
Een hongerige buik, een angstig hart  

Nieuwsbrief 

“Fernando, kom maar even te-

rug. Wij blijven aan tafel zitten 

totdat iedereen klaar is.” Lastig 

voor hem. In Suriname worden 
maaltijden nauwelijks gezamen-

lijk gehouden: Je eet wanneer je 

trek hebt.  Fernando is een jon-

gen uit de straat. Af en toe ver-
schijnt hij aan het hek. Meestal 

rond de tijd dat wij de avond-

maaltijd beginnen. Vandaar dat 

hij soms bij ons aanschuift. Naast 
het verlangen om zijn hongerige 

buik te vullen, hopen we dat hij 

God ‘ontmoet’ in het bidden en 

het Bijbellezen. Bij Fernando 

thuis ontbreekt de vader. Dat is 
niet alleen zíjn ervaring, maar die 

van vele anderen. Wij kennen 

zijn verhaal niet. Dat hoeft ook 

niet. Wel signaleren we heftige 
schrikreacties. We hopen niet dat 

zijn vader hem innerlijk heeft 

verwond. Bidt u mee voor kin-

deren zoals Fernando? 

Het verhaal van het hek  

Vaak zien we de donkere gezich-

ten van onze buurkinderen door  

de openingen van het hek. Soms  

irriteer ik me vreselijk aan deze 

afscheiding. Het staat absoluut 

niet gastvrij. Andere momenten 

ben ik dankbaar dat de eigenaar 
het heeft geplaatst. Zonder hek 

zouden er altijd mensen binnen-

lopen. Ik heb echt geen idee hoe 

ik dat allemaal zou moeten orga-
niseren: mensen te woord staan, 

huishouding, opvoeding, spelthe-

rapie, huiswerkbegeleiding, kin-

derclub, vrouwengroep.  
 

Het hek heeft er, naast alle ande-

re functies, ook voor gezorgd dat 

onze kinderen de tijd kregen om 

te wennen aan de nieuwe cul-
tuur. De nieuwe cultuur was 

vooral zichtbaar in mensen met 

een andere huidskleur, lichaams-

geur, normen en waarden, spel-
regels. Door de mogelijkheid om 

het hek gesloten te laten, zeg je: 

“Nee, nu niet. Ik ben er nog niet 

aan toe, misschien morgen”.  In-
middels gaat het hek vaak open. 

Een open hek zegt: “Kom maar. 

Je mag dichtbij komen. Ik wil tijd 

met je doorbrengen, ik wil je le-
ren kennen.” 
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Activiteitenkalender 
Wilt u een presentatie laten 

verzorgen over het werk van 

de familie Bijkerk en de SZOS 

voor uw vereniging, club of in 

een ander verband? Neem dan 

contact op via info@szos.nl.  

Kijk voor toekomstige activitei-

ten eens op www.szos.nl. 

Rommelmarkt 
Op D.V. 19 mei zal in Ouddorp 

een rommelmarkt gehouden 

worden. We zijn nog op zoek 

naar spullen. Heeft u iets, dan 

kunt u bellen naar Lianne Hul-

leman: 0345 78 52 43. Mailen 

kan naar info@szos.nl. 



Indianen nu zelf zendeling 
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In de afgelopen veertig jaar is er 

veel veranderd in het binnen-

land van Suriname. Natuurlijk 

niet van de ene op de andere 
dag. De Indianen die hier wonen 

(de Trio, Wayana, Akurio en nog 

wat andere kleinere stammen), 

leefden zoals hun voorouders 

leefden: verduisterd in het ver-
stand en vér bij God vandaan. 

De geestenwereld was hun deel. 

Pasgeboren baby’s wa-

ren overgeleverd aan de 
willekeur van hun va-

der. Mag het kind blij-

ven leven of niet? Ande-

re stammen werden per 
definitie als vijandig be-

schouwd. Een moord 

meer of minder bete-

kende niet zoveel.  
Op een dag stonden 

daar ineens zendelingen 

met het Woord van 

God, waaruit ze spra-

ken, waarmee en waar-
naar ze leefden. De Heere be-

vestigde de waarheid van Zijn 

Woord door wonderen en teke-

nen. Moordenaars, bezetenen en 
toverdokters kwamen tot beke-

ring. Het leven veranderde to-

taal in de dorpen.   

