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Van de redactie 
De redactie wordt gevormd door  
Zr. Monique Calor <mnique.calor@gmail.com> ,  
Br. Just Lynch <justdoesit@gmail.com> en 
Zr. Henny Bruinsma <h.bruinsma@planet.nl>. 
Verhalen, reacties, vragen, artikelen, advertenties en stukjes voor de 
volgende Kerki Nyunsu graag inleveren vóór 18 december 2022 bij een lid van 
het bestuur of per email: h.bruinsma@planet.nl. 

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.EBZG.NL 
VOOR MEER INFORMATIE, FOTO’S EN ACTUALITEITEN 

 
Bent u verhuisd?? Heeft u een ander adres???  
Geef dit door aan het secretariaat van de Gemeente: zr. Meriam 
Vaarnold of zr. Nadia Mijland. Graag zowel het oude adres als nieuwe 
adres vermelden.  

Steun de EBZG  
U kunt de EBZG steunen door maandelijks de kerkelijke bijdrage te 
betalen. Dit kan via de acceptgiro, of automatisch, of contant bij  
zr. Emmy Chan Jong Chu en br. Anton Amelo (op zondag). Dankzij uw 
bijdrage kan de gemeente functioneren.  

Het IBAN-nummer is NL29INGB0007648530  
t.n.v. EBZG, Postbus 3421, 3003 AK Rotterdam 

mailto:h.bruinsma@planet.nl
http://www.ebzg.nl/
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KERKDIENSTEN. 

Datum Tijd Kar. dienst  Voorganger  Organist 
 
Oktober 

02-10 12.00  Preekdienst A. Blanker 
C. Muler 

I. Caster 

09-10 12.00  Preek/Doopdienst C. Muler W. Sporkslede 
16-10 12.00  Preekdienst C. Muler J.H.v d Kamp 
23-10 12.00  Aria Zangdienst 

Heilig Avondmaal 
Bestuur EBZG 
C.Muler 

I. Caster 

30-10 12.00  Preekdienst M. Peroti J. Simson 
 
November 

06-11 12.00  Preekdienst A. Blanker I. Caster 
13-11 12.00  Preek/Doopdienst G. Bendt-Wijsman 

C. Muler 
W. Sporkslede 

20-11 12.00  Eeuwigheidszondag 
{Dodenzondag} 

M. Peroti 
C. Muler 

J.H.v d Kamp 

27-11 12.00  Preekdienst A. Blanker 
C. Muler 

I. Caster 

 
December 

04-12 12.00  Belijdenisdienst 
Heilig Avondmaal 

C. Muler I. Caster 

11-12 12.00  Preekdienst G. Bendt-Wijsman W. Sporkslede 
18-12 12.00  Preekdienst M. Peroti J.H.v d Kamp 
25-12 12.00  Gemeentekerstfeest A. Blanker I. Caster 

 
Bij de kerkdiensten:   
Zondag 20 november: 
Eeuwigheidszondag; laatste zondag van het Kerkelijk jaar. 
Op deze zondag ontsteken we een lichtje en noemen we de namen van hen 
die ons dierbaar waren en van wie we door de dood  afscheid moesten 
nemen. 
Zondag 27 november: 1e Advent; 
Zondag 25 december: 4e Advent. Als gemeente vieren we samen Kerstfeest.  
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Overdenking 
 

Afscheid nemen 
 
is met dankbare handen 
weemoedig meedragen 
al wat waard is 
niet te vergeten… 
 
Is moeizaam 
de draden losmaken 
en uit het spinrag 
der belevenissen loskomen 
en achterlaten 
en niet kunnen vergeten… 
 

Dietrich Bonhoeffer 
 
 

* * W I J S H E D E N * * 

Als je problemen te klein zijn om voor te bidden, dan zijn ze ook te 
klein om je er zorgen over te maken.   

Corrie ten Boom 
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GEMEENTEBERICHTEN. 

Doop: 
• op 11 september is gedoopt Farida Raisa Veira . 
 

Overlijden 
• 8 Aug. is in Paramaribo overleden Wilfried Armand Lunes, 77 jr. 

De graflegging vond plaats op 22 Aug. op de Alg. Begrfplts 
Crooswijk. 

