
Even voorstellen... 

Nieuwsbrief 

Dit is onze eerste 

nieuwsbrief. U krijgt de-

ze nieuwsbrief omdat 

we u graag op de hoog-

te willen brengen van 

belangrijke veranderin-

gen in ons leven. U kent 

één of meer van ons of 

misschien wel allemaal. 

U behoort tot onze fami-

lie, kennissen- of vrien-

denkring. U bent zake-

lijk met ons verbonden. 

Of u behoort tot onze 

thuisgemeente. 

 

Wij willen ons even kort 

voorstellen. Wij zijn An-

dy en Jacoline Bijkerk. 

“Wij” zijn natuurlijk ook 

onze kinderen, Roeland 

(18), Mark (11), Daan 

(8), Stefan (2) en Elise 

(1). Met onze 5 kinderen 

woonden we, tot voor 

kort, in het landelijk, 

aan de Linge gelegen 

gehucht Oosterwijk, 

vlakbij Leerdam.  

 

Andy werkt op dit mo-

ment nog bij Tablis Wo-

nen als manager vast-

goed. Jacoline werkte 

hiervoor bij RST-

Zorgverleners als ge-

zinsbegeleider en is nu 

fulltime moeder. Roe-

land leert voor hovenier 

en hoopt in 2011 zijn op-

leiding en stage af te 

ronden. Mark en Daan 

gaan naar de basis-

school in Leerdam.  Ste-

fan en ons kleine meisje 

Elise zijn nog heerlijk 

thuis bij mama.  Tja, en 

dan staat het leventje 

van ons gezin ineens op 

de kop. 

Nou ja, ineens, dat ook 

weer niet helemaal. We 

weten ons sinds begin 

2010 geroepen tot een 

hoger doel. Maar daar 

elders meer over. 

 

Wanneer u onze nieuws-

brieven wilt blijven ont-

vangen, hoeft u niets te 

doen. Wilt u de nieuws-

brieven niet meer ont-

vangen, laat ons dat dan 

even weten. Op de ach-

terzijde staan alle con-

tactgegevens. 

Wist u dat: 

 Suriname 4x zo groot 

als Nederland is? 

 Er in Suriname onge-

veer 480.000 mensen 

wonen? 

 De meesten daarvan 

in Paramaribo wo-

nen? 

 De voertaal in Surina-

me Nederlands is? 
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Geroepen  
Sinds het vroege voorjaar van 

2010 weten we ons geroepen tot 

het zendingswerk. Door het on-

derwijs in de preken en het werk 

van de Heilige Geest, richtte Hij 

onze gedachten meer en meer 

op zending.  Dat nam zo‟n vorm 

aan dat we ons afvroegen wat er 

met ons gebeurde en wat we er-

mee moesten doen. 

Na een aantal maanden van ge-

bed heeft God duidelijk en 

krachtig door Zijn Woord beves-

tigd dat het Zijn werk in onze 

harten en gedachten was. Vooral 

uit Filippenzen 2 en Psalm 37 

mogen we dit weten. Samenge-

vat staat daar: „Ik, de HEERE, 

ben dit werk in jullie begonnen 

en zal het uitvoeren.‟ 

Suriname kwam onder onze aan-

dacht, nadat andere deuren wa-

ren gesloten. Ons kerkverband 

heeft sinds kort twee zendings-

kerken in Suriname overgeno-

men van de Orthodox Presbyte-

rian Church, een Ame-

rikaanse (en deels ook 

Canadese) kerk.  In 

diezelfde periode 

kwam er een vacature 

voor een piloot bij de 

Surinaamse Zendings-

vliegdienst. De SZV 

wordt internationaal 

ook wel MAF-Suriname 

genoemd. 

Samen met Elise heb-

ben we, in april 2010, 

Suriname een kleine 

twee weken bezocht. 

We waren uitgenodigd 

door de SZV waarmee we con-

tact hadden opgenomen vanwe-

ge de vacature van piloot. 

Precies in de periode dat wij in 

Suriname waren voor kennisma-

king, kreeg de SZV een teleur-

stelling te verwerken. De interim 

programma-manager moest 

door omstandigheden vrij plot-

seling vertrekken. Wat hen en 

ons diep verwonderde was de 

voorzienige leiding van de Hee-

re: Andy heeft al vele jaren ma-

nagementervaring! Zo ontstond 

al snel de gedachte bij het be-

stuur van SZV om er een duo-

baan van te maken.  

Andy is toen in de eerstvolgende 

bestuursvergadering aangeno-

men als programma-manager en 

piloot. Andy heeft enkele vlieg-

trips gemaakt naar de binnenlan-

den van Suriname en gezien en 

ervaren hoe nodig en gewaar-

deerd het werk van de SZV daar 

is. Er zijn namelijk geen wegen 

in midden- en Zuid-Suriname. De 

rivier is, naast het luchtverkeer, 

de enige verbinding met de ver-

dere wereld. 

