
Nieuwsbrief 

Meestal komen ze aanlopen in 

Surinaams tempo: eerst Mark, 

dan Daan. Tja, met een tas vol 

schoolboeken en een tempera-

tuur van 32°C loop je ook geen 

6 km/u! Maar deze keer zijn ze 

supersnel. Het eerste woord dat 

ze al hijgend uitbrengen, is: 

“Vrij!” Het schooljaar van de En-

gelse school is kort, maar krach-

tig. Vrijwel alle vakanties wor-

den overgeslagen. Nu hebben  

de kinderen een vakantie van 

maar liefst twaalf weken! Voor 

Mark en Daan een periode van 

uitblazen. Wat hebben zij hard 

gewerkt! Van ’s morgens 7.45 

tot 13.15 uur naar school. Geen 

sport, geen filmpjes, geen han-

denarbeid; maar veel leer– en 

maakwerk en toetsen. Daarna 

thuis aan de slag van 14.00 tot 

16.00 uur. Elke dag weer: sci-

ence, catechismus, arithmatic, 

history, geography,  language, 

reading, studying Bible. Ze zijn 

dan ook heel wat wijzer gewor-

den. Vooral wat hun Engels be-

treft. “We are proud of them!” 

Mark kreeg tot zijn verrassing 

een certificaat voor de best ge-

vorderde leerling. Daan is voor-

waardelijk bevorderd naar grade 

5. Zijn vorderingen zijn groot, 

maar nog vrij zwak als basis 

voor de volgende klas. Hij mag 

twaalf weken op proef.  
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Bedankt 

We willen alle TFC’ers heel har-

telijk bedanken voor hun om-

ringende liefde en al het werk 

dat zij in het achterliggende 

jaar hebben verzet. Dat geldt 

ook voor de vrijwilligers in hun 

betrokkenheid en ijver. Onze 

familie willen we bedanken 

voor hun bewezen steun en 

liefde. We willen u als nieuws-

brieflezer bedanken voor de 

gebeden, de kaarten, de tele-

foontjes, de e-mails en de fi-

nanciële steun. Uw steun 

maakt ons werk mogelijk. 

Het afscheid in Nederland ligt al-

weer een jaar achter ons. Een be-

wogen jaar voor onze familie, 

vrienden, andere relaties en ook 

voor ons. Een jaar waarin we ge-

scheiden werden, maar ons toch 

niet verlaten voelden. We hebben 

Gods hand ervaren en gezien: er 

zijn Bijbelvertalingen gedrukt in 

twee stamtalen en Bijbelconferen-

ties gehouden in het binnenland 

van Suriname, het team van MAF-

Suriname is -na enkele ontslagen- 

weer één van zendingshart en er 

is een toename van vluchten. 

Maar ook door de vorming van 

strijd en zorgen durven we vrij-

moedig te zeggen dat dit de plek 

is die de Heere voor ons heeft uit-

gekozen. 

Vrij! 
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Veertig jaar werk. Daar liggen 

ze, in grote stapels, vooraan in 

de kerk. De Bijbels in het Waya-

na, gereed om uitgedeeld te 
worden. Daar staat hij: tachtig 

jaar is hij. In 1961 kwam hij 

naar Apetina, leerde de taal en 

begon er met zendingswerk en 

het vertalen 
van de Bijbel 

met World 

Teamzendeling 

Roy Lytle, boek 
voor boek. 

Eerst het Nieu-

we Testament, 

daarna het Ou-
de. Daar staat 

Iwan ,  nog 

groen en fris. 

En weet u wat 
hij tegen ons 

zei? “Deze op-

dracht is ge-

reed. ‘k Ben 

benieuwd wel-
ke taak de 

Heere nu voor 

me heeft”. 

We hebben hen 
met het vlieg-

tuig naar Apetina gebracht: de 

Indianen die graag bij de Paas-

conferentie wilden zijn, maar 
vooral ook bij het uitreiken van 

de eerste complete Bijbels in het 

Wayana. Ze kwamen, van Lawa, 

Palumeu, Tepu. Allemaal stam-

men die Wayana spreken. Wat 

jammer dat Roy en Margaret er 

niet bij konden zijn. Opgehou-

den door gezondheidsproble-
men, moesten ze in de USA blij-

ven. 

Zelf krijgen we, Erik en ik, een 

slaapplekje in het ACT-huis. We 

knopen onze hangmatten aan de 

balken en trekken de speciale 

klamboes erover heen. Heerlijk 
slapen overigens in een hang-

mat. Wel goed aankleden, want 

het kan ‘s nachts erg koud wor-

den! 

