Paramaribo, Maart 2010
Lieve familie & vrienden,
Eindelijk is de regentijd begonnen. Alles lijkt in de war. Bij jullie te veel en te lang sneeuw en wij moeten hier
wachten op de regen. Maar één ding staat altijd vast! God blijft zich houden aan Zijn belofte dat Hij voor ons
blijft zorgen!
Het grote probleem van Betty
Dit keer was het festival in de stad Paramaribo georganiseerd. Blijkbaar hebben we altijd zoveel herrie
gemaakt met de ukelele en kinderen die enthousiast zingen en roepen dat ze ons nu helemaal apart van
iedereen een grote tent hebben gegeven. Zelfs met podium en geluid!
God heeft echt voorzien. 6 dagen kregen we elke dag minstens 6 klassen met gemiddeld 35 kinderen. Betty en
Willy moesten echt gefocust blijven op wat ze doen. Want je draait na een paar dagen wel een beetje dol als je
steeds dezelfde grappen en acties moet uitvoeren. Betty had weer een heel groot probleem! Niemand kon
haar helpen. Vriendje spriet heeft zelf een probleem, want de pindakaas is op! De ander is te druk met eten
om te luisteren en de politie valt in slaap. Dan komt Klaske (niet in clownuniform) en maakt zich ook zorgen,
want niet alleen Betty heeft een probleem, maar wij allemaal. De grote bijbel wordt er bijgehaald en met
plaatjes wordt verteld dat God van ons houdt, maar door onze verkeerde dingen kunnen wij niet bij God
komen. Dat is ons grote probleem, hoe kunnen die verkeerde dingen weg? De kinderen zijn altijd vindingrijk;
“je moet gewoon geen stoute dingen meer doen, je moet allah vragen, naar de kerk gaan, tot Krishna bidden”.
Wat is het
dan heerlijk om de kinderen te mogen vertellen
dat God zelf een oplossing heeft bedacht voor het
grote probleem. Zijn Zoon Jezus is gestorven voor
deze verkeerde dingen. Wij mogen kiezen voor
Jezus. Als ik ze vraag wie wil dat het weer goed
komt en wil kiezen voor Jezus steken heel
enthousiast de kinderen hun vinger in de lucht.
We bidden samen. We hebben er alle rust voor
om dit te te kunnen doen. God heeft dus
duidelijk voorzien dat we zo’n rustige plek hebben
gekregen op het drukke festival. Meer dan 1000 kinderen hebben deze week de kans
gekregen om te kiezen voor Jezus! De kinderen leren allemaal het telefoonnummer van de hemel uit het
hoofd. 2x5! (je handen vouwen) en zingen enthousiast het liedje. Aan het einde doen we een wedstrijd voor
een gratis mobieltje. Nog harder zingen de kinderen. Iedereen heeft een gratis mobiel gewonnen. Van papier
krijgen ze een mobieltje mee waar de tekst van het liedje op staat: vouw je handen, praat gewoon, Jezus die
het hoort. Geen beltegoed? Of bereik? Bel dan 2x5! Vertel Hem alles wat je wil, Hij houdt ook veel van jou!
Jezus aan de telefoonlijn!
Willy en Betty waren ook te gast bij een grote familiereunie waar we ook moesten optreden. En met pasen
staan we op straat voor de pizzahut. Iedereen zal horen dat Jezus de enige oplossing is om tot de Vader te
komen!

Tot de eindstreep
In oktober 2009 is de training voor kinderwerkers gestart. 23 deelnemers hebben de eindstreep met succes
gehaald! Wekelijks hadden ze training en daarnaast heel wat huiswerk en examen opdrachten zoals: boeken
lezen, kinderevangelisatiefeest organiseren, objectles verzinnen en theorie examen. Het is echt prachtig als u
zou horen hoe enthousiast ze zijn. Ze passen het geleerde toe in hun kinderclub en zondagschool en ze zien
dat de kinderen enthousiast zijn. Dat geeft ze spirit om door te gaan.
Op 1 april hebben alle deelnemers hun certificaat feestelijk ontvangen.
Het blijft feest!
Elke woensdagmiddag zijn we met de vrijwilligers bij een groot
internaat. De afgelopen weken hadden de kids elke week feest met
de gospeltruck. De deelnemers van de kinderwerkerstraining deden
hun praktijkexamen. De kinderen genoten van de spannende bijbelse
verhalen, de spelletjes, teksten en van al het lekkers. Voor de
paasvakantie hebben we met alle kinderen naar een film over het
leven van Jezus gekeken. Ook hebben alle kinderen een stripboek
gekregen over het leven van Jezus. Veel kinderen hebben bewust
een keuze gemaakt om Jezus te dienen in hun leven.
Na de vakantie zullen de vrijwilligers wekelijks activiteiten blijven organiseren en een aantal kinderen zullen
individueel begeleid worden. Laten we deze kinderen, die vaak heel eenzaam zijn, steeds voor Gods troon
brengen.
Blijdschap en zorgen
Het leven is vaak dubbel. Zo ervaar ik het op dit moment ook. Gloria heeft inmiddels uitslag gekregen van het
medisch onderzoek. Ze heeft een vorm van leukemie, inmiddels heeft ze al chemotherapie gekregen. Nu is het
bidden en afwachten hoe de kuur gaat aanslaan. Maar we geloven in Gods genezing! Blijft u ook bidden!
Ryan en ik komen met een heel andere reden naar Nederland. De grote dag
is bijna aangebroken! Op 7 mei 2010 kiezen wij officieel voor elkaar!
We hebben besloten om in Nederland te trouwen. We hopen u dan te zien!
Eind april zullen we vertrekken tot half juni. We ervaren het als een hele
grote zegen dat dit allemaal mogelijk is!
De laatste weken zijn we beschikbaar om presentaties en trainingen te
verzorgen. Op scholen, verenigingen en kerken. Wilt u ons uitnodigen?
Neem dan contact op met onze thuisfrontcommissie (zie info ).
Jesus de da winiman (Jezus is overwinnaar!)
Klaske Hummelen
“En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen”.
 Na ons trouwen willen wij ons blijven inzetten voor de kids en
jeugdigen van Suriname. We bidden voor een nieuwe visie en
bediening. Wilt u met ons meebidden?
 Bid voor genezing voor Gloria. Bid ook voor hun kinderen.
 Bid voor alle kinderen die tijdens het festival een keuze hebben
gemaakt voor Jezus. Dat hun geloof zal gaan groeien!
 Bid voor het vrijwilligersteam dat ze Gods liefde mogen laten
zien aan de kinderen in het internaat en tehuis.
 Dank voor de kinderwerkers die de training hebben afgerond.
Bid dat ze enthousiast zullen blijven!

Thuisfrontcommissie:
Alien Hogewey
055-5421175
Alienmenkveld@hotmail.com
www.klaskehummelen.nl
Adres Klaske:
Postbus 9181
Zorg en Hoop
Paramaribo Suriname
Klaskehum@gmail.com
Ondersteuning:
Operation Rescue Missions
’t Loo-Oldebroek
Bankrekening: 348413963 met
vermelding: t.g.v. Klaske
IBAN nr: NL 11 RABO 034 84 13 963
BIC-CODE: RABO NL2U
www.operation-rescue.org