• op 29 Aug. is in Roermond Overleden Haidy Soesila 
Iwardei Bahadoer-Ibrahim, 65 jaar. De crematie plechtigheid vond 
plaats op 5 Sept. in  het Crematorium te Roermond. 

• 30 Aug. is overleden Marisca Veldkamp, 56 jaar . De graflegging 
vond plaats op 9 Sept. op de Begrfplts Meerbloem. 

• op 9 Sept. is in Amsterdam overleden Olga Susanna Delchot, 83 jr. 
De crematie plechtigheid vond plaats op 16 Sept. in Crematorium 
Westgaarde. 
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VAN HET BESTUUR. 

Beste broeders en zusters, 
 
Het jubileumjaar is nog niet afgerond, maar we kijken  alvast 
terug. We hebben vol verwondering gekeken naar de banken die 
weer voller werden. De mondkapjes hielden we in onze zakken. 
 
O, zeker, er waren lege plekken en pijnlijke herinneringen, maar 
daar waren toch ook weer nieuwe plannen, er was ook weer 
nieuw Elan en de energie om elkaar vast te houden. 
 
In de vorige KN hebben we de werkopdracht  en het doel van 
onze gemeente nog eens naar voren gehaald. Deze 8 stellingen 
hebben nog niets van hun actualiteit verloren. Integendeel, 
ze  nodigen uit om samen verder te gaan. Laten we bidden om 
kracht, visie en houvast. 
 
We staan op de drempel van een nieuw jaar. We hebben zr. 
Arline Blanker gevraagd om mee te doen in de zorg voor de 
gemeente. We rekenen op ondersteuning van de gemeente. 
 
Laten we voortgaan, elkaar dragend en verdragend en bidden om 
moed en wijsheid. 

Zr. Henny 

Aanmelden voor Bijbelstudie/catechisatie. 

We willen de bijbelstudie groep weer opstarten. De 
bijbelstudiegroep komt bijeen op zondagmorgen van 10.00 uur tot 
12.30 uur om te praten over vragen rond bijbel, geloof en leven. 
De bijbelstudie is voor ieder die behoefte heeft om over deze 
vragen met elkaar in gesprek te gaan. 
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 FINANCIEN 

Collecten  

Maand. Gemeente Diaconie Huur 

Juli €  255,95 €  191,71 €  175,36 

Augustus €  286,83 €  238,48 €  310,31 

September €  275,52 €  252,96 €  272,09 

 
Dankdiensten 
 
14.07            H. James                50 jr.             €    75,-- 

L. Vaarnold   65 jr.                  -   100,-- 

29.08.          Th.E. Georgetin   75 jr.             -   120,-- 
 
21.09   I. Monkou                60 jr.    -   172,55 
  
Huisavondmaal:       S. Archer     €    70,-- 
 
Herdenkingsdienst:  L. Bendt     €  150,-- 
 
Keuken        €  160,-- 
 
Giften 
Juli   D. Blaaker    €    50,-- 

Fam. Woei-A-Tsoi        -    10,--   
Aug.   A. Wikkeling     -    40,-- 
Sept.   Fam. Kappel     -    50,-- 
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Mijn ervaring over de dankdienst dd. 28 augustus 2022 

Ik vond het heel leuk en ik vond dat we ons best hebben 
gedaan en het liedje goed hebben geleerd en het ging best 
goed. O ja, met ons bedoel ik Gaia, Cherraine en Jhemairo. 
We hebben ons best gedaan en de juf ook.  
Ik ben blij dat ik dit heb kunnen delen met jullie. 

Gaia Kappar 
 

Ik vond het heel leuk/geweldig omdat we leuke dingen hebben 
gedaan zoals een lied zingen die ‘God kent jou vanaf het begin’ heet 
en we kregen ijsjes. En we mochten in een grabbelton grabbelen en 
we speelden leuke spelletjes. De kinderen die er waren zijn Jhenea, 
Gaia, Jhemairo, Moriah en ik. 