Direct na het eerste hanenge-

kraai horen we Indianen zingend 

het dorp doortrekken. Daarna 

wordt het weer stil. Goede Vrij-
dag. Het is nog vroeg als de 

hoornblazer laat weten dat het 

kerktijd is. Ze komen van alle 

kanten aan. Netjes gekleed, 

maar ook ge-
woon in T-shirt 

en gymbroek. 

Massaal komen 

ze naar de kerk. 
Ze hebben er-

naar toe ge-

leefd. Eindelijk 

is de Bijbelver-
taling gereed en 

gedrukt. Na een 

toespraak krij-

gen de voorgan-
gers de eerste 

Bijbels uitge-

reikt, daarna de 

gemeenteleden. 

Van oud naar 
jong komen ze 

naar voren om 

hun eigen Bijbel 

in ontvangst te 
nemen. Mooi om 

te zien, die blijde gezichten. 

Daarna begint de conferentie. 

Drie dagen lang, slechts onder-
broken door eten en nachtrust. 

Hier wordt geestelijk onderwijs 

gegeven, en nu met een eigen 

Bijbel op schoot. 

Voor Stefan is het een periode 

van uitzien. Hij hoopt per juli de 

stap van peuter naar schoolkind 

te wagen. Ik zie het al voor me: 

keurig in uniform naar de Engel-

se school. Het achterliggende 

jaar heb ik hem geleidelijk voor-
bereid op de overstap van thuis 

naar school: letters overschrij-

ven,  spelenderwijs woorden le-

ren, liedjes zingen… En dat alles 

in het Engels!  
 

Dan zal ons prinsesje alleen ach-

terblijven. Door het jarenlang 

optrekken met broer Stefan 

heeft ze tal van spelideeën op-

gedaan. We verwachten dat ze 

zich prima zal redden. 

Bijna naar school 
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From the lefthand seat  
April was een bijzondere maand 

voor ons gezin. Het grootste 

deel van de maand trokken we 

gescheiden op: Jacoline, alleen, 
zorgend voor het hele gezin en 

de kinderen zonder papa.  

Ik bezocht de Leadership Confe-

rence in Nampa die door MAF 
USA georganiseerd werd. Onge-

veer negentig managers kwa-

men er bijeen om met elkaar te 

leren, te overleggen en na te 
denken over de toekomst. In 

veel gebieden op aarde is het 

Evangelie gebracht. Wie draagt 

er nu echter verder zorg voor 

de ontstane gemeenten? En wat 

is de rol van MAF daarin? Veel 

tijd werd er ingeruimd voor 
geestelijk onderwijs en getuige-

nissen van het zendingsveld. 

Een erg bemoedigende periode 

vanwege de fijne gesprekken, 
de onderlinge eenheid en het 

horen van de grote werken van 

God. Misschien dat ik dit zo 

waardeerde, omdat we op een 
vooruitgeschoven post zitten. 

Sommige getuigenissen hebben 

me zo diep geraakt, dat ze ver-

anderingen in mij hebben ge-

werkt.  De laatste week werd 

mijn vliegkennis en -niveau 

door één van de MAF-

instructeurs geëvalueerd. Met 
een prachtig rapport mocht ik 

huiswaarts gaan.  

Daar werd ik hartelijk ontvan-

gen door ons gezin en door 
Erik, een Nederlandse vrijwilli-

ger, die in deze periode bij ons 

verbleef. Wat we zo gewoon 

vonden, beleefden we als 
nieuw: samen eten, ervaringen 

delen, overleggen en eropuit 

gaan. 

Verrassende ontmoetingen 
Suriname is in trek 

bij Nederlandse 

stagiaires. De taal 

zal daar ongetwij-
feld in bijdragen. 

We hebben veel 

contact met Neder-

landse christen-

stagiaires die voor 
een half jaar in Su-

riname verblijven.  

Dit contact ont-

staat vaak via een 
ontmoeting in de kerk, door de 

website of via relaties in Neder-

land. We merken een grote inte-

resse in geestelijke gesprekken. 

Dit bemoedigt ons erg. Met een 

aantal van hen heb ik het afgelo-

pen halfjaar Bijbelstudies gehou-
den over ‘Waardevol vrouw-zijn’. 

