
Andy en Jacoline Bijkerk

Een gezin met een missie

voor de indianen betekent. “De indianen geloofden in allerlei bosgeesten, waar 
ze heel bang voor waren. Door de komst van het evangelie heeft de angst in hun 
houding plaatsgemaakt voor ontspanning. Die totale ommekeer vind ik mooi”, 
aldus Andy. Tijdens zijn vluchten zal hij contact leggen met de mensen uit het 
binnenland en hen onderwijzen.
De familie is op dit moment volop aan het loslaten. Dat begon vorig jaar met de 
keuze voor een soberder leven, zonder eigen vliegtuig. Andy: “Vliegen is een 
deel van mijn leven. Ik heb al veertien jaar mijn brevet. Het betekende veel om 
het vliegtuig te verkopen, maar de innerlijke vreugde heeft de pijn overtroffen.” 
Het ervaren van de vreugde over deze keuze maakte ruimte om nieuwe wegen 
te openen. Slechts enkele weken geleden verruilde het gezin hun grote woon-
boerderij aan de Linge in Oosterwijk voor een kleine eengezinswoning aan de 
Leerdamse Talmastraat. Jacoline: “Toen hebben we al moeten kiezen welke 
spullen we bewaren en wat we weg doen. Het eerste stukje ontwortelen.”

Ontwortelen
Zo noemen ze het. Ontwortelen. Zodat ze zichzelf straks als een plantje over 
kunnen plaatsen naar een ander land, leren de kleinsten van het gezin uit het 
boek ’Op reis naar Anderland.’ Andy weet uit ervaring wat dit voor de kinderen 
betekent. Hij groeide op in Zuid-Afrika en kwam op zijn elfde naar Nederland. 
“Daardoor ben ik nooit meer ergens echt thuis. Ik ben niet verknocht aan één 
land, nergens zitten mijn wortels echt vast. Ik ben een derde cultuur kind, zo 
noem ik dat. Geen Zuid-Afrikaan, geen Nederlander. Je ontwikkelt je eigen cul-
tuur”, legt Andy uit. Hij ziet ook voordelen. “Je begrijpt meer van de wereld, 
hebt niet zo snel je mening klaar omdat je de keerzijde kent.” 

Zeker is dat het gezin zal moeten wennen in Suriname. Jacoline zal de eerste 
tijd thuis zijn om een thuis te creëren voor de kinderen, die al nadenken over 
de inrichting van de tuin. De familie zal moeten wennen aan de relaxte, vrien-
delijke houding van Surinamers, die lijnrecht tegenover de directe en stipte Ne-
derlandse cultuur staat. Jacoline is niet bang voor die overgang. Met een glim-
lach en vol vertrouwen pakt ze met man en kinderen haar koffers. Om de mis-
sie te vervullen die leeft in hun hart.

Ze laten alles achter en verkassen in juli voor onbepaalde tijd 
naar Suriname. Voor zendingswerk in de binnenlanden.

Interview

door Marijke Verhoef

‘Surinamers zijn trots op hun land. Dat 
zeggen ze met woorden en met hun ogen’

De 11-jarige Mark weet het al helemaal zeker, hij wil MAF-piloot worden. Hij 
wil vanuit Paramaribo de startbaan op rijden en naar de indianen in de binnen-
landen van Suriname vliegen. Het zal voor Mark nog even duren voor deze 
droom werkelijkheid wordt. In tegenstelling tot voor zijn vader Andy. Hij is 
vanaf juli officieel manager bij de Surinaamse Zendingsvliegdienst (SZV)  en 
MAF-piloot in Suriname. Hij zal vliegen voor medische hulp, ontwikkelings-
hulp en bijbelse scholing. Dat laatste is de missie van het gezin Bijkerk. 

“Door onderwijs in de preken, gesprekken en gebed is ons hart gericht op de 
zending”, vertelt Jacoline met overtuiging. “Het leefde al voor ons huwelijk 
maar raakte door de komst van onze kinderen wat op de achtergrond. De laat-
ste jaren kwam het idee bij ons beiden weer veelvuldig in onze gedachten.” De 
woorden in Filippenzen 2 en Psalm 37 gaven voor Andy en Jacoline de doorslag 
dat ze echt geroepen werden voor het zendingswerk.
De oudste telg van het gezin, Roeland (18),  zag de reis als eerste aankomen. Al 
voordat Andy en Jacoline er zelf écht serieus over nadachten, had hij al het idee 
dat de koffers gepakt zouden worden. Echt enthousiast kon hij er niet van wor-
den. Hij wil zijn opleiding tot hovenier dit jaar afronden. Had andere plannen 
dan voor onbepaalde tijd verhuizen naar Suriname. Tot Andy en Jacoline vorig 
jaar Suriname bezochten om het werk van de SZV te bekijken. Na hun verhalen 
was ook Roeland over de streep.

Indianen
“De nood in Suriname is echt heel groot”, vertelt Andy - nu nog manager vast-
goed bij Tablis Wonen. “Suriname is een land in ontwikkeling. De tekenen van 
jaren verval zijn overal zichtbaar: kapotte wegen, open riolen, armoede onder 
zeventig procent van de bevolking, veelvuldige huwelijksontrouw. Maar er is 
ook ontwikkeling: bouw van buitenwijken, verbeterde wegen, nieuwe bruggen, 
vakantieoorden.” Het echtpaar heeft gezien dat Surinamers écht trots zijn op 
hun land. “Dat vertellen ze ons met woorden, maar zeker ook met hun ogen. Ze 
zijn trots op de ontwikkeling die Suriname maakt, de natuur, het eten en de 
gastvrijheid.” 
Van zendingswerkers hoorden ze wat het christendom in de binnenlanden 

Het gezin Bijkerk krijgt slechts mi-
nimaal betaald voor hun werk voor 
de SVZ, daarom hebben zij financi-
ele steun nodig. De zeven leden tel-
lende Thuisfrontcommissie (TFC) 
zal hen vanuit Nederland onder-
steunen, zowel pastoraal, sociaal 
als financieel. De commissie is ver-
bonden aan de Stichting Zendings-
ondersteuning Suriname, die sa-
men met de TFC diverse acties 
houdt. Op 18 maart houdt zij een 
presentatieavond in Ouddorp, op 8 
april in De Schakel te Leerbroek. De 
TFC zal ook wenskaarten en stroop-
wafels verkopen en een fietstocht 
organiseren.
De familie is te volgen via een 
nieuwsbrief. Aanmelden hiervoor 
kan via nieuwsbrief@szos.nl.

Meer informatie: info@szos.nl of 
www.szos.nl.

financiële steun

• Anja Voogd en Marten Hulleman van de Thuisfrontcommissie zwaaien Daan, Elise, Jacoline, Andy, Stefan en Mark alvast uit. De oudste zoon, Roeland, staat niet op de foto. foto: photo-graffiti


