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Alcorn, Randy

Ze voelde zich echter niet gelukkig en heeft zich

Portland, 23 juni 1954 | Amerikaanse auteurs van

daarom tot het Christendom bekeerd. Nu schrijft ze

voornamelijk thrillers. Het boek Safely Home (2001),

alleen nog christelijke boeken.

vertaald als Thuiskomst, stond in 2008 met de

Brunstetter, Wanda E.

controverse rond de Olympische Spelen in Peking en

Prijswinnende, Amerikaanse bestselling auteur van

de kwestie van de mensenrechten opnieuw in de

historische fictie, met name over de Amish. Ze is ook

belangstelling. Het verhaal gaat over de vriendschap

auteur van twee Amish kookboeken en 9

tussen de Amerikaan Ben Fielding en een oud-

jeugdboeken. Naast het schrijven van boeken, Zij is

studiegenoot, Li Quan, die in zijn thuisland China als

ook een professionele buikspreker. Schrijft boeken in

christen wordt vervolgd.

diverse series: Holmes County, De dochters van

Alexander, Tamera
Amerikaanse schrijfster van o.a. de Fountain Creek
kronieken en de Timber Ridge Trilogie
Austin, Lynn
Lynn Austin (1949) koesterde altijd al een diep
verlangen om te schrijven, maar jarenlang kwam het
er niet van: zij had kleine kinderen en was vaak op
reis. Toen Austin echter naar Canada verhuisde
vanwege het werk van haar man, lukte het haar om
de lange Canadese winters te gebruiken om te gaan
schrijven. Zij is op dit moment de bestverkopende
auteur in de christelijke boekhandel: in totaal zijn er
van haar boeken in Nederland meer dan 100.000
exemplaren over de toonbank gegaan. Behalve
romans over de Bijbelse koningen Hizkia en Manasse
schreef ze ook verhalen over de Amerikaanse
Burger-oorlog en over de levens van eigentijdse
vrouwen. Haar boeken over koning Hizkia en koning
Manasse waren de eerste die ze geschreven heeft,
nog vóór haar andere romans.
Berg, Rien van der
Rien van den Berg (1970) is journalist bij het
Nederlands Dagblad. In 1997 verscheen zijn
gedichtenbundel Wakker, die in datzelfde jaar werd
genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs. In 2012
verscheen van zijn hand "Het laatste gezicht", een
christelijke thriller.
Blackstock, Terri
Terri Blackstock werd geboren in Belleville, Illinois,
en woont in Mississippi. Ze heeft tot op heden maar
liefst 6 miljoen exemplaren van haar boeken
verkocht. Ze won twee Carol Awards, een Christian
Retailers Choice Award, en een Romantic Times
Book Reviews Career Achievement Award.

Lancaster County, De bruiden van lancaster County,
De bruiden van het Lehighkanaal.
Bunn, Davis
Davis Bunn (1952) is een Amerikaans auteur die
door zijn werk als international financieel expert
terecht kwam in Europa, Afrika en het MiddenOosten. Hij werd benoemd tot Novelist in residence
door het Regent's Park College van de Universiteit
van Oxford. Hij schrijft historische, spannende fictie
en legal thrillers waarbij het christelijke geloof vaak
een rol spelt. Een aantal boeken schreef hij samen
met de Canadese schrijfster Janette Oke, een aantal
andere met zijn vrouw Isabella. Bunn schreef ook
onder het pseudoniem Thomas Locke. Hij werd drie
keer onderscheiden met de Christy Award, een prijs
die jaarlijks in Amerika wordt uitgereikt voor
christelijke fictie..
Cavanaugh, Jack
Jack Cavanaugh is auteur van o.a. de bekroonde
serie Stem in de nacht, over Duitse christenen in de
jaren 1930-1989. Naast schrijver is Jack Cavanaugh
een veelgevraagd spreker. Jack Cavanaugh woont in
Californië.
Chaikin, Linda
Linda Chaikin werd beroemd met haar serie "De
Zijdeplantage". Inmiddels heeft Linda Chaikin een
grote schare trouwe lezers verworven met haar
romantische-historische boeken.
Clark, Mindy Starns
Mindy Starns Clark heeft als schrijfster ervaring met
de meest uiteenlopende tekstsoorten. Nu richt ze
zich vooral op spannende romans. Naast haar
schrijfwerk is ze ook actief als spreker in kerken,
bibliotheken en buurthuizen.

Overzicht van schrijvers van christelijke romans, thrillers, young adult en jeugdboeken | 5e druk, februari 2014 |
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum | Samenstelling: Brian Abraas en Thom Schuitemaker | Alle rechten voorbehouden

De voormalige zangeres en komiek woont met haar

Dowswell, Paul

man en tienerdochters in Pennsylvania in de

Dowsell heeft onder meer gewerkt voor Time-Life,

Verenigde Staten.