De eerste dagen werden we 

overweldigd door de nood van 

de stad Paramaribo: een grote 

hoeveelheid kerken, tempels en 

moskeeën, maar nau-

welijks goed Bijbels 

onderwijs, grote ar-

moede, veelvuldige 

huwelijksontrouw. La-

ter kwam er de nood 

van het binnenland bij 

door de vliegtrips die 

Andy maakte. Deze 

nood bestond uit het 

tekort aan zendings-

werkers om de india-

nen te onderwijzen na-

dat er gemeentes zijn 

gesticht. “Waar moe-

ten we beginnen?” was 

de kreet van ons hart. Tijdens dit 

bezoek aan Suriname heeft de 

Heere bevestigd dat dit het land 

van bestemming is.  

 

Deuren gaan dicht, ándere gaan 

open, en zo leidt God ons door 

Zijn Woord en Geest in  de weg  

waarin Hij ons hebben wil. 

Afstand Nederland - Suriname is 7.700 km 



Andy‟s hoofdtaak komt in Surina-

me te liggen bij de Surinaamse 

Zendings Vliegdienst. De SZV is 

gevestigd in de hoofdstad Para-

maribo en vliegt vanaf het vlieg-

veld met de prachtige naam 

„Zorg & Hoop‟. Andy zal leiding 

geven aan het personeel van de 

organisatie, beleid maken, con-

tacten leggen en onderhouden 

met (zendings)kerken en andere 

opdrachtgevers, zoals de Medi-

sche Zending (MZ) en ontwikke-

lingsorganisaties. Daarnaast zal 

hij ook een aantal uren in de 

week vliegen. Dit betekent dat 

Paramaribo onze woonplaats 

wordt in verband met de noodza-

kelijke snelle bereikbaarheid 

voor medische evacuaties. 

De SZV is voortgekomen uit MAF

-USA die sinds 1962 al vluchten 

uitvoerde voor zending en ge-

zondheidszorg en in 1982 een 

zelfstandige Surinaamse organi-

satie werd met personeel uit ei-

gen land. In voorgaande jaren 

zijn er vaak buitenlandse interim

-managers en soms ook piloten 

aangetrokken om de organisatie 

te helpen bij het uitvoeren van 

hun missie. Door de vele wisse-

lingen op managementniveau is 

er grote behoefte aan een lei-

dinggevende die zich voor lan-

gere tijd verbind aan de organi-

satie, beleid maakt en voor een 

positieve impuls zorgt wat be-

treft de inhoud van de vluchten 

en ook het aantal. De vluchten 

worden gemaakt voor zending, 

ontwikkelingswerk en gezond-

heidszorg. Daarnaast wordt er 

ook commercieel gevlogen om 

de kosten te dekken voor het 

primaire doel van SZV, namelijk 

het dienen van de kerken. 

Vér daarbovenuit hebben wij het 

verlangen om de mensen in Suri-

name te vertellen over de verlos-

sing die er is in Jezus Christus óf 

om verder te onderwijzen in Zijn 

Woord. 

Tijdens de vluchten die Andy 

maakt voor de SZV krijgt hij ook 

gelegenheid om contact te leg-

gen/onderhouden met de men-

sen uit het binnenland van Suri-

name. Dit kunnen gesprekken 

zijn over geestelijke zaken, maar 

ook gewoon over het nieuws uit 

de stad. Daarnaast kan het ge-

beuren dat zijn hulp wordt ge-

vraagd bij bijvoorbeeld techni-

sche problemen. 

 

Jacoline zal zich allereerst en al-

lermeest richten op het creëren 

van een veilig nest voor het ge-

zin. Omdat alles nieuw en anders 

is, kost het veel tijd om je als ge-

zin thuis te voelen in het nieuwe 

land. Zeker omdat Suriname in  

een aantal opzichten een derde-

wereldland is. Ook het doen van 

boodschappen, het regelen van 

een verblijfsvergunning, de 

schoolgaande kinderen naar 

school brengen en ophalen zijn 

tijdrovend. 

Daarnaast zijn we benieuwd wel-

ke deuren er voor Jacoline open-

gaan: werken onder de indianen 

of een taak in de zendingskerk in 

Paramaribo, (Bijbels) onderwijs 

geven aan kinderen uit de buurt 

of aan een vrouwengroep? 
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Wat gaan we doen? 

