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Hierbij de nieuwsbrief voor jou vanaf Nederlandse bodem, geschreven vanuit het
oer-Hollandse Bleskensgraaf.

veel thuis te zijn doordat we geen presentaties geven. En dit laatste heeft alles te
maken met de gezondheid van Andy.

En daarbij hopen we natuurlijk ook dat de
rust Andy goed zal doen om weer aan het
Roeland steekt af en toe zijn hoofd om de werk te kunnen na het verlof. In de achterhoek na een lange werkdag. Mark en Daan liggende maanden heeft herstel plaatsgehebben beide hun schooljaar goed afgevonden; de pijn vanuit de nek richting zijn
rond en hopen na de zomervakantie de
hoofd is sterk verminderd en alle onderdraad weer op te pakken.
zoeken hebben bewezen dat er geen schade waarneembaar is. Naast de restverStefan en Elise hebben afscheid genomen
schijnselen die er nog zijn, wachten we nu
van de Christian Liberty Academy. In het
eigenlijk nog op het spreken van God: is
nieuwe schooljaar beginnen ze op een anhet einde van het verlof de tijd om weer
dere school: International Academy Suriaan het werk te gaan of wil Hij dat Andy
name. Dit is ook een school met een Amenog wat langer aan de zijlijn meedoet?
rikaans christelijk leersysteem, maar één
waarbij hun diploma omgezet kan worden Het team in Suriname heeft heel hard genaar een Nederlandse versie, wat op de
werkt, de organisatie is verzelfstandigd en
andere school niet mogelijk is. En verder is er zijn nieuwe projecten gaande. We zijn
er op deze nieuwe school een uitgebreider benieuwd in hoeverre we een rol kunnen
vakkenpakket.
innemen in dit geheel, maar we staan daar
heel ontspannen in. Zowel de theorie (de
Maar eerst nog een paar weken Nederland
Bijbel) als de praktijk bewijzen dag aan dag
waar ze zich goed vermaken met bijbaanGods wijsheid en inzicht. Hij zal ons de weg
tjes en de ‘oude’ vriendschappen vervolwijzen.
gen. We genieten van onze eigen huis, het
koken voor het hele gezin (natuurlijk met Hartelijk bedankt voor jouw steun in gebed
hier en daar een Surinaamse tint waar we en meeleven in de tijd die achter ons ligt.
allemaal zo vertrouwd mee zijn geraakt),
We hebben allereerst God Zelf in de omhet-met-elkaar-herinneringen-ophalen, de standigheden gezien en ervaren, maar ook
bekende gezichten in de buurt, de inkopen de kracht van omringend gebed en liefde.
voor het komende jaar, maar zeker ook de
tijd die we deze keer hebben om gewoon
kwaliteit van onze dienstverlening binnen
en buiten de muren van de gevangenis.
Het werk van Prison Fellowship binnen de Daaraan is de afgelopen jaren heel hard
muren van de gevangenis is per juni weer gewerkt, vooral door een aantal mensen
gestart. Eindelijk! Helaas moest ik na één op kantoor. Er is meer en meer aandacht
keer alweer stoppen in verband met het
gekomen voor de achtergebleven families,
verlof. Ik kijk ernaar uit om in het komende nazorg van hen die uit detentie komen,
jaar de vrouwen in detentie te helpen om
bewustwording van misdaadpreventie en
God te zien, Jezus Christus te kennen, ver- voorlichting. Het is goed om te blijven zoegeving en herstel te vinden en de Bijbel te ken naar het daadwerkelijk bereiken van
leren lezen en begrijpen. Eind augustus zal hen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.
ik hierover een gesprek hebben met de
organisatie. Graag willen we groeien in de
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Op de hoogte blijven van de familie Bijkerk in Suriname? Meld je
aan voor SZOS-nieuws op 0619148059.