Groetjes, Cherraine Hoffman 
 

Dank u heer de schepper 
Dank U Heer de Schepper van het ganse Heelal. 
Wij danken U oprecht van harte, wij allemaal. 
Dank U voor onze prachtige natuur. 
Het zonlicht het water en het vuur. 
Dank U voor de vogels de dieren de bloemen de insecten het groen. 
Dank U voor de oceanen stromen rivieren vijvers het plantsoen. 
Dank U voor de overvloed in onze noordelijke streken. 
Dank U voor de vruchtbare aarde de grachten en beken. 
Dank U omdat we hier reeds jaren in vrede mogen leven. 
Dank U omdat U ons kinderen en kleinkinderen hebt gegeven. 
Dank U voor de miljoenen kleine dingen. 
Die wij gratis uit Uw handen ontvingen. 
Dank U duizend maal voor alles wat we kregen 
Het is werkelijk voor ons een ware Godszegen. 
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28 augustus 2022: 25-jarig jubileum! 
 
Mijn ijkpunt begon op 8 augustus 2021, de dag dat ik de kerk aan de 
Minstreelstraat 9 te Rotterdam betrad, ter bijwoning van een verjaardag. 
Sindsdien woonde ik als "panreligieus" (breed God zoekend) 
zoveel als kan de zondagdiensten bij vanwege de inspirerende gedachten, 
prikkels en het mij scherp houden in deze turbulente wereld. 
Op 28 augustus 2022 blikte ik ook terug op eigen grote uitdagingen (gelukkig 
met Gods Kracht al vele overwonnen), op de immense Liefde en 
onoverwinnelijke Kracht door God ons geschonken. De prachtig uitgedoste 
kerkgangers mochten getuige zijn van broeders en zusters, extra in het 
zonnetje gezet vanwege hun tomeloze en onbaatzuchtige inzet gedurende al 
die jaren. Telkens weer bij elke preek de Verbondenheid ervaren, is de 
menselijke maat uiteraard mij daarentegen ook niet onopvallend gebleven, 
door mij bespeurd als soms een scheve blik, een tjoerie, roddel(tjes) en 
andere zaakjes van onbeduidend belang. Ook dat geeft gemeenschapszin! Die 
Verbondenheid, mijmerend in verband gebracht met "de Liefde" (1 Korintiërs 
13), behorend tot een van mijn geliefde passages uit de Bijbel, houdt mij bij 
de les. Immers, je kunt alleen geven wat je hebt, en de andere draagt de 
verantwoordelijkheid en vrije keuze te nemen wat hij/zij wenst te nemen in 
wat die nodig denkt te hebben. 
Deze dag beschouwde ik extra mijn aanwezigheid en interacties, en nodig alle 
leden van de kerkgemeenschap uit, om vanuit eigen kracht en kunnen, eigen 
wijze en naar eigen vermogen, mee te helpen bouwen aan gemeenschapszin. 
Het is (denk ik) immers een keuze het cement of de sloophamer te willen zijn. 
Met die gedachte kijk ik al vooruit naar het gouden jubileum, hopelijk in het 
verschiet. 
Het gaat u allen goed. 
Met vriendelijke groet, 

Br. Patrick Wong Loi Sing 
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Uitslag EBZG Jubileumloterij 
 
Had u al gecontroleerd of er een prijs is gevallen op uw lotnummer? 
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Gesprek met … 

Arline was nog geen vijf jaar 
oud toen één van haar vaders 
vrienden aan hem profeteerde 
dat zij voorganger zou worden. 
  
 
 

Arline Antoinette Margo Blanker werd op dinsdag 13 juli 1965 geboren in het 
Diakonessen ziekenhuis te Paramaribo als hekkensluiter (tap bere) binnen het 
gezin. Zij had drie broers en tien zussen waaronder een tweelingzus. Haar 
vader was Edwin Charles Nicodemus Blanker afkomstig uit het geslacht van 
Denswil/Redmond, binnen de familie bekend als Pa Ettie. Hij was het oudste 
kind van zijn ouders en als Auto Mechanic werkzaam bij de Suralco. Haar 
moeder Charlotte Netje Waterval, beter bekend als Ma Sjane/ tante/ Oma 
Sjane/ Afootje kwam uit het geslacht van Waterval/ Markus. Zij was het 
laatste kind van haar ouders en was een (bakster, naaister) huismoeder in alle 
opzichten. Toen Arline 5 jaar oud, was profeteerde één van haar vaders 
vrienden aan hem dat zij voorganger zou worden, hetgeen ook realiteit is 
geworden. 
  
