Weejo bracht het 

mooie bedrag op van € 10.664 op. De eindejaarsactie voor de Bijbel met uitleg heeft het 

mooie bedrag van € 4.265 opgebracht. Al met al ontvangen we voor de projecten in Su-

riname ongeveer € 18.000. Dit wordt in de loop van het volgende jaar weer besteed in 

Suriname. 

Zoals ook bij de presentaties bleek, zien we een honger naar het Woord onder met na-

me de inlandse bevolking en daarom is het mooi dat we daar via de projectgelden aan 

kunnen bijdragen. We merken ook dat er velen zijn die dit werk willen ondersteunen, 

niet alleen financieel maar ook met gebed.  

Dan denken we ook aan het evangelisatiewerk dat door Jacoline gedaan wordt.  

We willen allen die ons ondersteunden van harte dankzeggen. Voor het nieuwe jaar vra-

gen we u vrijmoedig om ons opnieuw uw steun te geven, financieel en met gebed. De 

Heere zegene u allen. 

 

De penningmeester: Geurt Versteeg MBA  
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