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“Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil.”  
– Psalm 62:1 

Beste vrienden van de SZOS, 

In de King James Vertaling begint bovenstaande tekst met de woorden “Waarlijk wacht 
mijn ziel op God”. Wachten op God… dat lijkt in onze ogen vaak verloren tijd, in een 
druk leven waarin we van alles te doen hebben. We willen graag zelf aan de slag om din-
gen voor elkaar te krijgen. Dat kan zo zijn op geestelijk vlak, als het gaat over onze 
rechtvaardig- en heiligmaking, maar ook wat betreft alle dingen van het aardse leven en 
Gods grote zendingsopdracht.  

Andrew Murray schrijft hierover, vrij door mij vertaald: “Als we nu werkelijk belijden dat 
het enkel Gods werk is, dan volgt daaruit dat het onze eerste en hoogste plicht is om op 
Hem te wachten, om Hem het werk te laten doen zoals het Hem behaagt… Om Gods 
almacht in de wereld geopenbaard te zien worden is het alleen maar nodig dat de Kerk 
en haar leden terugkeren naar hun ware plaats: die van volledige en onophoudelijke 
a ankelijkheid van God.” 

Toen ik dit onlangs las, moest ik denken aan Andy, die eerder dit jaar deze waarheid uit 
eigen ondervinding bevestigde. Niet dat het zijn eigen keus was; hij werd letterlijk stil 
gezet en kon zijn werk niet meer doen. Een moeilijke tijd, juist als het werk zich op blijft 
stapelen. Maar ook een gezegende tijd. Andy zei erover: “Het is niet langer mijn werk, ik 
heb het aan de Heere terug mogen geven.” 

En de Heere hééft Zijn almacht laten zien. De licentie van MAF Suriname – waarvan de 
eisen weleens als blok aan het been werden ervaren – bleek Zijn middel te zijn om het 
werk van MAF elders in de wereld voort te kunnen zetten, waar dit anders had moeten 
stoppen. Het team van MAF Suriname is uitgebreid, wat gezien de hoeveelheid werk 
zeer welkom was. Al is Andy nog niet volledig hersteld, mag hij zich toch weer inzetten 
voor de bouw van de hangar, die gestaag vordert. 

Jacoline mocht zich naast de zorg voor haar gezin weer inzetten voor Prison Fellowship, 
getuigen voor radio en TV en is samen met haar vriendin Maureen Andre een boek aan 
het schrijven. De Heere zegene dit werk, tot opbouw van Zijn Koninkrijk. 

Tegelijk is er ook veel geestelijke strijd en hebben de mensen van MAF Suriname het 
zwaar. Wilt u mee bidden of de Heere hen de kracht en de gezondheid wil geven om het 
werk te blijven doen? En dat ze dit mogen doen met een ziel die stil is tot God en die op 
Hem wacht, in het vertrouwen: “Van Hem is mijn heil”. Dat is ook onze bede voor het 
gezin Bijkerk en voor u allen – nu en in het jaar 2023.  

We zijn dankbaar – juist ook in de voor velen moeilijke economische omstandigheden – 
voor uw giften en betrokkenheid bij de gehouden acties. De inkomsten zijn wel iets te-
ruggelopen t.o.v. voorgaande jaren en het lijkt erop dat we 2022 met een klein tekort 
zullen afsluiten. Daarom willen we de eindejaarsactie bestemmen voor algemene mid-
delen. Helpt u ons mee om het jaar toch nog met een plus af te sluiten? U kunt uw gift 
overmaken op rekening NL03 RABO 0160 8872 08 t.n.v. SZOS onder vermelding van 
“Eindejaarsactie 2022”.  

Hartelijke groet namens de SZOS,  
Arjan Vos (Voorzitter) 

Nieuwsbrief 
Winter	2022 45 Nieuwsbrief 

Winter	2022 45 
In dit nummer: 

· Vanuit Suriname 

· Terugblik krenten- 

brodenactie 

· EIndejaarsactie 

 

 

Bijzonderheden 

 

Postzegels 

Graag willen we de stijgende portokosten 
onder uw aandacht brengen. Als u voort-
aan de nieuwsbrief via de mail wilt ont-
vangen, stellen wij dat zeer op prijs.  