Ze heeft op de Maria Hartman school gezeten, daarna op de William Ritfeld 
school te Zorg en Hoop. Het was vooral de morgenwijding die ze heel fijn 
vond waarbij er werd gezongen en ook / bijbelverhalen werden voorgelezen. 
Ze weet nog als de dag van gisteren dat een hindostaanse klasgenoot die het 
hindoeïsme aanhing altijd als favoriet lied opgaf: “Heer, die in de hemel 
woont.” Arline vond het bijzonder dat haar klasgenoot ondanks het verschil in 
geloofsovertuiging toch geïnteresseerd was in de Heer die in de hemel woont. 
 
Arline heeft een fijne jeugd gekend waarbij ze regelmatig in Dyamun- en 
manja bomen klom met alle gevaren van dien, omdat er af en toe swipi 
slangen werden aangetroffen in de bomen. 
Verder gingen zij en haar familie haast elke vakantie met de trein naar 
Kwakugron op familie bezoek en pakten zij soms de trolley om een eindje te 
rijden op de rails of een wandeling te maken naar het volgend dorpje. Op 
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zondag gingen zij ook vaak naar de Meursweg om te planten of naar Onoribo 
om te zwemmen. 
 
In 1983 vertrok Arline op 18 jarige leeftijd naar Nederland om te studeren. Ze 
schreef zich na de middelbare school in voor de opleiding Voeding en 
Diëtetiek. Deze opleiding heeft ze in Groningen en de VS gevolgd. In die 
periode werkte ze in de schoolvakanties bij de voorlopers van de huidige ING 
groep. Om persoonlijke redenen heeft ze de opleiding niet af kunnen ronden. 
Reflecterend naar deze periode verwijst Arline naar Spreuken 16 vers 1: 
“Mensen zitten vol plannen. Maar uiteindelijk zegt de Heer wat je moet 
doen.” 
 
Arline reisde in 1987 naar Micronesië om als student zendeling te werken. Het 
was een totaal nieuwe uitdaging. Op Hawaii was ze samen met 170 andere 
“studenten zendeling” voor een 5 daagse oriëntatie cursus. Hier deden ze aan 
island hopping en ging ze met nog 17 andere studenten naar het eiland, 
Pohnpei. Ze werd aangesteld als hot -lunch leidster. Dit hield in dat ze voor 
warm eten moest zorgen voor de 400 leerlingen van de school waar ze als 
vrijwilliger werkzaam was. De school kende toen alleen donuts en onder Gods 
leiding kon Arline uitbreiden met belegde broodjes, warm eten en fruit. Het 
was voor de school een totaal andere aanpak met goed resultaat. Deze 
periode kenmerkt ze als de mooiste en meest intrigerende periode in haar 
leven ook omdat het eiland diverse keren door orkanen werd getroffen. Het 
eiland Pohnpei, zelf werd niet zo zwaar getroffen als de eilanden in de 
omgeving, dit was best heftig. 
 
In 1988 ging Arline richting Massachusetts en vervolgens naar Berrien Springs 
in Michigan voor studie. Toen ze hierna terug in Nederland was, werkte ze een 
korte periode als onderwijs assistent op de Mytyl- en Tyltyl school in 
Amsterdam. Vervolgens heeft ze in het AMC als medisch secretaresse en data 
typiste op een onderzoeksafdeling gewerkt. In deze periode was haar 
bedrijvigheid in de kerk in volle gang. Ze zette zich in voor diverse 
departementen op het gebied van zang, muziek, koorleiding, jeugdwerk, 
Scriba etc. 
Tussen 1995-1997 heeft ze bij het Europees Instituut de opleiding tot 
psychosociaal werker gevolgd. 
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Van 2002 -2007 was zij als eerste zwarte vrouw,  lid van het Algemeen 
Uniebestuur van de Kerk der Zevende-dags Adventisten in Nederland te Huis 
ter Heide. 
In 2009 heeft ze de opleiding tot Life Coach gevolgd en in 2018 een cursus tot 
Funeral director (uitvaartzorg). 
Haar alma mater is overwegend Gods Woord en de lessen van wijlen haar 
moeder. 
 