BBC Books, the Science Museum en the National

Davis, Tom

Sound Archive. Hij heeft meer dan 60 boeken

Schrijver, adviseur en directeur van Children’s

geschreven. Geschiedenis, zijn specialiteit, staat in

HopeChest, een hulporganisatie die zich inzet voor

vrijwel al zijn boeken centraal. Hij schrijft Christelijke

de allerarmste kinderen in Rusland en Afrika. Hij

‘young adult’ boeken.

schreef de aangrijpende roman Angst, over een

Florijn, Els

fotojournalist wiens leven verandert wanneer hij in

Els Florijn (1982) is een Nederlandse schrijfster. Zij

Swaziland vriendschap sluit met de jonge wees

werd geboren in Utrecht en groeide op in

Adanna. Davis en zijn vrouw Emily hebben zes

Scherpenzeel. Na de middelbare school bezocht zij

kinderen, waarvan twee geadopteerd uit Rusland, en

de pedagogische academie en ging lesgeven. Met

brengt graag tijd door in de bergen van Colorado.

haar man en kinderen woont zij momenteel in

Dekker, Ted

Bunnik. In 2003 publiceerde ze de roman Laatste

Ted Dekker is een Nederlands-Amerikaanse auteur

Nacht dat bijzonder positief werd ontvangen. Drie

van (veelal christelijke) thrillers. Ted Dekker is een

jaar later volgde er een volgende roman, Schaduw

Nederlandse vader en een Amerikaanse moeder die

van de wolf (2006). Deze roman werd genomineerd

emigreerden naar Canada en vervolgens vertrokken

voor de Publieksprijs Christelijk Boek. In 2010

naar Indonesië, waar Ted geboren werd. Na het

verscheen van haar hand Het Meisje dat Verdween,

behalen van een diploma op een multiculturele high

gebasseerd op een waargebeurd verhaal wat

school vertrok hij naar de Verenigde Staten om

uiteindelijk uitgeroepen werd tot ‘Beste Christelijke

theologie en filosofie te gaan studeren. Nadat hij de

Roman 2011’.

graad van bachelor had behaald, ging Dekker

Frantz, Laura

werken voor een groot bedrijf in de gezondheidszorg

Laura Frantz was lerares en maatschappelijk

in Californië. Hij werd snel gezien als een talent op

werkster. Ze heeft inmiddels twee romans

het gebied van marketing en werd directeur van de

geschreven. Haar debuut wordt alom bejubeld door

marketingafdeling. Vervolgens richtte hij een eigen

lezers op internet. Frantz' voorouders waren pioniers

bedrijf op. Sinds 1997 is Dekker fulltime schrijver.

in Kentucky en haar grootmoeder inspireerde haar

Dorsten, Johan van
Johan van Dorsten woont in Herxen, een dorpje van
net ruim 500 inwoners langs de IJssel, waar zijn

tot het schrijven van deze roman. Ze woont nu met
jaar man en twee zoons in Washington..
Heemskerk, J.D.

vrouw vandaan komt. Zijn woonplaats is een grote

J(acob) D. Heemskerk is geboren op 11 december

inspiratiebron voor zijn boeken over de IJsselstreek.

1946. Hij is gehuwd en werkt niet meer. In 2005

Hij heeft al vele romans geschreven, waaronder

heeft hij zijn baan bij het Ministerie van Defensie

verschillende series.

beëindigd. Nu past hij samen met zijn vrouw twee

Dort, Evelien van

dagen per week op hun kleinzoon en daarnaast

Evelien Dort heeft 45 kinderboeken geschreven, haar

schrijft de heer Heemskerk romans. Tot nu toe komt

prentenboeken zijn in het Engels, Duits en Spaans

er één per jaar uit. Totaal zijn er nu veertien

vertaalt. Een rode draad in haar werk is de

verschenen. Heemskerk schrijft christelijke romans.

vriendschap en omgang tussen kind en dier en de

Door de verhalen heen klinkt altijd iets van de

natuur.

Boodschap van het heil in Christus.
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Gabhart, Ann H.

Greene, Graham

Ann H. Gabhart heeft al verscheidene boeken op

Graham Greene was een Engels schrijver en agent

haar naam staan. Ze schrijft proza en poëzie, voor

voor de Britse inlichtingendienst SIS. Hij werd

zowel volwassenen als tieners.

geboren als Henry Graham Greene in Berkhamsted,

Goyer, Tricia

Hertfordshire, waar zijn vader de directeur was van

Amerikaanse schrijfster met al twaalf boeken op haar

de school waar hij op zat. Nadat hij afgestudeerd

naam, waaronder romans, non-fictieboeken en een

was aan de Universiteit van Oxford, bekeerde hij zich

kinderboek. De schrijfster raakte gefascineerd door

tot het katholicisme, was kort getrouwd en begon

de Tweede Wereldoorlog door haar gesprekken met

een carrière als journalist. Zijn boeken zijn

oorlogsveteranen. Met haar boeken wil ze hun

geschreven in een modern-realistische stijl, en

verhalen levend houden. Voor twee van haar romans

bevatten vaak figuren die twijfelen aan zichzelf en

uit de serie over de Tweede Wereldoorlog ontving ze

die in een donkere wereld leven. De twijfel gaat

prijzen voor beste historische fictie. Ze woont in

vaak ook over religieuze zaken. Greene's boeken

Montana met haar man en drie kinderen. Ze geeft

werden in eerste instantie onderverdeeld in thrillers

haar kinderen thuis les, leidt de zondagsschool en

en mysteries die als "vermaak" werden getypeerd,

begeleidt tienermoeders. Daarnaast schrijft ze

maar die vaak een zeer filosofische kant in zich

artikelen voor christelijke tijdschriften en spreekt ze

hadden, en de hoog literaire boeken zoals The Power

op conferenties.

and the Glory waarop zijn reputatie werd gebaseerd.