Daarvoor kunt u mailen naar:                  
info@szos.nl.  
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Vanuit Suriname 
 
Met de trots van een vader, gaf de Vader 
opdracht aan Zijn engelen om de geboor-
teaankondiging van Zijn Zoon naar de aar-
de te brengen. Hij plaatste er zelfs een bij-
zonder opvallende wegwijzer voor aan de 
hemel. Een teken van pure hemelse vreug-
de.   
Het Kleintje waarnaar verwezen werd, was 
al eeuwen eerder de Vader der eeuwigheid 
en Vredevorst genoemd. Ook droeg Hij de 
namen: Wonderlijk, Raad en Sterke God. 
Het waren meer dan namen. Ze vertelden 
Wie Hij was, is en zal zijn! Ongeëvenaard.   
Zowel de herders, als de wijzen uit het 
Oosten, als Simeon en Anna zagen het 
Licht van de wereld toen ze gelovig de 
Godmens zagen. En het Licht verlichtte 
hen.   
Koning Herodus, de Bijbelgeleerden van 
die dagen, de meesten van degenen die 
meeaten van de vijf broden en twee vissen 
en de velen die waren genezen hadden de 
duisternis liever dan het licht. Voor het 
spektakel waren ze wakker te maken, 
maar toen het op geloof en toewijding 
aankwam, waren ze niet thuis. Liever ble-
ven ze zichzelf en ze hielden het graag bij 
het oude. Veilig. Verloren.  En jij?    
  
MAF hangaar  
Van a raak tot nieuwbouw. Dat is een 
hele klus in het algemeen, maar in Surina-
me extra uitdagend. Soms kan er vanwege  

De MAF-hangaar in aanbouw 

 

 

de hevige regen niet worden gewerkt, 
soms ontbreken de arbeiders of het juiste 
gereedschap en andere keren weten de 
werkers niet hoe ze de Nederlandse con-
structiematerialen moeten gebruiken. 
Maar toch staat de nieuwe hangaar 
er!  Nog niet af, maar het komt goed. We 
kijken ernaar uit om vanuit het nieuwe ge-
bouw God met heel ons hart lief te hebben 
en de geïsoleerde bewoners van het bin-
nenland met al onze kracht te dienen.  
  
Verlof  
Het eerste rustige verlof sinds elf jaren. 
Niet vrijwillig, maar gedwongen. En dat 
hadden we nodig. Het werd een fijn verlof 
met veel tijd voor de oudere kinderen. En 
dat willen we graag zo houden. In het ver-
volg dus minder presentaties en bezoe-
ken.  Vanaf onze terugkeer in Suriname na 
het verlof zijn de hoofd- en nekklachten 
naar aanleiding van de whiplash en het 
overwerkt-zijn iets verminderd. Andy is 
inmiddels weer volledig teruggekeerd bij 
MAF. Tijdens zijn afwezigheid is het team 
verder uitgebreid en verzelfstandigd, 
waardoor hij de vele functies kan overdra-
gen en het werk tot normale proporties 
terugkeert. In het binnenland zijn ze blij 
dat Andy eindelijk weer vliegt. Ze hebben 
hem gemist. Vanwege gezondheidsklach-
ten in het team blijft het werk veel.  
  
School  
Roeland investeert veel in duiksport en wil 
er in de toekomst zijn werk van maken.  
Mark is bezig met zijn tweede jaar bedrijfs-
kunde aan de Hogeschool Rotterdam.   
Daniel is in zijn eerste jaar ondernemer-
schap aan de Avans Hogeschool Breda.  
Stefan zit in het 4e leerjaar van het VWO 
op de International Academy of Suriname.  
Elise zit op dezelfde school, maar dan in 
het 2e leerjaar.   

Het schoenendoosproject vanuit 
Sliedrecht!  



Radio Shalom  
Media is niet meer weg te denken in deze wereld. Dan 
kunnen we beter de gelegenheid gebruiken om de blijde 
boodschap van het Evangelie bij de mensen te brengen. 
Ongeveer 1 keer per 2 maanden ben ik aan de beurt om 
voor het programma ‘Een goed begin’ te spreken. Om 
hieraan deel te nemen moet ik 7 teksten van ongeveer een 
kwartier tot twintig minuten inspreken die op een andere 
keer worden uitgezonden. De radio-omroep is heel be-
kend in Suriname. Ook bij andere religieuze groepen.   
  
Leesgroepen  
In oktober 2019 begon de eerste leesgroep. De ontmoetin-
gen waren in het kerkgebouw. Door corona begonnen we 
online samen te komen en dat is zo gebleven. Inmiddels 
zijn er 6 groepen, waarvan er 5 zijn die worden aange-
stuurd door lokale christenvrouwen.  
  
Boek ‘Aangetrokken tot God’  
Afgelopen jaar hebben Maureen en ik gewerkt aan het 
schrijven van vijftig overdenkingen voor Surinaamse gelo-
vigen die verlangen naar meer diepgang in hun geestelijk 
leven. Zomer 2023 zal  het in Suriname worden gedrukt en 
verkocht.  

 

 

 

 

 

 

Boekomslag 

Kinderbijbel ‘Kijk en lees’  
Jaren geleden werd de eerste Trio en Wayana kinderbijbel 
‘Kijk en luister’ vertaald vanuit het Nederlands naar de eer-
dergenoemde Indianentalen. Inmiddels is de tweede klaar. 
Nu uit de serie ‘Kijk en lees’. De kinderbijbel is voor ge-
schikt voor oudere kinderen. Heel mooi welke rol MAF 
heeft gespeeld in het transporteren van het vertaalwerk 
tussen de vertalers in Amerika en de Trio kerkleiders. We 
kijken uit naar het invliegen van de kinderbijbels naar de 
dorpen.   
  