De duizendpoot Arline is in het dagelijks leven; Uitvaartondernemer, pastoraal 
werker, Coach en een klankbord. Dit alles doet ze met heel veel passie omdat 
ze als motto heeft dat hetgeen je met passie doet waar mensen bij betrokken 
zijn, je beroep is. 
Daarnaast richt ze zich op pastorale zorg en is ze al 30 jaar betrokken bij 
Prison ministry. Hierbij valt te denken aan contributie door middel van zang bij 
de kerkdiensten en daar waar hulp nodig is. 
Ze is in dienst van de Heer en voelt zich daarom interkerkelijk betrokken. Haar 
meest indrukwekkende zaterdag was toen ze haar hulp verleende op een EO 
jongeren dag waarbij 500 jongeren hadden aangegeven voor Jezus te kiezen. 
Ook is ze deelgenoot geweest van het project Serve the City Almere waarbij ze 
gevraagd was om voedzame maaltijden klaar te maken. 
Verder heeft Arline enkele jaren zitting gehad in het schoolbestuur van de 
Hernhutter in Almere en haar medewerking verleend aan de EBG kerk aldaar, 
als koorleidster en pianist bij het Jedidja koor die onder leiding stond van 
wijlen broeder Freddy Samson. 
 
In november 1998 is Arline getrouwd met Remy Gemerts en in december 
1999 werd dochter; Leilany Keona Efua Gemerts geboren. Haar namen 
betekenen Hemelse bloem, Gods genadig geschenk en meisje geboren op 
vrijdag.  Ze is inmiddels 22 jaar en ook betrokken bij de Uitvaartzorg. In 
januari 2006 werd haar gezin aangevuld met Benyamin (zoon van mijn 
rechterhand) Charrel Jhairee Gemerts.   
Met het gezin proberen zij Christus elke dag te betrekken in hun leven door 
dagelijks tenminste op twee momenten samen te komen om de bijbel te 
bestuderen en te bidden. Soms betrekken zij  telefonisch lokaal en 
internationaal ook anderen erbij. 
 
Haar hobby's zijn zingen, muziek maken, lezen, componeren van liederen, 
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gedichten en verhalen schrijven, wandelen, luisteren maar ook stil zijn. Haar 
toekomstplan is, doen wat de Heer van haar verlangt op de plek waar Hij haar 
hulp het beste nodig heeft. Ze hoopt samen met de gemeente te groeien naar 
Gods wil. 
 
Arline heeft bewondering voor de architectuur van kerkgebouwen. Het 
gebouw moet een verhaal hebben en als instituut moet het scherpte voor 
ogen hebben. Men moet zich ervan bewust zijn waarom het een kerk is en 
geen voetbalvereniging. Het is meer dan alleen een ontmoetingsplaats. De 
kerk met zijn leerstellingen, liederen en liefde dient een baken te zijn voor de 
leden en de omgeving waar deze gevestigd is. De kerk is in beweging en de 
leden moeten kunnen aantonen dat deze om zijn as beweegt door middel van 
Gods Woord. In haar optiek dient een kerk bruggen te slaan naar de 
gemeenschap om zichtbaar te zijn en te blijven. Een kerk die niet beweegt, 
sterft langzaam af. Een kerk is net een auto; koppeling, rem- en gaspedaal. Het 
is kunstig om goed gebruik ervan te maken om zonder brokken het  einddoel 
te behalen. De kerk is onderdeel van haar leven en ze doet graag veel voor de 
kerk.  Ze houdt van Gods gemeente en doet zoveel mogelijk om het gezond te 
houden. 
 
Hoe ziet u de EBZG? Verleden, heden, toekomst?  
Verleden: De EBG kerk zoals zr. Arline die kent, heeft ook veranderingen 
meegemaakt, zoals vele denominaties. 
Ze gelooft dat zoals alles om ons heen, de kerk ook mee verandert. De enige 
die een absolute constante blijft, is God en alles om Hem heen. 
 
Heden: De kerk zou als die voort wil bestaan, een brug moeten maken naar de 
omgeving, familie, vrienden en belangstellenden om te vertellen waarom ze 
naar Gods huis gaan.  
Als je naar een belangrijke konmakandra gaat, wil je het met iedereen delen. 
Toekomst: De toekomst van de kerk hangt af van elk lid. De kerk wordt 
namelijk gevormd door leden. De leden dienen te weten dat ze een 
bouwsteen zijn en Christus de Hoeksteen. Op die steen hoort elk lid te 
bouwen met het juiste materiaal zodat de kerk staande kan blijven. 
 