Grandia, Marianne

Naarmate zijn carrière vorderde, bleek dat zijn

Marianne Grandia is een bekende naam in christelijk

vermaak vrijwel net zoveel waarde had als de

Nederland. Ze schrijft sinds 2003 voor het tijdschrift

literaire schrijfsels, en de twee factoren worden in

Eva, vertaalde tientallen boeken en spreekt

zijn latere boeken met veel succes met elkaar

regelmatig op vrouwenbijeenkomsten. Met haar

verweven, voorbeelden zijn The Human Factor,

stichting Selah reikt ze vrouwen Bijbelse principes

The Comedians, Our Man in Havana en The Quiet

aan voor herstel en bloei, onder andere door

American.

themaweekenden. Naast haar pastorale werk

Gutteridge, René

groeide in Marianne het verlangen om ook via een

Rene Gutteridge (1972) studeerde scenarioschrijven

roman iets te mogen weerspiegelen van de genade

aan de Universiteit van Oklahoma, waar zij met haar

en liefde van God. Dit resulteerde in haar

man en twee kinderen (zoon en dochter) woont.

debuutroman Witter dan sneeuw. De uren waarin

Naast talloze toneelstukken en sketches, heeft zij

Marianne niet voor Selah op pad is, of op de zolder

meer dan een dozijn romans geschreven, van

van haar woning in het vestingstadje Woudrichem

lichtvoetige comedy tot spannende thriller. Haar

aan het schrijven of vertalen is, probeert ze zo goed

indrukwekkende debuut Ghostwriter is enkele jaren

mogelijk te verdelen over haar gezin (vier kinderen

geleden in het Nederlands uitgebracht bij een andere

en drie katten), familie, vrienden en haar kerkelijke

uitgever en niet meer verkrijgbaar. Maar in juni 2008

gemeente.

heeft Merweboek de heruitgave op de markt

Grant, Reg

gebracht. In juni 2007 was het actieboek voor de

Reg Grant is auteur en scenarioschrijver. Twee van

Maand van het Spannende Boek van haar hand:

zijn films werden bekroond met een Emmy-award.

Stormdreiging. Gedurende twee weken was zij in
Nederland op auteursbezoek tijdens een succesvolle
en drukbezochte tournee langs boekhandels en
bijeenkomsten.
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Hatcher, Robin Lee

was RITA finalist. In 1996 schreef zij, geïnspireerd

Robin Lee Hatcher is een gevierd Amerikaans

door de dood van haar grootvader, haar eerste boek,

romanschrijfster. Van haar boeken bestaan inmiddels

op tijden dat haar kleine kinderen sliepen. Ze heeft

40 miljoen gedrukte exemplaren. Een indrukwekkend

haar eigen website: www.denisehunterbooks.com en

aantal. Bovendien is het aantal haar toegekende

een Facebookgroep.

prijzen groot. De nieuwste titel, die bij Kok is
uitgegeven, heet "Fluisteringen".
Hawkins, Kathy

IJmker, Janne
Nederlandse schrijfster geboren in Tiendeveen 1962.
IJmker begon haar carrière met het schrijven van

Kathy Hawkins heeft theologie gestudeerd aan het

verhalen in het kinderblad Zeggus en een drietal

Dallas Theologica Seminary in de Verenigde Staten.

kinderboeken. Ze won tweemaal de prijs voor het

Samen met haar man, Don Hawkins, verzorgt zij

beste christelijke kinderboek, namelijk voor Mijn

regelmatig inleidingen op bijbelconferenties en

vriend Samuel (2002) en Verdwenen vaders (2004).

seminars.

Een derde jeugdboek, De toverfluit, verscheen in

Heg, Lisette van de

2005. In 2006 verscheen haar eerste boek voor

Lisette van de Heg (1983) is een Nederlandse

volwassenen, Achtendertig nachten, een op

auteur. In 2009 debuteerde zij met de roman Mara,

archiefonderzoek gebaseerde historische roman over

waarmee zij het jaar erna de Publieksprijs voor het

de Drentse boerin Elsjen Roelofs, die wordt verdacht

Christelijke Boek won. Het boek werd vertaald in het

van het vergiftigen van haar man, Jan Alberts. Voor

Duits en het Amerikaans. In 2011 kocht

dit boek kreeg ze op 17 maart 2007 op het

filmproducent Nick Jongerius van Pellicola de

Letterfestival in Doorn de Publieksprijs voor het

filmrechten en kondigde aan het te zullen verfilmen.

