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Ik weet nog dat ik heel blij was dat ik 1 communie mocht doen “met alle andere
prinsesjes”. Ik was een echt vaderskind. Hij was een zachtmoedig man met veel humor.
Steun en toeverlaat voor mijn moeder. Mijn moeder had een heel levend geloof; zij ging
zelfs jaarlijks naar bezinningsdagen. Dat was heel niet gebruikelijk in die tijd.
Zij komt uit een heel gelovig “nest”, de familie Pierik uit Meddo. Een broer van haar is
pastoor geworden. Twee zussen gingen het klooster in; bij de Zusters van Julie Postel in
Boxmeer. Een van hen heeft 46 jaar in de missie in Indonesië gewerkt. Zij was
operatiezuster en uiteindelijk regelde zij de bouw en de opstart van ziekenhuizen in de
dessa’s. Zij was regelmatig in Nederland voor fondsenwerving. Gelukkig kwam ze dan
meestal een aantal dagen bij ons en dan hoorde je prachtige en ook grappige verhalen.
Als kind van een jaar of 6 dacht ik al: dat wil ik ook! Maar ik wil niet het klooster in en ook
geen verpleegster worden. Dus dan kan het niet, dacht ik… Of ik moet een man krijgen
die meegaat…
Al met al was ik een blij kind, extravert. Maar dat veranderde toen ik 11 was en werd
verkracht door een oude man. Toen ik uit de schuur kwam en op het grasveld stond
dacht ik: nu is alles anders.
Het vormsel wat ik daarna wel heb gedaan in de RK-kerk is bij mij niet “aangeslagen”.
Ik heb niks van de Heilige Geest leren kennen. Alles in mijn leven ging bergafwaarts in
e
die tijd. Vader dood, 1 vriendje kwijt, genegeerd worden binnen de muziekgroep van de
jongeren, ik voelde me niet meer thuis in de kerk. Toen werd ik ook nog meerdere keren
misbruikt. Ik werd een “grijze muis”, een teruggetrokken persoontje.

Zoeken
Toen ik eindelijk het huis uit ging ben ik volledig “uit de band” gesprongen. Ik dreef weg
van God. Jarenlang kwam ik niet in de kerk, maar na een bijna dood ervaring (een BDE;
dat is een verhaal op zich) geloofde ik weer dat er een God en een leven na de dood
was. Daarom was ik blij dat ik dat had meegemaakt! Soms pakte ik de Bijbel en las ik in
Spreuken. De rest vond ik “geen doen”.
Ik heb allerlei dingen bestudeerd wat spiritualiteit betreft maar
kon mijn weg niet vinden. Tot ik een Tv-programma over de
islam zag. Dat klikte enorm goed. Daarbij speelde ook een rol
dat ik, in mijn leven, van moslimmannen veel respect had
ondervonden. Ik las de hele Koran en vond nog steeds dat
alles klikte. Uit mezelf ben ik toen moslim geworden en een
vriend heeft me leren bidden. Ik ben ook op Arabische les
geweest daarvoor. Bij het bidden deed ik een hoofddoek op
uit eerbied voor God. Een vrouw mag volgens de Koran zelf
bepalen of zij een hoofddoek gaat dragen. Zij hoeft ook niet
naar de moskee. Gelukkig maar, want dat durfde ik niet. Hoe
moest ik weten dat die moskee geen I.S. bolwerk was?
Toen ik mijn moeder vertelde dat ik moslim was geworden zei
zij heel enthousiast: “Daar ben ik héél blij om, dat je nu in God
gelooft!” Ik stond paf. Ik had verwacht dat ze boos zou zijn.

Logos Hope
Ik was ongeveer 10 jaar lang moslim toen ik op een dag naar Scheveningen Haven
ging en de Logos Hope zag liggen. Dat is een groot schip dat de wereld rond vaart met
ongeveer 350 mensen van allerlei nationaliteiten aan boord. Zij willen Jezus in de hele
wereld bekend maken. Ze hebben ook een boekenmarkt aan boord. Nou, ik houd van
schepen en van boeken dus ik ging daar kijken. Ik had een geweldig gesprek met een
vrouw uit Chili. We hadden het over de overeenkomsten tussen de islam en christendom
en dat was heel leuk. Aan het eind zei ze: “Er is nog één ding. Je mist Jezus!”
En zij vertelde hoe Jezus haar alles had vergeven terwijl ze vreselijke dingen had
gedaan. En die vertelde ze aan mij. Ik was zo verbaasd dat ze dat aan mij vertelde!
En toen wilde ze ook nog voor me bidden! Dat had nog nooit iemand voor me gedaan.
Heel ontroerend was dat. Haar man ging voor mij een geschikte Bijbel zoeken in
eenvoudige taal. Daar ben ik aan begonnen als moslim zijnde, ter informatie. Ik begon
met het Evangelie van Johannes en dat bracht wel enige twijfel over God.