 
De afgelopen weken vloog ik 

veel met zendelingen: Indianen-

zendelingen! In de vorige 

nieuwsbrief schreef ik over Fred 

Vermeulen, die in november/

december 2011 een Bijbelkamp 

leidde aan de Palumeurivier. 

Het Oude Testament in het Trio 
was nog maar net van de druk-

pers gekomen en Indianenou-

derlingen kregen er al onderwijs 

uit.  

Nu geven ze door wat ze eerder 
zelf hebben ontvangen vanuit 

een hartelijke bewogenheid met 

het heil van hun naaste. Ouder-

l ing Sinëkë zegt: “MAF-

Suriname brengt ons en onze 

vrouwen naar de onbereikbare 
dorpen van Zuid-Suriname: 

Sipaliwini, Alalapadu, Kwa-

melasemutu. Vanuit Kwa-

melasemutu varen we naar Coe-
roenie en terug. Vanuit Palumeu 

varen we zelf naar Tepoe. MAF 

bedankt. Jullie zijn een belang-

rijke schakel in Gods Konink-

rijk.” 

Het verre zuiden van Suriname 

mocht het Oude Testament of 

Eerste Testament, zoals de Trios 
het zelf noemen, ontvangen. 

Wat een wonder! 

 

Dozen Bijbels, vaten benzine 

voor de boten, bagage, alles 
moet per vliegtuig. Dat is duur, 

erg duur. Maar er kwam geld 

vanuit de USA. Harten wor-

den geneigd om te geven. 
Het Woord moet Zijn loop 

hebben! 

Als ik de Indianenzendelin-

gen uiteindelijk weer naar 
hun huizen in Palumeu vlieg, 

zijn ze moe, maar vol van 

de dingen die ze hebben 

meegemaakt. Ze vertellen 
over de kracht van het 

Woord, hoe Gods kinderen 

gesterkt en bemoedigd wer-

den. Ze verhalen over ou-

derlingen die ze mochten beves-
tigen in het ambt, mensen die 

geloofsbelijdenis aflegden en 

werden gedoopt. 

Met dankbaarheid en blijdschap 
kijk ik terug op deze weken. 

Eerlijk gezegd werd ik zelf ook 

bemoedigd door wat ik zag en 

hoorde. Er is een band gekomen 
met Sinëkë, Maiko, Erëtë en Mu-

ta. 

Zus Corien is alweer even gele-

den vertrokken. Ze heeft ons 

rond de jaarwisseling een be-

zoek gebracht. Corien, bedankt! 
Het was genieten om na zo’n 

lange tijd weer familie te ont-

moeten. Het leek zo kort gele-

den dat we afscheid namen. Een 

familieband is toch wel heel bij-
zonder en waardevol!  

 

Marielle, een Nederlandse vrij-

willigster, heeft ons ook verla-

ten. Zij is een half jaar in Suri-

name geweest. We hebben veel 

tijd met elkaar doorgebracht en 

missen haar.  
Zij heeft zich bereid verklaard de 

TFC te versterken, wat we erg 

waarderen. 

 

Inmiddels is Erik gearriveerd. Hij 
woont voor tien weken in het 

diensthuisje achter in onze tuin. 

Hij vertrekt dagelijks met Andy 

naar de MAF-basis en vult het 

team aan met zijn ervaring en 

talenten.  

Mensen komen en gaan 
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From the left hand seat  
Het verkeer in Suriname is op 

z’n zachtst gezegd een drama. 

Massaal worden verkeersregels 

genegeerd: geen voorrang ver-
leend, te hard gereden, onver-

antwoord ingehaald, dronken of 

zonder rijbewijs achter het 

stuur en ga zo maar door.  
Het is zondagmorgen. 

Vandaag ben ik “stand 

by” voor de Medische 

Zending. Dat betekent 
dat ik elk moment op-

geroepen kan worden 

voor een “medical 

emergency”, een ambu-

lancevlucht. Als we op-
staan, zit mijn mobiele 

telefoon propvol met 

sms’jes en gemiste op-

roepen. Dat moet drin-
gend zijn, besef ik. Nog 

voordat ik kans krijg 

terug te bellen, gaat 

mijn telefoon. Een ern-
stig verkeersongeval, 

gisteravond laat op Apoera, 

vlakbij het vliegveldje Washabo. 