Arline is thuis opgegroeid met onder andere het dagtekstenboekje. Dat was 
standaard een van de boekjes die haar moeder op haar tafeltje had liggen. 
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Begin de dag met de Heer, wandel met Hem elke keer weer. Weliswaar een 
kinderlied, echter is: “Lees je Bijbel bid elke dag”, de formule om staande te 
blijven. 
Als het geestelijk en lichamelijk goed gaat met de gemeenteleden, zal dat te 
merken zijn in alle gelederen van de gemeente. 
 
Tenslotte wil Arline het volgende recept met de gemeente delen.  
In haast elke soep heeft ze als basis: Knolselderij, strungrasi, venkel, pastinaak, 
bouillon blok, kruidnagel en piment. 
Ze vraagt dan vaak aan personen welk ingrediënt, ze zouden willen zijn? 
Ze krijgt hierop diverse antwoorden en legt vervolgens uit dat de belangrijkste 
ingrediënten de piment en kruidnagel zijn. Die lossen in de soep niet 
op ,ondanks de hitte blijven ze te alle tijde zichzelf.  
Dit is ook een belangrijk recept in ons dagelijks leven om te allen tijde jezelf te 
blijven ondanks alles om je heen. 

 
Zr. Monique Calor 

 

* * W I J S H E D E N * * 
 
"Ik maak me niet zo druk over wat ik van de Bijbel NIET begrijp, maar 
wel over wat ik WEL begrijp en niet in toepassing breng."  
       Corrie ten Boom 
 
Als je door een hel gaat, blijf doorgaan. 

Winston Churchill 
 
Dromen worden werkelijkheden voor hen die sterk genoeg zijn om erin 
te geloven. 

       George Bernard Shaw 
 

Wij leven allen met het doel gelukkig te worden, wij leven allen 
verschillend en toch gelijk. 
        Anne Frank 

https://www.quotes.nl/corrie-ten-boom/27384.html
https://www.quotes.nl/corrie-ten-boom/27384.html
https://www.quotes.nl/corrie-ten-boom/27384.html
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God sprak door een drugsverslaafde 
Het is vreselijk voor een moeder als ze ziet dat haar zoon aan de drugs gaat. 
Op het moment dat je het hoort stort je wereld in elkaar. Eerst ga je twijfelen 
of het wel waar is, dan ga je hopen dat het voorbijgaat en tenslotte wordt je 
hart uit je lijf gerukt als je ziet hoe je vlees en bloed te gronde gaat, lelijk 
wordt en onbetrouwbaar. Het is een van de ergste dingen die ouders kan 
overkomen. 
De moeder van Clint, een vrouw uit Afrika, overkwam dit allemaal. Haar kind, 
dat zo’n leuke vrolijke baby was geweest en waarop ze zo trots was als hij op 
school hoge cijfers haalde, was een junk geworden. Haar woorden konden 
hem niet meer bereiken. Het was begonnen met verkeerde vrienden en veel 
van huis gaan, geld, dat op onverklaarbare wijze uit haar portemonnee 
verdween, leugens, en het eindigde in dranklucht en brutaliteit. 
Gelukkig kende Chloe de Heer en bij Hem stortte ze heel haar hart uit. 
Dagelijks zette ze tijd apart om onder tranen en smeken Hem aan te roepen, 
die in staat is om boven bidden en denken te doen. 
“O, Vader, red mijn jongen toch!” 
Het werd haar ademhaling, ze stond er mee op en ze ging er mee naar bed. 
Op zeker moment ervoer ze dat de Heer haar gebed had verhoord. “Je zoon 
zal prediker worden!” hoorde ze Hem zeggen, niet met een hoorbare stem, 
maar als een echo in haar hart. 
Een grote blijdschap overviel haar. Hier kon ze zich aan vastklemmen als een 
drenkeling aan een reddingsboei. 
Maar in een ziekenhuis in de stad werd een brancard binnengebracht. Een 
hevig bloedende jongeman werd met spoed naar een operatiekamer 
gereden. Zijn hoofd bloedde uit twee kogelwonden, zijn borstkast was in 
stukken gescheurd door een dodelijk mes… Dokters renden af en aan, handen 
werden gewassen, de anesthesist deed zijn werk. De grote operatielampen 
beschenen een tenger en uitgemergeld lichaam van een tiener, verslaafd, 
vervuild. Ondanks alle moeite die de artsen deden bleef het resultaat pover. 
De kogels in het hoofd waren niet te verwijderen en de wonden op zijn borst 
konden slechts gehecht worden. Op de intensive care overleed Clint, het kind 
van zoveel gebeden. 
Zijn moeder werd door twee agenten op de hoogte gebracht. 
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“Dat kan niet!” riep Chloe toen ze het vreselijke nieuws hoorde. “Dat kan echt 
niet. God beloofde, dat Clint prediker zou worden.” 
Het was een logische reactie, iedereen zou zo gesproken hebben en zich later 
erbij hebben neergelegd, dat de stem van God dus toch niet van God was 
gekomen. Maar zo was Chloe niet. 
Ze nam de telefoon en belde naar de Intensive Care. 
“Zet de intercom eens aan, alstublieft” vroeg ze aan de telefoniste. In 
Nederland zou zo iets niet kunnen, maar in Afrika kon dat wel. De telefoniste 
deed wat de door het noodlot getroffen moeder vroeg. 
Luid en duidelijk klonk het in de zalen: “Clint Matulo, Jezus wil dat je leeft!” 
Het klonk ook in de Intensive Care afdeling, waar ze bezig waren om de 
jongeman af te leggen. 
“Clint Matulo!” 
Tot ieders grote verbazing sloeg Clint zijn ogen op en begon weer te ademen. 
Hoewel de kogels nog in zijn hoofd zaten genas hij volkomen. 
En nu verwacht je dat Clint uit het ziekenhuis gekomen direct naar een 
bijbelschool zou gaan. Mis!! 
Nadat de eerste beduusdheid over was verviel hij weer in zijn oude leven. Hij 
werd de held van een groep misdadigers, die hij voorging in heroïne spuiten, 
overvallen plegen, vrouwenhandel en bankovervallen. 
 