Sponsorfietstocht
D.V. 10 september staat onze
jaarlijkse sponsorfietstocht weer
gepland. Doet u mee?
Zie voor meer informatie pagina 3

Gevangenis

Elise helpt tante Anja op school.

les op de bouw zelf doet. Hier komen ook op bouwgebied
twee werelden bij elkaar en is het een uitdaging, maar ook
Jullie hebben vast via het nieuws wel begrepen dat het nat is
een voorrecht om ook
in Suriname, erg nat. Het korte regenseizoen is eigenlijk
op dit terrein van elnaadloos overgegaan in het lange regenseizoen. Dat heeft er
kaar te leren.
onder andere voor gezorgd dat de planning van de hangaar
onder druk kwam te staan. Het idee was om de
Een andere uitdaging
fundering en de vloeren in het korte droge seizoen te storten.
is het werken op twee
Door de planning te wijzigen hebben we toch tussen de buien
locaties, nu de bouw in
door de fundering kunnen storten. Door nu eerst de staalconvolle gang is. We zijn
structie, de wanden en het dak te doen, kunnen we later de
ontzettend dankbaar
vloer ‘droog’ storten. Zodoende kunnen we met het nodige
met het plekje in de
kunst- en vliegwerk –weliswaar met vertraging- toch doorhangaar en het platform bij de Luchtmacht van Suriname,
gaan.
terwijl het tijdelijke (kleine) kantoor aan de overkant van de
straat is gevestigd. Nogmaals, we zijn erg blij met deze voorWat veel erger is, is de watersnood in de hoofdstad en binzieningen, maar het vraagt wel veel van onze mensen. Bid
nenlanden. Straten, scholen, huizen, soms hele dorpen, koje mee dat de goede samenwerking en harmonie bewaard
men onder water te staan. Overigens heeft de internationale blijven in het groeiende team?
luchthaven Zanderij bij mijn weten nooit onder water gestaan, zoals hier en daar gepubliceerd is, maar wel veel binWat de dagelijkse MAF operatie betreft, die wordt gedurende
nenlandse vliegveldjes waar MAF Suriname naartoe vliegt.
mijn (herstel)verlof geleid door Sjaak, Joop en Helmer, die
We hebben een mooie donatie van het MAF Disaster Respon- met elkaar op de tenen lopen. En dat is geen wonder. We
se Team gekregen om noodvluchten met voedsel naar het
missen een persoon in het managementteam en we hebben
binnenland te kunnen vliegen. Anderen doneren weer geld en daarnaast een groot bouwproject draaien, naast een ander,
voedsel, zodat we met elkaar de nood mogen lenigen. God
voor ons erg bijzonder project, waarover ik u volgende keer
voorziet! Het zoeken is dan steeds naar de beste momenten meer hoop te vertellen.
om toch daar te kunnen landen waar de grootste (hongers-) Ik houd mezelf elke dag een paar uurtjes met de financiële
nood is. Dat vraagt veel flexibiliteit en inventiviteit van ons
gang van zaken van de nieuwbouw van de hangaar bezig.
team en grote voorzichtigheid van onze piloten. Bid je alstu- Ondertussen bidden we dat God de rust wil zegenen voor een
blieft mee voor veilige vluchten, juist nu de nood zo hoog is in volledig herstel van mijn whiplash, hersenschudding en overhet binnenland?
werktheid.
We zien met elkaar uit naar terugkeer naar mijn verantwoorOp dit moment zijn er begeleiders uit Nederland in Suriname delijkheden bij MAF, maar zien ook de hand van de Heere in
om het optrekken van de staalconstructie en het aanbrengen dit alles met Zijn wijze bedoeling. We wachten op Zijn tijd,
van dak- en wandplaten te begeleiden. De hangaar is in Nedie uiteindelijk de beste tijd is!
derland ontworpen en geproduceerd. Gaandeweg kwamen
Ondertussen vragen we ook uw en jouw gebed en geduld
we erachter hoe groot de (bouw)cultuurverschillen zijn tussen voor deze periode waarin we niet zo publiek zichtbaar zijn.
Suriname en Nederland. Dat is geen kwestie van goed of
We hopen bij leven en welzijn volgend jaar weer de nodige
fout, maar een geheel verschillende benadering, vanwege
presentatieavonden te verzorgen.
klimaat, bouwmethodiek en aanpak. In Nederland is men
bijvoorbeeld gewend om veel te prefabriceren en dan op de
bouwplaats te monteren, terwijl men in Suriname vrijwel al-