Christelijke Boek 2007 uitgereikt. Achtendertig

In datzelfde jaar kwam haar tweede roman uit,

nachten werd bovendien opgenomen in de CLO 15,

Noor, die net als haar debuut handelt over een

een canon van christelijke literatuur.

moeder die haar kind verliest. Ook deze roman werd

Joubert, Irma

genomineerd voor de Publieksprijs voor het

Zuid-Afrikaanse schrijfster die na 35 jaar

Christelijke Boek. Van de Heg is getrouwd en

geschiedenis lesgeven inmiddels al 4 boeken achter

woonachtig in Barneveld.

haar naam heeft staan. Joubert is naar eigen zeggen

Hobbs, Peter
Peter Hobbs (1973) schreef met De eindigheid der
dagen zijn debuutroman. Het is een roman

haar hele leven door god voorbereid op het schrijven
van romans.
Kingsbury, Karen

geworden met een grote emotionele kracht, die

Karen Kingsbury is de absolute nummer één van de

stilistisch opmerkelijk vernieuwend is. Hobbs, die als

christelijke romanschrijvers in Amerika. Van de ruim

zijn literaire leermeesters Hardy, Blake en Faulkner

veertig romans die Karen Kingsbury heeft geschre-

noemt, liet zich bij het schrijven van deze ambitieuze

ven zijn al meer dan tien miljoen exemplaren in

roman inspireren door de dagboeken van zijn

omloop. Karen Kingsbury won talloze prijzen, en

betbetovergrootvader en de Bijbel.

sommige van haar boeken worden zelfs verfilmd. Ze

Hoff, B.J.

behaalde in 1986 haar diploma in de journalistiek en

Schrijfster van historische fictie. Onder o.a. bekend

werkte daarna een tijdje als sportverslaggever.

van de 5-delige serie Ieren (Emerald Ballad) en van

Daarna schreef ze artikelen voor de voorpagina van

de recentere serie De Jaren in Riverhaven.

The Daily News. Haar eerste boek gaat over een

Hunter, Denise

moordzaak die ze in die tijd als journalist heeft

Denise Hunter is een bestsellerauteur en winnaar

gevolgd. Naast auteur is Karen Kingsbury een

van de Holt Medallion Award, de Reader's Choice

veelgeprezen spreker op vrouwenbijeenkomsten en

Award, de Foreword Book of the Year Award, en zij

schrijft ze af en toe liedjes.
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In haar vrije tijd is ze graag bij haar gezin. Ze woont
in de Pacific Northwest in Amerika met haar man en

(Lucian, meesterwerk van een gevallen engel).
Leguijt, Guurtje

zes kinderen, waaronder drie geadopteerde jongens

Guurtje Leguijt (1961) schreef tien kinderboeken, en

uit Haïti.

won met Heibel in mijn hoofd in 2000 de prijs voor
Klassen, Julie

het beste christelijke kinderboek. Ze schreef

Julie Klassen schrijft romans in de stijl van Jane

inmiddels drie veelgeprezen romans voor

Austen en de zusjes Brontë: vol historische details

volwassenen, De luistervogel (2003), Kantelkind

en intrigerende plots. Hou je van romantiek,

(2004) en Niemandsland (2007). Van Niemandsland

negentiende-eeuws Engeland en Jane Eyre, dan zit

zijn meer dan 10.000 exemplaren verkocht en

je dus goed bij deze auteur! Behalve haar werk als

Guurtje Leguijt won er de Publieksprijs Christelijk

schrijfster is Julie Klassen ook redacteur bij een

Boek 2008 mee.

uitgeverij van christelijke romans. Daar begeleidt ze

Lewis, C.S.

bekende auteurs, zoals Beverly Lewis. In haar vrije

Clive Staples Lewis, beter bekend als C.S. Lewis

tijd duikt ze graag in de boeken om onderzoek te

(Belfast, 29 november 1898 – Oxford, 22 november

doen voor haar historische verhalen. Verder is ze gek

1963) was een in Ierland geboren Brits schrijver,

op reizen, BBC-series, lange wandelingen,

letterkundige en christe-lijk apologeet. Lewis, door

hazenslaapjes en koffiedrinken met vrienden. Julie is

intimi ook wel Jack Lewis genoemd, werd vooral

getrouwd, heeft twee zoons en woont in Minnesota

bekend door zijn christelijke boeken, zowel fictie als

in de Verenigde Staten. | www.julieklassen.com

verhandelingen. Een van zijn bekendste werken is

LaHaye, Beverly

The Screwtape Letters (Nederlandse titel: Brieven uit

Beverly LaHaye (30 april 1929) is een Amerikaanse

de Hel) uit 1942, waarin hij op originele wijze

schrijfster van christelijke boeken en activiste. Zij is

christenen tracht te waarschuwen voor het geloofs-

de echtgenote van Tim LaHaye, die eveneens

ondermijnende werk van de duivel. Toch is Lewis

christelijke boeken schrijft (een enkele hebben ze

bekend gebleven om zijn kinderboeken over het

gezamenlijk geschreven). Evenals haar man behoort

magische land Narnia, waar hij dezelfde boodschap

zij tot het evangelicale christendom. LaHaye richtte

in heeft verwerkt. Deze boeken zijn in Engelstalige

in 1979 Concerned Women for America (CWA)

landen algemeen bekend.