 

 
 

    Kinderbijbel 

Opvoedingscursus ‘Maak ze sterk’  
In oktober volgde ik de cursus ‘Maak ze sterk’. Nederland-
se en Surinaamse christendeskundigen trainden de groep 
om de opvoedingscursus vanuit de kerken in de wijken van 
de stad te kunnen geven. Veel ouders en opvoeders zijn 
niet bekwaam genoeg om kinderen op te voeden. Vandaar 
dat de kerken naar hen willen uitreiken om ze hierin te on-
dersteunen. Het is een prachtige kans om het Evangelie 
heel praktisch handen en voeten te geven.  
  
 

 

 

 

 

Deelnemers van ‘Maak ze sterk’ 

Gevangeniswerk  
Nu de penitentiaire inrichtingen weer open zijn voor be-
zoekers, gebruiken we alle mogelijkheden om de ingeslo-
ten vrouwen pastoraal te begeleiden door middel van indi-
viduele gesprekken en Bijbelstudie. Daarvoor krijgen we 
twee keren in de week de gelegenheid. Nu ik niet alleen in 
het veld werk, maar ook naar het werk kijk vanuit de rol 
van assistent coördinator, begin ik meer en meer te zien 
hoe klein dit deel is in het grote geheel. We willen als Pri-
son Fellowship het werk uitbreiden in het brengen van ver-
zoening en herstel tussen dader en slachtoffer, familierela-
ties en groeien in het bieden van nazorg.  
  
 
  
 

 

 

 
Prison Fellowship bracht gevulde tasjes bij kinderen van ge-

detineerden 

 

 

 

 

 

 Andy vliegt weer 
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Terugblik actie Krentenbroden 
 
Ook dit jaar hebben we weer een prachtige krentenbro-
denactie gehouden. Na het wekenlang verzamelen van 
alle bestellingen was het 1 november zover. Met een grote 
bus richting Stellendam alwaar bakker Dam maar liefst 
660 heerlijke krentenbroden had klaar staan voor ons.  
Nadat alles zorgvuldig ingeladen was kon het uitleveren 
begonnen. Via scholen, bedrijven en woonadressen kwa-
men ze uiteindelijk op het bord van onze klanten. Dit alles 
leverde het mooie bedrag van ruim €1600 euro op. We zijn 
God dankbaar voor dit mooie resultaat.  
Aan alle mensen die zich ingezet hebben voor deze actie, 
of je nu bakker, bezorger of krentenbrood-genieter bent: 
hartelijk dank! Heb je onze actie gemist? Niet getreurd. 
Volgend jaar hopen we bij leven en welzijn u weer te voor-
zien van deze heerlijke broden.  

Online Bijbelcursussen  
Cursussen en conferenties die een certificaat of diploma 
opleveren zijn hier populair. Maar buiten dat, biedt de 
website www.bijbelcursussen.sr tientallen online studies 
aan. Voor ieder wat wils. Elke les eindigt met vragen die ik 
nakijk en terugstuur. Een hele fijne manier om betrokken 
te raken bij de levens van de cursisten.   

Traumahelingscursus  
Hoewel de trauma's in het land zijn toegenomen door de 
verslechterde economische omstandigheden en een lan-
ge, strikte corona-tijd, hebben we lange tijd niets gedaan 
met Bijbelse traumaheling. Het grootste gedeelte van de 
tijd was alles gesloten voor activiteiten. Maar hoewel alles 
nu open is, is er geen materiaal voor handen om mee te 
werken.   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan presenteert op school over MAF 

Surinaamse Facebookpagina ‘Geloofstoerusting’  
Op 1 februari 2021 begonnen Maureen en ik te schrijven 
voor Surinaamse christenen. We hadden inmiddels zoveel 
samen gelezen en bestudeerd dat we het graag deelden 
met anderen. Gemiddeld plaatsen we twee keer per week 
een stukje tekst waarin we de lezer helpen invulling te ge-
ven aan een Godgericht leven. Inmiddels schrijven we niet 
meer samen. Drie andere christenvrouwen hebben zich bij 
ons gevoegd.   

Samen met jullie hebben we het werk van de Heere in het 
achterliggende jaar gedaan en zien we uit naar Zijn daden 
in het nieuwe jaar. Omdat Hij leeft, hoeven we niet bang 
te zijn voor morgen. We wensen u en jou goede feestda-
gen en een gezegend 2023.  Doe het werk van een evan-
gelist, zodat Gods glorie en heerlijkheid zichtbaar zullen 
worden onder de volken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elise weet altijd wel een manege te vinden 