Ondertussen bij MAF
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vanuit de Bijbel die te maken hebben met groeien in
het kennen van Jezus Christus en wonen in Zijn naIn de afgelopen jaren heb ik me veel beziggehouden met de bijheid.
geestelijke gezondheid van de kerk in Suriname en dat blijft Het Woord van God roept ons op om Zijn daden, Zijn
me fascineren. Samen met mijn vriendin Maureen hebben wonderen (niet de onze) te vertellen aan anderen,
we cursussen gegeven, leesgroepen opgericht, schrijven we zodat we met elkaar God groot kunnen maken: ‘Looft
voor een Facebookpagina en spreken radioboodschappen
de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden
in. Nu zijn we ook begonnen om een boek te schrijven voor bekend onder de volken. Zing voor Hem, zing psalSurinaamse gelovigen. Naar alle waarschijnlijkheid zal het
men voor Hem, spreek aandachtig van al Zijn wondein het najaar van 2022 in Suriname worden gedrukt en ver- ren’ (Psalm 105 vers 2 en 3).

Boek

spreid. Bid je mee?
En voor nu mag je even meelezen op de achterkant van het
boek.

De studies zijn niet bedoeld voor de luie lezer die
even een snelle overdenking wil doen voor de rest
Hoewel de drukte van het leven je bijna dwingt om
van de dag, maar veel meer een instrument voor
elke dag maar heel even de tijd te nemen voor een
geestelijke meditatie, onderzoek en groei. Vandaar
ontmoeting met de Heere, wil je daarmee geen gedat elk thema onder andere een gedeelte heeft ‘om
noegen nemen. Je wilt niet alleen een bekeerling zijn, over na te denken’, van ‘gebed’ en ‘toepassing’. Het
maar ook een discipel die de Meester kent en volgt.
boek wil namelijk voorkomen dat je alleen maar in
Je beseft dat je dan zult moeten sterven aan je ‘ik’,
kennis toeneemt; het wil een blijvende verandering in
maar ook dat vreugde en geestelijke kracht je deel
je hoofd, hart en handen bewerken.
zullen zijn. En toch worstel je om deze God van de
Mag dit boek je aanmoedigen om de Bijbel vaak te
Bijbel te kennen zoals Hij werkelijk is. Je hebt goede bestuderen, God te kennen zoals Hij werkelijk is en
verlangens, maar de praktijk is weerbarstig.
door het vuur van de Heilige Geest een enthousiaste
getuige van de verlossende liefde van Jezus Christus
Dit (werk)boek is geschreven voor hen die meer wil- te zijn. Zo zal Hij verheerlijkt en verhoogd worden in
len dan een oppervlakkig geestelijk leven; een God- ons mooie land Suriname.
gericht leven leiden. Het bevat 50 overdenkingen
startpunt is in Leerbroek (nabij Leerdam). Er zijn meerdere
afstanden: 55, 80, 115 of 150 km. Onderweg hebben we een
Nu de lockdowns verleden tijd zijn, wordt kamp Weejo weer rustpunt, waar je een lunch krijgt aangeboden.
echt op Weejo gehouden. Wat een zegen voor alle voorganVoor de mountainbikers zijn er weer twee routes van 45 km
gers die elkaar daar kunnen ontmoeten. Twee keer per jaar
en 75 km in de omgeving van Apeldoorn. De routes starten
komen de voorgangers van geïsoleerde Indiaanse dorpen
in het Orderbos en brengen je over een prachtig stukje Vediep in het binnenland van Suriname bij elkaar om broodnoluwe, met voor Nederlandse begrippen ook nog aardig wat
dig onderwijs te ontvangen. Via deze voorgangers gaat het
hoogteverschil. Ontdek de mooie bossen en stille heidevelEvangelie verder het binnenland in en zelfs over de grens
den. Grote kans dat je wild tegenkomt. In de Kroondomeimet Brazilië naar stammen die nog niet eerder bereikt zijn
nen heb je zelfs kans een wolf te spotten. Naast de sportiemet het Evangelie.
ve uitdaging is het dus ook volop genieten van de natuur.