('Bezorgde Vrouwen voor Amerika') op. Deze

Martin, Charles

Amerikaanse christelijke organisatie is tegen het

Charles Martin studeerde Engels, Journalistiek en

homohuwelijk, pornografie etc. Tegenwoordig woont

Communicatie. Eind jaren negentig stapte hij uit het

ze samen met haar echtgenoot in Los Angeles.

bedrijfsleven om zich volledig op het schrijven te

Lahaye, Tim

kunnen richten. Samen met zijn vrouw Christy en

Timothy F. (Tim) LaHaye (Detroit (Michigan), 27

hun drie zoons woont hij in Jacksonville, Florida. Hij

april 1926) is een Amerikaanse predikant, spreker en

is 38 jaar. Martin weet karakters neer te zetten, is

schrijver van christelijke boeken. Hij behoort tot het

goed in het oproepen van sfeer en doet dat alles in

evangelicale christendom en is getrouwd met de

zorgvuldige bewoordingen. Op fenomenale wijze

christelijke schrijfster Beverly LaHaye.

weet hij de lezer tot het einde toe te boeien met een

Lee, Tosca

verrassende samenloop van verhaallijnen. Hij schrijft

Tosca Lee studeerde Engels en internationale

prachtige christelijke psychologische romans, die

betrekkingen in Massachusetts en Oxford. Ze is

ontroeren en fascineren. In Amerika ontving hij in

senior consultant voor een internationaal bedrijf en

2007 de Christian Book Award voor beste fictie.

doet daarnaast modellenwerk. Haar vrije tijd vult ze
met reizen, koken, geschiedenis en theologie. Ze
debuteerde met de thriller Demon, a memoir
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Mijnders, Hans

Daar heeft hij belijdenis van zijn geloof afgelegd in

Hans Mijnders werd op 29 oktober 1958 in Rhoon

de gereformeerde kerk.

geboren. Na de havo studeerde hij aan de pabo in

heeft hij ondergedoken gezeten en verzetswerk

Gouda. In 1982 werd hij leerkracht op de christelijke

gedaan. Hij werd opgepakt en heeft enige tijd in

basisschool ‘De Ark’ in Ridderkerk en vervolgens

Kamp Amersfoort vast gezeten. Na de oorlog deed

directeur van de Rehobothschool in diezelfde plaats.

hij journalistiek werk, o.a. bij het dagblad Trouw.

Hans Mijnders eerste boek Schuld! verscheen in het

Vier door hem geschreven boeken verschenen in de

najaar van 1999. Schuld! is in het Duits vertaald en

VCL-serie (Vereniging tot bevordering van

uitgegeven door uitgeverij Brockhaus. In 2000 werd

Christelijke Lectuur) van Uitgeverij Kok. Dit is een

dit boek genomineerd voor de kinderboekenprijs ‘Het

christelijke boekenserie met abonnees die in 1843 is

Hoogste Woord’. De kracht van groep 8 werd

opgericht.[1] Nijenhuis' eerste roman Dossier 333 is

bekroond met de Eigenwijsprijs 2003 en Lawaaisaus

vanaf maandag 9 mei 1955 als driedelig hoorspel

met de Eigenwijsprijs 2005. Hans Mijnders is de

uitgezonden door de NCRV. In de christelijke wereld

winnaar van de EigenWijsPrijs 2012, de prijs voor

waren Nijenhuis' boeken modern en ongebruikelijk.

het beste christelijke boek. Hij kreeg voor zijn boek

Hij verwerkte existentialistische thema's in zijn werk.

Chantage de meeste stemmen van de kinderjury.

Hij schreef ook spannende en humoristische

Het is de vijfde keer dat Hans Mijnders deze prijs

verhalen. Nijenhuis wilde geen prediker of

wint. De twee andere genomineerden waren Corien

verkondiger zijn. "Ik ben noch dominee, noch

Oranje met Kampioen en Ben de Raaf met Bommen

heilssoldaat, noch evangelist", zei hij van zichzelf.

en branden in Nesselanden

Buiten de christelijke wereld geniet zijn werk geringe

Musser, Elizabeth
Amerikaanse schrijfster, geboren in Atlanta, maar

In de Tweede Wereldoorlog

bekendheid.
O’Conner, Flannery

woont nu in Lyon in Frankrijk met haar man en twee

Beroemde Amerikaanse schrijfster (1925-1964) die

zoons. Elizabeth Musser is auteur van ‘entertainment

hield van het ‘groteske’. De katholieke Flannery

with a soul’ (amusement met bezieling) zoals ze het

O’Connor streefde bewust naar een verbinding

zelf noemt. De boeken die ze schreef zijn allemaal

tussen kunst en geloof. Waarom zou dat elkaar

bestsellers geworden in Amerika en/of Europa.

