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Krentenbrodenactie 

In oktober houden we onze jaarlijk-

se krentenbrodenactie. 

Medio oktober kunt u bestellen en 

ze worden in de eerste week van 

november bij u bezorgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

w
w

w
.S

Z
O

S
.n

l 

Een warm welkom 

Een helderblauwe lucht met witte wolken 

was ons heerlijk weerzien met Suriname. 

Je kunt je bij de eerste stappen uit het 

vliegtuig niet voorstellen dat je het komen-

de jaar in zo'n hitte moet leven. En naast 

de warmte het erg hoge vochtgehalte in de 

lucht. Maar we zijn weer helemaal gewend 

en genieten ervan om weer thuis te zijn 

(met goede herinneringen aan het verlof).  

Wel een vreemd idee dat we over drie-

kwart jaar alweer het vliegtuig terugne-

men. We hebben namelijk het plan om tien 

maanden van het jaar in Suriname te zijn 

en twee in Nederland bij onze kinderen. 

We zijn de afgelopen elf jaren erg druk ge-

weest waardoor de kinderen ons vaak heb-

ben moeten delen met anderen. Daar wil-

len we graag verandering in brengen door 

meer tijd met hen door te brengen. Onze 

verlofperiodes zullen daarom ook minder 

presentaties en bezoeken bevatten. Daar-

naast hebben de tropenjaren veel energie 

gekost en hebben we tijd nodig om uit te 

rusten.  

Prison fellowship  

Een paar dagen na aankomst kreeg ik al-

weer de gelegenheid om de gedetineerde 

vrouwen in de centrale penitentiaire in-

richting Santa Boma in Paramaribo te be-

zoeken. Gelukkig was Maureen Andre ver-

dergegaan met de Bijbelstudiemethode 

die ik net voor het vertrek naar Nederland 

was gestart. Ik ben erg enthousiast over 

deze methode.  

We leren: 

• zorg te dragen voor elkaar door dank-

punten en problemen te benoemen en 

ze in gebed bij de Heere te brengen.                               

• door het lezen van het Woord te ont-

dekken wie God en de mens is.                          

• gehoorzaamheid in praktijk te brengen 

door het geleerde met anderen te de-

len. 

Ik ben gevraagd als assistent-coördinator 

voor de stichting Prison Fellowship Surina-

me (PFS) en stichting Joyce's safe haven 

(JOSAHA). Het is een nieuwe functie waar-

van het takenpakket in de loop van de tijd 

duidelijker zal worden. In ieder geval ligt 

verslaglegging van de werkzaamheden van 

de vrouwelijke vrijwilligers -afdeling Santa 

Boma- op mijn bordje en het maken van 

een jaarplanning. 

      Ons gezin breidt uit: Roeland en Margriet, Mark en Naomi, Daniël en Nienke  



Bijzondere ontwikkelingen 

In verband met gevoelige informatie is dit vak leeg.  
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Hangaar en kantoor 

Het werk aan de nieuwe hangaar gaat gestaag door. We mer-

ken wel dat de aannemer wat achter gaat lopen op het afge-

sproken schema. We zijn echter wel heel blij met een veel gro-

ter kantoor, werkplaats en hangaar. Het is nu al merkbaar hoe 

comfortabel dit nieuwe gebouw gaat worden met de geïso-

leerde dak- en wandplaten. 

De extra ruimte die bij het ontwerp ingepland was, is inmid-

dels geen luxe meer, maar heel welkom voor het gestaag 

groeiende team. We zien erg uit naar de ingebruikname. Hoe 

blij we ook zijn met de tijdelijke huisvesting, het blijft een uit-

daging om op twee afgescheiden locaties effectief en efficiënt 

samen te werken. 

                                      De hangaar bouw vordert gestaag 

(In de online versie)
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Boek 

Het boek ‘Aangetrokken worden tot God’ is in een afron-

dende fase. Diverse partijen zullen nog naar de tekst kijken 

voor taalcorrecties, leesbaarheid, geestelijke betrouwbaar-

heid en niet te vergeten de opmaak van het geheel. Daar-

naast zullen we een aantal bekende Surinaamse voorgan-

gers vragen een aanbeveling te schrijven.  

Het boek zal in Suriname worden gedrukt. We sturen erop 

aan dat het in januari in de verkoop kan. We denken aan 

SRD 150 per boek, dat is ongeveer 6,00 euro. Zo is het voor 

iedereen bereikbaar. Om de kosten laag te houden, hebben 

we zo veel als mogelijk gezocht naar vrijwillige bijdragen 

(zowel het schrijven als de opmaak zijn zonder kosten en 

voor de taalcorrecties wordt een klein bedrag gerekend). De 

drukkosten zijn wel hoog vanwege de stijgende papierprij-

zen wereldwijd, maar we hebben geen transportkosten.  

