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Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen?
Lukas 18:7 

Lieve Familie en vrienden.

Voor Doctors for life moeten we iedere maand een rapport schrijven voor de sponsors wat voor een verschil de 
kliniek uitmaakt in de buurt, en wat er anders zou zijn zonder de kliniek. Wat zou er met deze patient gebeurd 
zijn als de kliniek er niet geweest was?

Op 27 November werd ik om kwart voor 5 op mijn telefoon gebeld met de roep om ergens een zwangere vrouw op te halen 
die pijn had en op het punt van bevallen stond.

Anna en ik gingen er met de truck heen, en na ongeveer 20 minuten over zandwegen en hobbelpaden gereden te zijn 
zagen we een aantal vrouwen staan zwaaien. We keerden de truck en de vrouwen stapten achter in de truck op het 
laadgedeelte en vlak voordat we wegreden zei Anna: "Ik wil haar toch even controleren", Ze controleerde haar en ze zei: 
"we kunnen niet terug naar de kliniek, we moeten het hier in huis doen, want ze heeft volledige ontsluiting. Dat kind 
wordt anders onderweg geboren.”

Zo gezegd zo gedaan en we gingen het huis weer in. Nou ja, huis, rieten hutje. Daar in het rieten hutje werd eerst nummer 
1 geboren. Maar ik voelde al, dat er nog wat zat. Toen Anna ook voelde zei ze: "Er komt er nog een." Het duurde erg lang 
voordat nummer 2 geboren werd, en Anna was vergeten de emergency box mee te nemen, dus we hadden maar 1 celstofje 
bij ons, geen infuus geen injectiemateriaal niets. Alleen een schaar om de navelstreng door te knippen. Bij nummer 2 
duurde het erg lang voordat het geboren werd, toen  het eindelijk geboren werd viel het levenloos en slap op de grond. 
Meteen begon Anna het te reanimeren, hartmassages toe te passen, in het gezicht te blazen en over de rug te masseren. 
Ondertussen baden we en riepen de Heer aan voor dit kindje. De moeder lag met handen voor haar ogen en wilde niet 
kijken. 

Na een minuut of tien, waarin we beiden 
echt de Heer hadden aangeroepen, 
gemasseerd hadden kwam het kindje 
weer tot leven. Het is een klein kindje 
maar het leefde. We gaven het de 
moeder in de handen, en de andere 
vrouwen kwamen de hut binnen en 
gingen wij weg. We waren er al met al 3 
uren geweest, en beloofden 's middags 
na de kliniek terug te komen.
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'S middags gingen we weer kijken samen met onze vertaler, en met de representative van doctors for life. 
Met zijn allen zaten we in het hutje, en we zagen de babys. Het doodgeboren kindje keek zo helder uit zijn 
ogen!!!! Het was echt een wonder, en geweldig om te zien. Zonder de kliniek had dit kindje het echt niet 
overleefd!

We begonnen een paar liederen te zingen in het portugees en Choppie taal, en hierna wilde Anna wat 
zeggen. Ze begon te vertellen over Gods leiding, en bracht de mensen zo naar het kruis van Jezus. Iedereen 
was heel erg blij, en de vrouwen vertelden dat ze niet gedacht hadden dat er nog een kindje zou komen bij 
hun thuis, en dat ze zo blij waren!!

De bijbel zegt in Joh.9:4: Ik moet werken Desgenen, Die Mij gezonden heeft, 
zolang het dag is, de nacht komt wanneer niemand werken kan.(oude vertaling) 

Iedereen heeft wel gehoord van de onrusten in Mozambique, maar de mensen zijn hier zo hongerig. Dit nu 
is het moment om uit te gaan en het woord van God te brengen hier, want er komt straks een moment dat 
er niet meer verteld kan worden van Jezus.  30 november vertrek ik weer naar Nederland voor een half jaar, 
maar zo de Here wil ga ik in september weer terug en wel voor een langere tijd. Het werk in de kliniek is 
fantastisch, en de combinatie van Medisch en Evangelie verkondiging is echt mijn ding!

Gebedspunten:

-- Dat ik de stem van de Heer duidelijk mag verstaan hierin.

-- Voorziening in alle dingen (financien, transport op de plaats zelf)

-- mijn kinderen en familie die thuisblijven.

-- Gezondheid.

Dankpunten:

-- Ik zie de Heer zo geweldig aan het werk hier.

-- De voorziening die Hij dagelijks geeft

-- Gezondheid die we hebben mogen ervaren.

-- dat alles goed gaat met mijn kinderen.

Heel veel liefs en tot spoedig,

Marijke.