bijten? Ze overleed al op haar 39ste, aan een auto-

Nichols, Linda
Amerikaanse schrijfster die na de haar eerste roman,

immuunziekte.
Oke, Janette

een romantische komedie, haar leven en wil om te

Een Canadese schrijfster, geboren in 1935. Haar

schrijven overgaf aan het woord van God. Inmiddels

boeken spelen zich vaak af in de pionier tijd en gaan

heeft ze meerdere romans achter haar naam staan.

over vrouwelijke hoofdpersonen. Janette Oke is een

Nijenhuis, Bé
Berend (Bé) Nijenhuis (Heerenveen, 16 november
1914 - 1 januari 1972) was een Nederlands schrijver

Evangelische Christen. Er zijn al een tiental boeken
van haar vertaald naar het Nederlands.
Oranje, Corien

van protestantse signatuur. Hij schreef romans en

Corien Oranje heeft een enorme drang om te

korte verhalen met een existentialistische thematiek.

schrijven, in acht jaar tijd schreef ze maar liefst 29

Nijenhuis groeide op in Heerenveen in een gezin met

boeken. Ze schrijft van alles; prentenboeken,

drie kinderen. Zijn vader had een kruidenierswinkel.

voorleesboeken, avi-leesboeken, voetbalboeken,

Hij heeft enkele jaren Ulo gevolgd en Handelsschool.

paardenboeken, sinterklaasboeken, chiklit, repor-

Hij heeft gewerkt als vertegenwoordiger (touw, kaas,

tages voor kranten, bijbeloverdenkingen, een

sigaren) en verzekeringsagent. In 1935 verhuisde

musical, gedichten, en reclameteksten. In 2007 en

het gezin Nijenhuis naar 's-Hertogenbosch; enkele

2011 won ze Het Hoogste Woord, de prijs voor het

jaren later naar Arnhem.

beste christelijke kinderboek.
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De eerste keer met Storm in bad (Columbus) en de

Deze hervertelling van het Bijbelverhaal van Hosea

tweede keer met Tropisch complot (Columbus).

en Gomer die zich afspeelt in de tijd van de

Payne, Holly

goudkoorts in Californië, wordt nu beschouwd als

Holly Payne werd in 1994 aangereden door een

een van de klassiekers binnen de christelijke fictie.

dronken automobilist en kon daardoor een jaar niet

Sindsdien verschenen er diverse christelijke romans

lopen. De dader schreef haar een brief en vroeg haar

van haar hand die over de hele wereld worden

om vergeving. In antwoord daarop schreef zij jaren

gelezen.

later Gestolen zielen. Holly Payne is scriptschrijver en

Rosenhart, Eline

schrijfcoach. Ze schrijft Christelijke young adult

Eline Rosenhart gaf in 2010 op 17 jarige leeftijd haar

boeken.

eerste boek uit. Een aantal jaar geleden daarvoor
Petersen, Lauritz

bezocht ze de Verenigde Staten. Daar ontstond bij

Nederlandse schrijver die in 2012 het boek ‘Sterker

haar het idee om een historische roman te schrijven

dan Liefde’ uitgaf bij de uitgeverij de Banier.

die zich daar afspeelde. Ze schreef vervolgens drie

Pitman, Allison

jaar lang aan in dit boek en verdiepte zich elk uurtje

Schrijfster van For Time and Eternity, Stealing

dat ze overhad in de Amerikaanse burgeroorlog.

Home, the Crossroads of Grace series, en haar

Niemand had in de gaten waar ze mee bezig was,

nonfictie debuut, Saturdays With Stella. Zij is lerares

totdat de ruwe versie van het boek klaar was.

Engels op een school voor voortgezet onderwijs,

Sawyer, Kim Vogel

leidster van de theater- en kunstgroep in haar kerk

Kim Vogel Sawyer heeft haar hele leven al romans

en vicepresidente van een dynamische groep

geschreven. Ze is lerares op een basisschool

Christelijke schrijvers in San Antonio, Texas, USA.

geweest; tegenwoordig reist ze het land door om

Zingen in de nacht (For time and eternity) is eind

voor vrouwengroepen te spreken. Ze is heel actief in

2013 haar eerste in het Nederlands vertaalde boek.

de kerk, waar ze zondagsschoolles geeft en deel

Raaf, Ben de

uitmaakt van diverse koren. In haar vrije tijd speelt

Ben de Raaf (Rotterdam 4 juli 1961) is getrouwd en

ze toneel, kalligra-feert ze en maakt ze graag quilts.

heeft 4 zoons. Hij is sinds 1979 bij de politie. Tot

Kim en haar man, Don, wonen in Kansas en hebben

1990 werkte hij in de surveillancedienst. Van 1990

drie dochters en vier kleinkinderen.