Zou u/jij willen bijdragen aan het versterken van het 

geestelijke welzijn van Surinaamse gelovigen? Maak dan 

een gift over op de SZOS-rekening 

NL03RABO0160887208 onder de naam ‘donatie boek’.  

 

 

 

  

 

Het MAF-Suriname-team 

Tijdens het schrijven van onze nieuwsbrief is een deel van het 

Management Team nog op verlof. Het behoeft geen uitleg 

dat dit voor de achterblijvers extra werkdruk oplevert. We zijn 

echter heel blij met het verlof voor collega Sjaak en Joop, die 

het flink voor hun kiezen hebben gekregen toen zij er samen 

alleen voor stonden. We hopen op een gezegende rust voor 

beide gezinnen en we bidden voor het herstel van Paulina. 

Het gezin Breen zal zoals het er nu naar uitziet voor langere 

tijd in Nederland verblijven. Inmiddels zitten de kinderen daar 

op school. God gaat soms onbegrijpelijke wegen met ons, 

maar rotsvast blijft staan: “En wij weten, dat degenen, die 

God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk 

degenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn, Rom.8:28. 

Als God, Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, ons 

verwaardigt om achter Hem ons  kruis te dragen, dan is ook 

het ándere waar: “wie of wat zal ons kunnen scheiden van de 

liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere?” Niets 

en niemand! 

 

                                                                                                              

 

                        Bij de oude suikerfabriek op Commewijne.  

De multiculturele gym-klas van Elise 



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 

In juni konden we melden dat het een positief saldo was in de exploitatie, dit is nu nog 

steeds zo. Vooral de vele giften vallen op. Van de begrote € 16.000 is al bijna € 13.000 

ontvangen. Ook bij de acties hebben we geen klagen, daar is op jaarbasis € 12.000 voor 

begroot en er is op dit moment bijna € 9.000 binnen. Al met al ziet het er tot en met au-

gustus positief uit met een overschot van ruim € 500. 

Van de acties vermelden we de sinaasappelactie die netto € 2.800 opbracht, de verkoop-

actie in Ouddorp met netto € 3.600 en de huis-aan-huiscollecte in Leerdam, Leerbroek 

en omgeving met een opbrengst van € 2.100, inclusief giften via de QR-code. 

Voor de projecten ontvingen we ook mooie giften. Er is een kinderbijbel gedrukt en naar 

Suriname verzonden waarvoor we via een actie van EO-Metterdaad een mooie gift kre-

gen van € 10.000. Samen met een soortgelijke gift uit de US konden we deze uitgaven in 

twee indianentalen verzorgen. We bidden dat deze tot zegen mag zijn. Verder kregen 

we ongeveer € 2.500 binnen voor de Bijbel-met-uitleg. En recent werd de fietstocht ge-

houden, zie hieronder. De opbrengst van ongeveer € 6.000 is bestemd voor de bijbel-

school Weejo (in het binnenland). 

De familie Bijkerk is na een verlofperiode weer aan het werk gegaan in Suriname. We 

zijn dankbaar dat Andy weer een deel van zijn taken op zich kan nemen. We hopen en 

bidden voor verder herstel. 

Alle gevers en geefsters naast de Heere hartelijk dank. Fijn dat er zo meegeleefd wordt 

in gaven en gebed. Andy en Jacoline hebben dat nodig. 

Met een hartelijke groet,  Geurt Versteeg MBA 
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Sponsorfietstocht 

Op zaterdagochtend 10 september stonden er op twee plekken in het land een heel 

aantal mensen klaar met een fiets. Wat ze gemeenschappelijk hadden? Beide groepen 

gingen fietsen voor Bijbelschool Weejo in Suriname.  

De groep op de Veluwe begon als eerste en fietste in de bossen rond Apeldoorn. Met 

hun mountainbikes verkenden ze een uitdagend parcours. Iedereen finishte, een hele 

prestatie! Rond Leerbroek stapten andere sportievelingen op hun (elektrische) fiets of 

wielrenner. Ook zij fietsten een behoorlijke prestatie in kilometers. 

Door deze inzet werd het prachtige bedrag van een kleine 6000 

euro opgehaald. Wij willen jullie hartelijk danken voor de inzet en 

voor de donaties! Houd de agenda in de gaten voor een vervolg 

van deze fietstocht, volgend jaar D.v.! 

 


