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Vijf keer het echte
geluk voor Europa
JACQUELINE STOLK (37)
LINZ AN DER DONAU,
OOSTENRIJK
FUNCTIE BINNEN ECM:
ZENDINGSWERKER EN
JEUGDWERKER
ACTIEF BIJ ECM SINDS 2005

ECM wil door middel van liefdevolle gemeenschappen overal
in Europa meebouwen aan een nieuwe wereld van liefde,
vrede en gerechtigheid. De ‘grondwet’ van dat koninkrijk
is te vinden in Jezus’ zaligsprekingen in de Bergrede. In
deze rubriek kiest telkens iemand uit het ECM-netwerk vijf
zaligsprekingen en reageert erop.
1 Het echte geluk is voor mensen die
vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de
aarde geven.
Het is logisch dat veel Oostenrijkers een
vriendelijke indruk willen maken, ze zijn
tenslotte op het toerisme aangewezen.
Niettemin is het voor nieuwkomers – uit het
buitenland of uit een andere regio – best
moeilijk om echt contact te maken. De
lokale bevolking blijft bij voorkeur ‘onder
ons’. De vriendelijkheid is vaak oppervlakkig. Oprechte vriendelijkheid gaat dieper
en raakt het hart. Dat is een vriendelijkheid
die ik de Oostenrijkers van harte wens.
2 Het echte geluk is voor mensen die
doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkst vinden. Want God zal hun
moeite belonen.
Met onze jeugd deden we bijbelstudies over
1 Petrus. Petrus moedigt zijn lezers aan in
een niet-christelijke omgeving standvastig te
blijven, ook al is men als christen een buitenstaander. Een jongere maakte met haar vraag
duidelijk hoe actueel dat is: “Wanneer is de
brief geschreven? Gisteren?!” Mijn jongeren
hadden een harde dobber aan de vraag hoe
ze een getuigenis van God kunnen geven en
leven. Maar ze werden ook bemoedigd om
als christenen trouw te blijven.
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3 Het echte geluk is voor mensen die
goed zijn voor anderen. Want God zal
goed voor hen zijn.
Toen de enorme stroom van vluchtelingen
afgelopen winter in de opvangkampen
en op de treinstations in Oostenrijk tot

stilstand kwam, waren er helpers. Ze gaven
eten en drinken en verdeelden kleding.
Ik was sceptisch. Waarom deden ze dat?
Wilden ze hun geweten geruststellen? Ik
kritiseerde en kleineerde hun prestaties.
Misschien omdat ik zelf niet zo moedig was
en concreet hulp aanbood? God is gelukkig
anders. Hij helpt hen die anderen helpen.
4 Het echte geluk is voor mensen die
eerlijk zijn. Want zij zullen God zien.
Wat is ‘eerlijk zijn’? In een schuldcultuur moet
men zich altijd aan de regels houden. Liegen
is niet eerlijk. In een schaamtecultuur zorgt
men ervoor dat niemand zijn gezicht verliest.
Dan is een halve waarheid soms ‘eerlijker’. In
Oostenrijk is het belangrijk om niemand voor
het hoofd te stoten. Maar de NBV-vertaling
van deze zaligspreking – “Gelukkig wie zuiver
van hart zijn” – laat geen ruimte voor culturele verschillen. Alleen God kan een zuiver hart
geven en ons ter verantwoording roepen.
5 Het echte geluk is voor mensen die
vrede sluiten. Want zij zullen kinderen
van God genoemd worden.
In onze kerk ging eens een preek over de
brief van Jakobus, waarin het over wijsheid
gaat. Deze ‘wijsheid van boven’ kan alleen
God geven. Iemand die met God leeft, heeft
Gods wijsheid en kan vrede stichten. Christenen kunnen daarom vredestichters worden
genoemd. Maar deze vaardigheid komt niet
uit de lucht vallen. In onze jeugdgroep oefenen we hoe we onder elkaar vrede kunnen
stichten, zodat we mensen van hoop worden
en ware vrede kunnen brengen in Oostenrijk.