Hij zwom in het geld, waar hij niet netjes aan kwam. 
Natuurlijk snapte Chloe hier niets van. Had ze dan toch Gods stem verkeerd 
verstaan? En die wonderbaarlijke opstanding dan? 
Ze bleef de Heer aanroepen en hem houden aan zijn belofte. 
Het liep weer tegen kerst. Clint had een groot feest georganiseerd in een 
prachtig penthouse boven in een flat van stinkend rijke mensen. Er werden 
allerlei dingen gedaan die God verboden had. De heroïne werd flink gebruikt 
en velen wisten van voren niet meer of ze van achteren leefde. 
Een van de meiden die erbij was ging echter flippen. Ze werd gek van de 
drugs en wilde van het balkon springen. 
“Dat moet ik proberen te voorkomen!” schoot het door de dronken kop van 
Clint. “Straks komt de politie en dan zijn we er allemaal bij. Ik moet proberen 
om haar tegen te houden.” 
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Met een stel vrienden probeerde hij het meisje uit alle macht vast te houden 
en op haar in te praten, maar ze was sterk en wilde niet luisteren. Steeds 
rende ze weer naar het balkon en trok de deur open. 
Clint dacht slim te zijn en zei: “Jane, als je braaf blijft zitten krijg je geld van 
me.” 
“Rot op met je geld,” zei Jane en vloog weer naar het balkon. 
Wat moest Clint doen? Drugs beloven, dat hielp altijd, want daar waren ze 
allemaal tuk op. 
“Je krijgt deze heroïne!” riep hij en toonde een zakje met aardig wat heroïne 
erin. “Rot op met je heroïne!” schreeuwde Jane, die door het dolle was. “Ik 
moet die troep niet.”  
Nu dacht Clint dat er maar een ding opzat en dat was haar een flinke mep te 
geven, zodat ze buiten westen zou raken. 
Hij hief zijn vuist op en riep….   Ja wat kwam er uit zijn mond? 
“Zal ik voor je bidden?” 
Dat had hij helemaal niet willen zeggen, maar toch had hij het gezegd! 
Jane keek hem aan en zei: “Ja, graag.” 
“Hé,” riepen de vrienden van Clint, “Zeg dat nog eens… Het helpt!” 
Clint zei het nog eens en hij ging het ook doen. 
Op dat kerstfeest werd hij bekeerd. Wat was zijn moeder blij. Haar kind werd 
werkelijk wat God had beloofd: een prediker van het goede nieuws! 
Een voorganger uit Nederland ontmoette hem pasgeleden op een vliegveld. 
Hij begon een praatje met hem. 
“Toen ik vermoord was….”zei Clint.  
“Wat zeg je nou toch? “ riep de voorganger. 
“Ja, ik was dood, maar nu leef ik.” lachte de ex gangster en hij vertelde zijn 
verhaal. 
“En weet je wat er nu zo grappig aan is? Telkens als ik op een vliegveld door 
de scan moet, gaat de metaaldetector af en kan ik mijn verhaal weer opnieuw 
vertellen. De twee kogels in mijn hoofd zullen mij er altijd aan blijven 
herinneren, dat God op kerst door mij, een drugsverslaafde heen sprak.” 
 