Onderweg naar het vliegveld 
krijg ik meer details: Een echt-

paar is met de bromfiets van 

achter aangereden. De man was 

op slag dood, de vrouw ernstig 

gewond. Ze is opgevangen en 
gestabiliseerd op de poli van 

Apoera. 

 

Jacoline zet (op weg naar de 
kerk) Roeland en mij af bij MAF. 

Terwijl Roeland de deuren van 

de hangar opent, bereid ik de 

vlucht voor. Gelukkig had ik 

vrijdag al getankt en kan ik vrij-

wel direct weg. Roeland blijft 
achter bij de radio en kan op de 

terugweg de ambulance bellen. 

 

Als ik aankom op Washabo, is 

het hele dorp uitgelopen. Terwijl 

de zwaar gewonde vrouw voor-

zichtig uit de “ambulance” 
wordt overgeladen in mijn vlieg-

tuig, verdringen de Indianen 

zich massaal om een glimp van 

de gewonde op te vangen. Hart-

verscheurend is het tafereel. 
Familie en vrienden komen 

veelal huilend afscheid nemen 

van de gewonde vrouw op het 

matras. Wie zegt dat Indianen 
geen emoties laten zien? En dan 

kan ik het zelf ook niet langer 

droog houden. Daar komen de 

dochtertjes van het echtpaar: 

drie meisjes van ongeveer zes 

tot tien jaar oud: “Mama, ma-
ma, mama”. Snikkend nemen 

ze afscheid. Papa vannacht  ge-

storven en nu moeder weg, 

naar het ziekenhuis in de stad. 
Ik voel intens met hen 

mee. Als de laatste men-

sen afscheid hebben ge-

nomen, doe ik -staande 
onder de vleugel- een ge-

bed voor deze diepbe-

droefde gemeenschap. 

Wat een verdriet! 

In de stad aangekomen 
moeten we even wachten 

op de ambulance. En 

weer staat er in no time 

een groep mensen om 
het vliegtuig, intens ver-

drietig. Ik vraag aan de 

mensen of ze willen dat ik 

voor hen bid. “Ja, graag!” 
Zo mag ik opnieuw deze zwaar 

getroffen familie en vrienden 

met al hun rouw, verdriet en 

vragen opdragen aan de troon 
van Gods genade. Ik bid ook 

dat ze door dit alles de God van 

hemel en aarde mogen leren 

kennen. Tenslotte mag ik hen 

ook nog met enkele eenvoudige 
woorden wijzen op de grote 

Trooster. Hartelijk is het af-

scheid als de vrouw opgehaald 

wordt door een ambulance en 
ieder zijn weg weer gaat. 

Agenda Surinaamse Zendingsvliegdienst (SZV) 
 

6 t/m 8 april: Paasconferentie 

voor de Wayana-Indianen op 

Apetina 

10 t/m 28 april: Andy naar 
Nampa (USA) voor de MAF   

Leadership Conferentie 

GBS-Bijbels voor Indianen 

Elke dagopening gebruik ik mijn 

Bijbel met kanttekeningen. Mijn 

collega’s wilden er graag ook 
één hebben. Van de GBS kregen 

we prachtige Kanttekeningbij-

bels voor de SZV. Wat zijn ze er 

blij mee. GBS bedankt! 



In deze nieuwsbrief ben ik aan de 

beurt om me voor te stellen als lid 

van de thuisfrontcommissie (TFC). 

Mijn naam is Corine Both. Samen 
met mijn man Leonard en onze vier 

kinderen wonen wij in Leerdam.  In 

de kerkelijke gemeente van Leer-

broek hebben we de familie Bijkerk 
ontmoet en zijn met hen bevriend 

geraakt.  

 

Als secretaresse van de TFC vind ik 
het mooi om mijn bijdrage te leve-

ren aan de ondersteuning van de 

roeping die zij in Suriname hebben. 