Sponsorfietstocht

De meerwaarde van het samen volgen van de Bijbelschool Trapt u ook mee voor dit mooie doel? Schrijf u nu alvast in
brengt ook extra kosten met zich mee voor het vervoer en
via de supp.to pagina. Dat kan via: www.szos.nl/actie/
de voorzieningen voor kamp Weejo. Daarom organiseert
sponsorfietstocht
de SZOS op 10 september weer een sponsorfietstocht om
de financiële drempel weg te nemen voor deze Bijbelschool!
U schrijft zich in, waarna anderen u kunnen sponsoren voor
deze fietstocht. Na inschrijving wordt u automatisch op de
hoogte gehouden van de precieze locatie en starttijd van de
fietstochten en krijgt u alle informatie die nodig is.
Voor de fietsers op de weg hebben we vier prachtige routes
uitgezet door de westelijke Betuwe met zijn prachtige fruitboomgaarden en schilderachtige dorpjes. Je komt ook door
een of meer vestingsstadjes en langs mooie wateren. Het
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In de vorige nieuwsbrief mochten we onze verwondering uitspreken over het mooie resultaat over het jaar 2021. Ook nu een positief geluid: tot en met mei 2022 boekten we
het prachtige resultaat van ruim € 1.600. Daar zijn we heel blij mee en ook heel dankbaar voor. Ook nu zijn vele harten geneigd om ons mooie werk te steunen.
Naast het geld dat nodig is voor het levensonderhoud van de familie Bijkerk in Suriname
ondersteunen we ook evangelisatieprojecten. Hiervoor is in de eerste maanden € 2.350
ontvangen. We hadden eind 2021 een tekort op het project “Bijbels met Uitleg”, maar
door een mooie gift van € 2.000 voor dit project is het tekort weer weggewerkt. We hebben weer een beginnetje voor een volgende zending.

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)

Van de Kijk en Luister-kinderbijbel zijn er exemplaren gedrukt in de Trio- en Wayanataal
voor de Indianenstammen in het binnenland. Door een forse bijdrage uit de Verenigde
Staten kon deze uitgave grotendeels betaald worden; het restant is door SZOS betaald.
We hopen dat deze kinderbijbels tot zegen mogen zijn van de Indianen die we ermee
mogen bereiken.
In februari hielden we de sinaasappelactie. In Ouddorp werd deze actie gecombineerd
met verkoop van andere producten. Dit bracht een totaalbedrag van € 2.780 op. In mei
hadden we de huis-aan-huiscollecte in Leerdam, Leerbroek en omgeving. Daar werd
ook met flyers gewerkt met een QR-code. Totaal werd daar het mooie bedrag van €
2.038 opgehaald. Alle collectanten bedanken we hartelijk, wat natuurlijk ook de gevers
geldt.

Verjaardagen:

In juni vond de verkoop in Ouddorp plaats (in plaats van de rommelmarkt). Door de vele
bestellingen verwachten we ook hier een mooi resultaat.
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Jacoline
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Elise

Secretaris Thuisfrontcommissie:

Fijn dat we deze positieve geluiden kunnen laten horen! We zijn ervan overtuigd dat dit
niet zou kunnen zonder gebed voor dit werk. We denken ook aan de noodsituatie als
gevolg van het vele water in Suriname. Via MAF Suriname zijn er al voedselpakketten
vervoerd naar afgelegen plaatsen, omdat de zogenaamde kostgrondjes verregend zijn
en de oogst verloren ging. Ook hiervoor is gebed nodig.
Ook nu wil ik allen die ons steun(d)en via gebed en giften hartelijk danken. Bovenal danken we God voor zijn bescherming en hulp voor de stichting.

T.n.v. Corine Both
IJsvogellaan 20
4143 AM LEERDAM
0345 633989
NL03 RABO 0160 8872 08
info@szos.nl

Informatie over SZOS?
Met een hartelijke groet, Geurt Versteeg MBA

Nieuwe website
Al langer koesteren we de wens om de website een upgrade te geven. Met de komst
van het nieuwe logo vorig jaar is er een goede aanleiding. Zo kan het logo op de website worden verwerkt. We vonden Gerco van Ginkel, die zich beschikbaar stelde als vrijwilliger. Hij bouwde in zijn vrije tijd een volledig nieuwe website naar onze wensen. We
zijn hem hier heel dankbaar voor, dus ook vanaf hier hartelijk bedankt, Gerco!
Via www.szos.nl kunt u de nieuwe website bekijken. Hier vindt u alle vertrouwde informatie, maar zijn ook nieuwe elementen toegevoegd, zoals een agenda. Ook is er de
mogelijkheid om rechtstreeks te doneren of acties in te zien. De komende tijd hopen
we de website verder in te vullen.
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