tot 1999 was hij wijkagent in de Rotterdamse wijk

Singer, Randy

Alexanderpolder en sinds 2002 werkt hij als brigadier

Randy Singer werkte ruim tien jaar als advocaat. Op

op de meldkamer van de Regiopolitie Rotterdam

dit moment is hij werkzaam bij het American Center

Rijnmond. Naast zijn werk geeft hij leiding aan

for Law and Justice, een overheidsinstelling die zich

kerkelijk jeugdwerk, probeert hij nog wat te lezen en

inzet voor godsdienstvrijheid zowel binnen als buiten

verzorgt hij Bijbelstudieavonden. Was in 2012 me

de Verenigde Staten. Daarnaast geeft hij leiding aan

Bommen en branden in Nesselanden genomineerd

een zendingsorganisatie die meer dan 5000

voor de EigenWijsPrijs2012, die uiteindelijk werd

zendelingen heeft uitgezonden. Bovendien is hij

gewonnen door Hans Mijnders (zie: Minders, Hans)

schrijver van Christelijke thrillers.

met zijn boek Chantage.
Rivers, Francine

Slingenberg, Ben
Ben Slingenberg stond jaren voor de klas, totdat hij

Francine Rivers(1947) was van 1976 tot 1985 een

ziek werd en moest stoppen met werken. Nu schrijft

succesvol auteur op de algemene markt en ze won

hij verhalen, waarin hij vertelt over de dingen die hij

diverse prijzen voor haar boeken. Hoewel ze

op school meemaakte. Zijn eerste boek, Een e-mail

christelijk werd opgevoed, kwam Francine pas later

van Lumie, werd bekroond met Het Hoogste Woord

in haar leven echt tot geloof. Als getuigenis van haar

(de prijs voor het beste christelijke kinderboek) en

geloof schreef ze vervolgens Bevrijdende liefde.

met de EigenWijsPrijs.
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Smalley, Gary

Deze bundel werd uitgegeven door Boekencentrum

Gary Smalley is een zeer geliefd schrijver en spreker

in 1983. Na een aantal gedichtenbundels begon Joke

in de Verenigde Staten. Hij schreef (mee) aan

Verweerd met korte verhalen, onder andere voor het

zestien bestsellers, zoals de populaire romanserie

christelijk opinie tijdschrift CV-Koers, waarin Joke

over de familie Baxter met Karen Kingsbury. Ook

Verweerd al jaren maandelijks publiceert.

heeft hij enkele film-scripts op zijn naam staan. Als

Voorhoeve, Anne

relatietherapeut maakte hij verschil in het leven van

Anne Charlotte Voorhoeve werd geboren in Mainz

talloze stellen. Hij richtte zelfs een organisatie op

(Duitsland) in 1963. Ze dankt haar achternaam aan

waarmee hij zich vanuit een christelijke levensvisie

Nederlandse voorouders. Anne Voorhoeve studeerde

sterk maakt voor gezonde relaties. Smalley is al

Politicologie, Amerikanistiek en Oude Geschiedenis

meer dan 40 jaar getrouwd met Norma en woont in

aan de universiteit van Mainz en werkte onder meer

Missouri, Amerika. Ze hebben drie kinderen en zes

als onderzoeker aan de universiteit van Maryland, als

kleinkinderen.

redacteur bij een uitgeverij en als promotie-

Steen, Mattheus van der

medewerkster bij een protestants klooster. Sinds

M.A.P. (Mattheus) van der Steen (1976) is een

2000 wijdt ze zicht geheel aan het schrijverschap.

Nederlandse christelijke voorganger, gelieerd aan de

Liverpool street is de eerste roman van haar die is

organisatie TRIN waarvan hij in 2002 een van de

vertaald in het Nederlands. In 2007 werd Liverpool

oprichters was en waarvan hij het bekendste gezicht

street bekroond met de Buxtehuder Bulle 2007, een

vormt. Hij staat bekend om zijn enthousiasmerende

gerenommeerde Duitse prijs voor jeugdliteratuur.

preken, grote internationale evangelisatiecampagnes

Wander, Nelleke

en ondernemingszin. Van der Steen schreef enkele

Nelleke Wander is op 4 mei 1962 geboren in

boeken, waaronder Durf te dromen, dat in 2009 de

Dordrecht. In deze stad is Nelleke Wander altijd

Publieksprijs voor het Christelijke Boek won. Van der

blijven wonen. Nelleke Wander werkt bij het

Steen is getrouwd met Rebekah van der Steen. Anno

schippersinternaat 'Eben-Haëzer'. Naast het

2013 is Van der Steen samen met Lodewijk van

schrijven heeft ze als hobby's: lezen, knutselen en

Weerden voorganger van de gemeente ARCH in

tuinieren. Nelleke Wander vind dat ze altijd meer

Harderwijk.

hobby's dan tijd heeft!