Het doel van de 

studies was om de 

jonge vrouwen te 

helpen begrijpen 
wie ze werkelijk 

zijn, in het licht 

van het Woord van 

God. De gesprek-

ken zullen we blij-
vend herinneren. 

 

We willen ook Erik 

hartelijk bedanken 
voor zijn bijdrage in het werk bij 

MAF-Suriname en in ons gezin. 

Erik, we hebben allemaal van je 

genoten! 

Erik Droogendijk:  

Gedurende de tien weken ben 

ik bij familie Bijkerk geweest. 

Ik heb het bij hen erg naar 
mijn zin gehad en voelde me 

er al heel snel thuis. In het 

weekend of op vrije dagen 

trok ik eropuit, met de familie 
of alleen met Roeland. Mijn 

werkzaamheden bij SZV be-

stonden vooral uit het op-

knappen van de hangar en 

het bijhorende kantoor. De 

balie was erg klantonvriendelijk 

en stond nogal scheef. Het resul-

taat mag er zijn. De hangar-

deuren schuiven nu wat soepe-

ler, maar veel eer is er niet 

aan te behalen.  

Tussen de restauraties door 

mocht ik helpen met inspec-

ties en reparaties aan de 

vliegtuigen. Hiervan heb ik 

erg genoten. Het was heel 
leerzaam! Ik heb een mooie 

tijd achter de rug, waarin ik 

indirect een steentje heb mo-

gen bijdragen aan het zen-
dingswerk. 



Ik ben Lianne Hulleman-de Jong, 

geboren en getogen in Leerbroek. 

Sinds onze trouwdag (ruim ander-

half jaar geleden) woon ik samen 
met Marten in Leerdam.  

Vanaf de oprichting van de SZOS 

zijn Marten en ik nauw verbonden 

met de stichting en de thuisfront-
commissie (TFC) van de familie Bij-

kerk. Omdat Marten penningmees-

ter van de stichting is, houd ik mij 

veel bezig met de ondersteuning 

van administratieve werkzaamheden 

voor de stichting. Verder ben ik bin-
nen de TFC vooral gericht op het 

bedenken en ondersteunen van acti-

viteiten. Te denken valt aan het or-

ganiseren van een huis-aan-
huiscollecte of een verkoopmiddag 

bij mensen thuis.  

 

Het doet ons als stichting en TFC 
erg goed om te zien dat er zoveel 

medeleven en betrokkenheid is op 

het werk van Andy en Jacoline. Als 

er een activiteit wordt georgani-

seerd of als er een oproep wordt 
gedaan, is er altijd weer respons. 

Hartverwarmend. Dank daarvoor! 

Het belangrijkste is en blijft het ge-

bed voor familie Bijkerk en alle an-
dere zendingswerkers, want de sa-

tan is niet alleen in Nederland actief, 

maar zal overal ter wereld proberen 

Gods Woord teniet te doen. Maar 
wat een wonder dat de Heere zal 

voleinden wat Hij beloofd heeft! 

‘Want Hij die u roept, is getrouw die 

het ook doen zal.’ 

Even voorstellen: Lianne Hulleman 

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 

p/a MAF-Suriname 

P.O. box 2031  
Paramaribo, Suriname 

fam.bijkerk@gmail.com  

Telefoonnr. 06 37 118 118  

Zomer 2012. Een goed moment om 

u te laten zien hoe de stichting er 

op financieel gebied voorstaat.  

In maart is in Barneveld een psalm-
zangavond gehouden. De giften en 

de verkooptafel op deze avond 

brachten samen het mooie bedrag 

van € 923 op. De huis-aan-
huiscollecte in Leerdam heeft in 

week 15 plaatsgevonden. De op-

brengst was € 884. Op Koninginne-

dag heeft de SZOS met een markt-
kraam in Leerdam gestaan. De ver-

koop op deze dag was bijna € 360. 

Op de zaterdag na Hemelvaartsdag 

is in Ouddorp een verkoopdag geor-

ganiseerd. Het was erg gezellig. Er 

werd €2.691 opgehaald.  

Naast al deze activiteiten mogen we 

met verwondering zien dat er via de 
bank bedragen ontvangen worden. 

Het is voor ons niet mogelijk deze 

gevers persoonlijk te bedanken. 

Daarom willen we via deze plaats 
onze dankbaarheid uitspreken voor 

de grote betrokkenheid die ook in 

de giften tot uitdrukking is geko-

men. Dit stemt ons iedere keer weer 
tot grote dankbaarheid en verwon-

dering over de trouwe zorg van 

Heere! 