Uit ‘Christelijke Verhalen’  



19 
 

RECEPT: Pompoen- Speculaascake voor 12 personen 

Een VEGAN cake, lekker voor in de herfst 

Baktijd:  45 minuten Totale tijd: 70 min 
 
Ingrediënten: 
 

500 gr flespompoen 
225 gr tarwebloem 
80 gr suiker 
20 gr bakpoeder 
2.5 tl speculaas kruiden 
120 ml amandelmelk 
60 ml plantaardige olie 
 
Glazuur: 
 
50 gr poedersuiker 
een paar druppels amandelmelk 
 
Bereiding: 
 
1:  Verwarm de oven op 175 graden. 
2:  Snijd de pompoen in blokjes en kook deze tot deze helemaal zacht 
is. Pureer deze dan helemaal glad samen met amandelmelk.  
Voeg vervolgens ook de olie toe. 
3:  Meng nu alle droge ingrediënten en meng dit met het natte 
mengsel. 
4: Vet de bakvorm goed in en voeg het beslag hierin. 
5: Bak de cake af in ongeveer 45 minuten of tot een prikker schoon uit 
de cake komt.  
 
 

Eet smakelijk      
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K L E U R P L A A T 
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Bijbelfilippine 

Waarschijnlijk moet u er de bijbel bij pakken om deze puzzel goed in te 
vullen. In de dik omkaderde kolom komt dan een kerkelijk begrip te 
staan. U wint er geen prijs mee, maar wij hopen dat u er toch veel 
plezier aan beleeft. 
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1 Abraham begroef zijn vrouw in de grot van …. (Genesis 23) 
2 Jezus gaf zijn leerling geen toestemming om zijn …. te gaan begraven 

(Lucas 9) 
3  Een beetje dwaasheid maakt de beste ….  ranzig (Prediker 10) 
4 Vroegere naam van Betlehem (Genesis 35) 
5 Zo liet Noömi zich na haar terugkeer noemen (Ruth 1) 
6 Hier ontmoette Mozes zijn vrouw (Exodus 2) 
7 Grootvader van David, zoon van Ruth (Ruth 4) 
8 Met zijn blote handen verscheurde Simson dit dier (Rechters 14) 
9 Kleed u in de …. ,dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt 

(Kolossenzen 3) 
10 Zij bood de spionnen van Jozua onderdak (Jozua 2) 
11 Deze leider van de synagoge werd voor het gerechtsgebouw afgeranseld 

(Handelingen 18) 
12 Jezus kreeg een stuk …. te eten van de Emmaüsgangers (Lucas 24) 
13 Hij werd de eerste aangestelde rechter (Rechters 3) 
14 Van dit hout moest Noach de ark bouwen (Genesis 6) 
15 In deze kleur zullen  die hun kleren schoon hebben gehouden gekleed zijn 

(Judas 3) 
16 Hij mocht met alles van Job doen wat hij wilde, maar Job zelf niet 

aanraken(Job 1) 
17 Een tak van deze plant met een spons werd gebruikt om Jezus te drinken 

te geven (Johannes 19) 
18 Zoveel vrouwen stortten zich op één man (Jesaja 4) 

 
Vorige oplossing: 
Wi kerki friyari 
 

t w a a l f
d e r t i g

e z e l s k a a k
s e i r

j e r i c h o
k a n a

p i s o n
f a r i z e e e n

c h a r a n
n i n e v e
l y d i a
m a a n d

a c h o r d a l
f i l i s t i j n e n
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