Stewart, Carla

Wezel, Leendert van

Amerikaanse schrijfster die in 2002 haar schrijf-

Leendert van Wezel (1970) Is werkzaam bij een

carrière begon en ze kreeg lovende kritieken op haar

Bank in de Alblasserwaard. Schrijven in z'n vrije tijd

debuut roman "Zoeken naar Seringen”. Ze schrijft

is een uitlaatklep

boeken in het genre Christelijke young adult boeken.
Verweerd, Joke

Witemeyer, Karen
Amerikaanse schrijfster die haar passie voor

Joke Verweerd werd geboren in 1954 te Krimpen

geschiedenis combineert met het helpen van

aan den IJssel. Na de middelbare school volgde Joke

vrouwen d.m.v. het woord van Christus. Ze is de

Verweerd de opleiding Middelbare Sociale Arbeid,

vrouw van een directeur van een school en woont in

omdat Joke Verweerd graag met mensen wilde

Texas waar veel van haar romans zich ook afspelen.

werken en benieuwd was naar wat zij kon betekenen

Wittpennig, Susanne

in de samenleving. Na haar huwelijk in 1975 en de

Susanne Wittpennig werd geboren in 1972 in Basel,

geboorte van haar zoon (1976) en haar dochter

waar ze nog steeds woont en werkt als webdesigner.

(1979) is het schrijven langzamerhand een grotere

Ze schrijft Christelijke jeugdromans.

rol in Joke Verweerd haar leven gaan spelen. Joke
Verweerd haar eerste publicatie was de
kerstgedichtenbundel “ Immanuël: God onder ons”.
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Zoeteman-Meulstee, Thea

Wolf, Daniel de
Daniel de Wolf is voorganger van Thugz Church, een

Nederlandse schrijfster die diverse romans heeft

vrij nieuwe kerk in een achterstandswijk in

geschreven voor de Vlinderserie van uitgeverij De

Rotterdam. Eerder schreef hij de bestseller Jezus in

Banier. Haar boeken hebben een positief-christelijke

de Millinx. Daarnaast is Daniel kenner van de straat-

inhoud en gaan over herkenbare thema's als

cultuur, een ervaren schrijver en heeft hij een

zelfaanvaarding, vergeving en Gods leiding in het

theologische opleiding achter de rug. Hij is de

leven.

schrijver van het evangelie van Mattheus in
Straattaal: “De Torrie van Mattie”.
Young, William P.
Een Canadese schrijver die het meest bekend is voor
zijn roman “De Uitnodiging”. Vrijwel de hele eerste
decennium van zijn leven leefde hij met De Dani,
een primitieve technologische stenen tijd perk stam
waar hij het eerste blanke kind was dat hun taal
sprak. Young woont momenteel in Oregon met zijn
vrouw, kinderen en kleinkinderen.
Yttrup, Giny L.
Ginny L. Yttrup is een talentvolle schrijfster,
spreekster en coach. Daarnaast biedt ze hulp aan
vrouwen met een seksueel trauma. Haar roman
Gevangen woorden is gebaseerd op haar eigen
verleden van seksueel misbruik. Ze heeft twee
volwassen zoons en woont in Californië. Alles wat ze
schrijft baseert ze op haar eigen ervaringen.
Zarr, Sara
Amerikaanse schrijfster van Christelijke
jeugdromans. Ze groeide op in San Fransisco maar
woont nu met haar man in Salt Lake City. Voor haar
romandebuut bereikte ze de finale van “The National
Book award”.
Zenatti, Valerie
Valérie Zenatti is in 1970 geboren in het plaatsje
Nice, in Zuid-Frankrijk. Op haar dertiende verhuisde

Christelijke titels van niet specifiek christelijke
auteurs
Hosseini, Khaled
De vliegeraar
Amerikaanse schrijver en arts van Afghaanse komaf.
Z’n eerste boek “De Vliegeraar” maakte Hosseini een
beroemde wereldburger. Hij verwerkt vaak
persoonlijke herinneringen in z’n verhalen.
Siebelink, Jan
Knielen op een bed violen
Jan Siebelink is een Nederlandse schrijver, essayist
en oud leraar op de middelbare school. Hij groeide
op in een streng christelijk milieu. In zijn roman
“Knielen op een bed violen”, die een bestseller werd,
beschrijft hij de godsdienstige kring waar zijn vader
bij betrokken was en waar hij als zijn zoon zijnde zelf
ook bij betrokken raakte.
Wiesel, Elie
Alle rivieren stromen naar de zee
Elie (Eliezer) Wiesel (Sighet, 30 september 1928), is
een Joods-Roemeens-Frans-Amerikaans schrijver
van verschillende boeken over zijn ervaringen in de
Holocaust, die hij overleefde. Hij ontving de
Nobelprijs voor de Vrede in 1986.

ze met haar familie naar Israël. Van 1988 tot 1990
vervulde Valérie de verplichte twee jaar diensttijd die
alle jongens en meisjes in Israël moeten vervullen
zodra ze achttien jaar zijn. Daarna ging ze terug
naar Frankrijk om geschiedenis en Hebreeuws te
studeren. Ze werkte als journaliste, au-pair en
lerares in de Hebreeuwse taal. Nu is ze vooral
schrijfster.
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