Schok…
Ik bad altijd vijf keer per dag en deed ook jaarlijks Ramadan in mijn eentje. En bijna elk
jaar heb ik ook in de Ramadan de hele Koran doorgelezen, zoals dat hoort. Ik bad altijd
hetzelfde gebed in het Arabisch. “Al ihlaas.” Daarin staat onder andere: “Allah is de
enige. (geen drie-eenheid dus) Hij verwekte niet noch heeft Hij verwekt. En niemand is
Hem in enig opzicht gelijk.” Moslims geloven wel dat Jezus hen komt oordelen bij het
Laatste Oordeel, maar niet dat hij Gods Zoon is.
Enkele weken nadat de Logos Hope vertrok is er iets bijzonders gebeurd. Op een avond
in April in 2009 zat ik geknield op mijn matje en begon te bidden. Maar de bovengenoemde woorden kon ik niet over mijn lippen krijgen. O, wat erg! Dat ik Moslim was,
was op dat moment de enige zekerheid in mijn leven… En, je kunt niet zomaar even
stoppen met moslim zijn; in de Koran staat, dat kiezen voor islam een keuze voor het
leven is…
Dus ik bad tot God: ”Wat moet ik nou doen, God ik wéét het niet”. Ik kwam er die avond
ook niet achter, ik was wanhopig. Uiteindelijk ging ik maar slapen.
De volgende morgen toen ik wakker werd bleek ik hardop aan het bidden te zijn:
Hij zit aan de rechterhand van de Vader.
Vandaar zal hij komen oordelen
de levenden en de doden
en aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest
die Heer is en het leven geeft
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;
die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Het woord van God is vleesgeworden en het heeft onder ons gewoond.
De wet is door Moses gekomen, maar de goedheid en waarheid door Jezus.
Een Wonder!
Ik was stomverbaasd… Ik was in die nacht christen geworden!

Een paar dagen later, op 16 april 2009, werd ik wakker met een lied:
“Wie aanhoort ons bidden,
Wie kijkt naar ons om,
God is in ons midden,
kom Heer Jezus kom…”
Toen heb ik de teksten opgeschreven, die ik nog wist van de bijzondere ochtend
van mijn bekering. En die je dus op de vorige pagina hebt gelezen. Er was toch twijfel.
Ik heb God nogmaals om de juiste weg gebeden. Toen kwam in me op:
…één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, …
uit de hemel neergedaald.
Met daarna weer een gedeelte van de vorige pagina en:
Dit is de weg, de waarheid en het leven!
Sinds die tijd is mijn leven steeds beter geworden. Ik had wèl verwacht dat het leven
gemakkelijker zou worden. Dat is niet gebeurd, maar wel mooier, met meer vreugde en
vrede. Eerst ben ik weer naar de RK-kerk gegaan en later naar meer evangelische
kerken. Ik ben in 2013 gedoopt door onderdompeling. Als kind vond ik het al raar hoe de
doop werd gedaan in de RK-kerk. “In de Bijbel gaat dat toch heel anders?”
Ik heb al veel mogen ervaren van de Heilige Geest. Hoe het leven er nu uitziet? Goed!

Het Plan
God heeft een plan voor
ieder van ons. Sinds 2014
heeft God mij veel over zijn
plan voor mij laten zien. Er
zit een wonder in.
Daar kan ik nog niet veel van
zeggen, want daar komt een
heel goede vriend van mij in
voor en aan hem wil ik het
eerst vertellen. Maar ik heb
het contact verloren, heb hem
gezocht en kan hem niet
vinden. Ik moet nu van God
gewoon doorgaan op de weg
die hij mij wijst en dan kom ik
mijn vriend op die weg vanzelf
weer tegen. Ik was nooit zo
geduldig… Als ik God goed
heb begrepen moet ik nog
wachten tot mei 2019.
Als mijn vriend niet aan het
plan wil meedoen gaat het
wonder niet door. Want de
mens heeft immers van God
een vrije wil gekregen…
Maar ik heb er alle vertrouwen
in dat àlles goed komt nu.
Mijn vriend is immers een
gelovig man en hij gelooft op
dezelfde manier als ik!

Ik heb al een keer meegemaakt dat een belofte van God niet doorging omdat iemand
niet met mij mee wilde doen. Dat verhaal kun je zien op mijn website. Het verhaal heet
“Een Wonder!” Het is mijn eerste verhaal over God.
In mijn tekeningen, op de website op de pagina nieuws, vertel ik soms wel iets over het
plan van de toekomst. Op de vorige pagina zie je de eerste tekening daarover.
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