Hangar Surinaamse Zendings Vliegdienst op vliegveld Zorg & Hoop 

Planning 2011 D.V. 
Eind februari: Verhuisd naar 

tijdelijke woonruimte 

Eind april: Afscheid Tablis Wo-

nen 

Mei en juni: Vervolg vliegop-

leiding in Florida (USA) 

Begin juli: Afscheid en vertrek 

Activiteitenkalender 
D.V. 18 maart 

Presentatieavond Ouddorp 

(Bokweg 2, 20.00 uur) 

D.V. 8 april 

Presentatieavond Leerbroek 

(‘De Schakel’, 20.00 uur) 



Over de TFC en de SZOS 

De Thuisfrontcommissie (TFC) is op-

gericht om het gezin Bijkerk vanuit 

Nederland te ondersteunen. Deze 

ondersteuning is nodig bij de voor-

bereidingen, maar zeker ook wan-

neer zij daadwerkelijk in Suriname 

actief zijn. De TFC is nauw verbon-

sen met de Stichting Zendingsonder-

steuning Suriname (SZOS). Om alle 

activiteiten goed te kunnen organi-

seren met een solide en betrouwba-

re basis, is deze stichting opgericht. 

Vanuit de stichting worden via de 

TFC de activiteiten uitgevoerd. Bin-

nenkort zullen presentatieavonden 

worden georganiseerd (zie activitei-

tenkalender) om zo nader kennis te 

maken met het werk en het doel van 

de SZOS. Hiervoor nodigen wij u al-

vast van harte uit! 

De TFC heeft verschillende aan-

dachtsgebieden. Zo is er de sociale 

en pastorale ondersteuning om in 

tijden van tegenslagen en gemis een 

gesprekspartner en houvast te bie-

den. Daarnaast is een belangrijke 

taak weggelegd met betrekking tot 

de financiële ondersteuning. Ook is 

er de mooie opdracht om alle be-

trokkenen in Nederland te informe-

ren, bijvoorbeeld via deze nieuws-

brief en de website. Een veelzijdig 

pakket verantwoordelijkheden met 

een even veelzijdig team. 

 

Het team 

In de TFC zitten momenteel zeven 

leden: Anja Voogd is secretaresse 

van de stichting, Corine Both is  

secretaresse van de TFC, Elly de 

Reus zet zich in als sociaal begelei-

der, Henk van der Wolf houdt zich 

bezig met de organisatie van activi-

teiten, Leendert-Jan Pasterkamp zal 

de familie Bijkerk pastoraal begelei-

den, Lianne Hulleman neemt de ope-

rationele zaken en de communicatie 

voor haar rekening en Marten Hulle-

man is penningmeester. In volgende 

nieuwsbrieven hopen wij ons per-

soonlijk aan u voor te stellen. Ui-

teraard opereert de TFC als één 

team en dit betekent tevens dat de 

activiteiten zo breed mogelijk door 

alle leden gedragen worden.  

 

Helpt u mee? 

In deze eerste nieuwsbrief roepen 

wij u op om mee te helpen. 

Uw gebed is daarin onmisbaar, soci-

ale steun (denk aan een e-mailtje 

sturen) is van bijzondere waarde 

voor het gezin Bijkerk. Maar ook uw 

hulp in financieel opzicht is belang-

rijk, als donateur (zie bijgevoegde 

antwoordkaart) of als sponsor van 

activiteiten. Daarnaast zoeken wij 

vrijwilligers om ons te helpen bij ac-

tiviteiten die georganiseerd worden.  

Wij hopen op uw steun, zodat het 

Evangelie en ook het andere zen-

dingswerk in Suriname zijn voort-

gang mag vinden. Kunnen we op u 

rekenen? 

Heeft u nog vragen naar aanleiding 

van deze nieuwsbrief? Of wilt u zich 

aanmelden als vrijwilliger? Belt u 

gerust naar de familie Hulleman 

(0345-785243) of stuur een e-mail 

naar info@szos.nl.   

Van de thuisfrontcommissie  

Stichting Zendingson-

dersteuning Suriname 

(SZOS) 

Oud Schaik 34 

4141 JB  Leerdam 

Rabobanknr. 1608.87.208 

www.szos.nl  

info@szos.nl  

administratie@szos.nl 

 

Wilt u ook de nieuwsbrief 

ontvangen? Mail naar 

nieuwsbrief@szos.nl 

Wilt u de nieuwsbrief per 

post ontvangen? Bel naar 

Corine Both (0345-

633989) 

Verjaardagen 

18 januari Jacoline 

09 maart Andy 

25 april (2002) Daan 

23 mei (1999) Mark 

11 juli (2008) Stefan 

10 oktober (1992) Roeland 

7 november (2009) Elise 

Van de kinderen 
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Tijdelijk adres 
 

Fam. A.L. Bijkerk 

Talmastraat 28 

4142 AL Leerdam 

06 - 37 118 118 

Alle kinderen hebben zo hun eigen 

kijk op de nieuwe situatie: Voor  alle-

maal is het een spannende tijd door 

de verhuizingen, het ontmoeten van 

veel nieuwe mensen en het afscheid 

nemen. We proberen hen, zoveel als 

mogelijk is, te laten meedenken, 

meepraten en meekijken om ze voor 

te bereiden op de grote verhuizing 

naar Suriname. In elke volgende 

nieuwsbrief zult u één van onze kin-

deren „ontmoeten‟. 