Ik zie het als 

mijn taak –
naast mijn 

persoonlijke 

gebed voor 

hun bedie-
ning- u als 

b e t r o k k e n 

lezer op te 

roepen tot 
gebed voor 

hen. Uit de 

c o n t a c t e n 

met Andy en 

Jacoline blijkt telkens dat er ener-

zijds moeilijke situaties zijn, waarin 

de strijd tussen de duivel en Gods 

werk duidelijk merkbaar is, terwijl 
anderzijds ook onmiskenbaar de 

kracht van de Heere wordt ervaren. 

Paulus drong aan tot gebed voor 

arbeiders in Gods Koninkrijk in Ro-
meinen 15:30: “En ik bid u, broe-

ders, door onze Heere Jezus Chris-

tus en door de liefde des Geestes, 

dat gij met mij strijdt in de gebeden 
tot God voor mij.” Hij vraagt dus om 

medestrijder te zijn in het gebed, 

om zo één groot thuisfront te vor-

men. 

 
Eén van mijn taken is de 

(verspreiding van de) nieuwsbrief. 

Om de portokosten zo laag mogelijk 

te houden, ben ik op zoek naar een 
vrijwilliger die nieuwsbrieven in 

Sliedrecht wil bezorgen. Een 

nieuwsbrief per mail is natuurlijk 

nog gemakkelijker. Krijgt u momen-
teel de brief per post en vindt u het 

ook goed om deze via de mail te 

ontvangen, dan kunt u mailen naar 

nieuwsbrief@szos.nl. 

Even voorstellen: Corine Both 

Stichting Zendingsonder-

steuning Suriname 

(SZOS) 
Oud Schaik 34 

4141 JB  Leerdam 

Rabobank nr. 1608.87.208 
 

penningmeester:  

Marten Hulleman 
administratie@szos.nl 

 

Informatie over SZOS? 

www.szos.nl of info@szos.nl  
 

Nieuwsbrief ontvangen? 

nieuwsbrief@szos.nl 
Liever per post? 

secretaris TFC: 

Corine Both  
0345 633989 

Verjaardagen 

18 januari Jacoline 

9 maart Andy 

25 april (2002) Daan 
23 mei (1999) Mark 

11 juli (2008) Stefan 

4 oktober (1992) Roeland 

7 november (2009) Elise 

Van de penningmeester 
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Woonadres: 

 

Fam. A.L. Bijkerk 
Magnesiumstraat 10  

Paramaribo, Suriname 
fam.bijkerk@gmail.com  
Telefoonnr. 06 37 118 118  

(binnenlands tarief)  

Naast de doorlopende activiteiten 

zijn er al weer diverse acties geor-

ganiseerd in het voorjaar van 2012. 

De resultaten hiervan vindt u hier. 
In week 8 is er in een aantal kernen 

van de gemeente Zederik door vrij-

willigers en TFC-leden huis aan huis 

gecollecteerd. Dit mocht het bedrag 
van € 1.441 opleveren. Een groot 

bedrag waarover we verwonderd en 

ook dankbaar zijn!  

Daarnaast is op 23 februari op de 
ds. Beukelmanschool in Alblasser-

dam een projectavond gehouden. 

Aan de projectavond waren tal van 

activiteiten gekoppeld, waarvan de 

opbrengsten voor de SZOS bestemd 
werden. Op de website vindt u hier-

van een verslag. Dit alles leverde 

maar liefst € 1.745 op! Dit stemt tot 

grote dankbaarheid. 
 

Naast de moedgevende ontwikkelin-

gen in Nederland, is er ook vanuit 

Suriname op financieel gebied een 

positieve ontwikkeling. De familie 
Bijkerk heeft in de eerste maanden 

van hun verblijf in Suriname te ma-

ken gehad met diverse “aanloop-

kosten”. Inmiddels behoren deze 
kosten tot het verleden. Hierdoor 

kan de maandelijkse bijdrage enigs-

zins naar beneden worden bijge-

steld. Over een half jaar zal opnieuw 
worden besproken of dit bijgestelde 

bedrag toereikend is.  

Naast deze goede ontwikkelingen 

blijft uw steun onmisbaar. Hierdoor 

kan de SZOS het zendingswerk ook 
in 2012 blijvend ondersteunen. 

Dankbaarheid om uw bijdragen gaat 

hierin hand in hand met een bid-

dend hart om uw blijvende steun. 

mailto:secretariaat@szos.nl