God helpt hen die anderen helpen.
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Licht voor de
duistere Pyreneeën
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“Ik sta elke keer weer met
mijn oren te klapperen als
ik hoor waar mensen mee
bezig zijn”

In 1984 trok Anke van der Sluijs met een rugzak de wereld
in, op zoek naar de zin van het leven. Ze liep alle mogelijke
religies af. Zo kwam ze ook in Aude, een Frans departement
waar ze direct een grote liefde voor opvatte. Later kwam ze tot
geloof en nu, vele jaren later, is ze naar Aude teruggekeerd
als zendingswerker van ECM en probeert ze met de
kleine gemeente Le Sarment licht te brengen in een door
occultisme zwaarbelaste streek.
Waar het ‘m precies in zit, is moeilijk te omschrijven, maar het gebied aan de voet van
de Pyreneeën heeft een grote aantrekkingskracht op zoekers. Een bekend voorbeeld is
de Pic de Bugarach. In december 2012, bij
het aflopen van de Mayakalender, dachten
velen dat aliens bij de berg zouden komen
om hen te redden, wat voor een enorme
toeloop zorgde. Uit angst voor een collectieve zelfmoord sloten de politie en het
leger de toegang tot de berg af.
De aliens bleven weg, maar de mensen
blijven komen, vertelt Anke. De streek zit
vol met ‘alternatieve’ mensen die de zin van
hun leven vinden via meditatie en allerlei
vormen van new age, die God in zichzelf
zoeken en daarbij raken aan alle takken van
occultisme. “Er ligt een zware deken over
deze streek”, zegt Anke. “Ik sta elke keer
weer met mijn oren te klapperen als ik hoor
waar mensen mee bezig zijn.”

gemeenschap nodig heeft die kan laten
zien wie Christus is en wat Hij doet.”
Anke zocht Gods weg, woonde vele jaren in
Lelystad, maar werd in 2009 geroepen om
terug te keren naar het zuiden van Frankrijk. Eerst werkte ze in een kerkje in Saint
Girons, in het departement Ariège, maar
daar liep ze enigszins vast. Toen hoorde ze
luid en duidelijk de roep om naar de Hoge
Vallei in Aude te gaan, het gebied waar ze al
zo lang voor bad.
In Aude vond ze de kleine gemeente Le Sarment (de wijnrank): zo’n dertig christenen,
verspreid over de hele streek, die samenkomen in het vestingstadje Carcassonne.
Te midden van de duisternis om hen heen
(Carcassone telt vier kleine protestantse
kerkjes tegenover alleen al twintig vrijmetselaarsloges) proberen deze gelovigen
stand te houden en het licht van Christus te
verspreiden.

WIJNRANK
Toen Anke in de jaren tachtig in Aude
kwam, was ze zelf ook zo’n zoeker. Ze was
afgeknapt op hypocrisie in de kerk en had
daarom het hele idee van de God van de
Bijbel verworpen. Tussen haar zwerftochten leefde ze regelmatig op een boerderij
aan de voet van de Pic de Bugarach, waar
ze Frans leerde, geitenkaas maakte en
zich met new age bezighield. Begin jaren
negentig kwam ze echter tot geloof. “Vanaf
dat moment ben ik voor deze streek gaan
bidden, want ik zag hoezeer dit gebied een

Discipelen
Anke woont zelf in een dorpje op 50 kilometer van Carcassone. Gezien die afstand
heeft ze voor de mensen in haar omgeving
de al bestaande huisgroep voortgezet. Die
werd door zeven à acht mensen bezocht.
Afgelopen jaar begon Anke daarnaast een
Alphacursus, waarin drie mensen tot geloof
kwamen. “Het moeilijke is dat zij, ondanks
hun keuze voor Jezus, toch nog aan occulte
dingen blijven hangen. In het nieuwe seizoen willen we daarom een discipelschapstraining gaan doen.”
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“Te midden van de duisternis om hen heen
proberen deze gelovigen stand te houden
en het licht van Christus te verspreiden”
Anke wil ook een nieuwe Alphacursus
starten voor de mensen in de Hoge Vallei.
Recent heeft ze een paar christenen in haar
omgeving gevonden die met haar de wens
delen om het Evangelie verder te verspreiden in de regio. Een grote bemoediging.
LICHT
Het belangrijkste in haar werk zijn de individuele contacten, zegt Anke. “Alles draait
hier om vertrouwen. In Frankrijk moet je
geloof achter de voordeur blijven. Als je
Franse mensen geïnteresseerde vragen
gaat stellen, lijken ze al snel te denken:
waar bemoei je je mee? Ik ga daarom niet
aan mensen trekken.”
Het werkt. Ankes aanwezigheid valt op
en steeds meer mensen nemen haar in
vertrouwen. Ze kent oude mensen die
weleens gezegd hebben dat ze aan de
liefde die Anke uitstraalt kunnen zien dat
ze door God gezonden is. Haar buurvrouw,
die vaak ziek is, vraagt regelmatig of ze

De huisgroep in
de Hoge Vallei

even langs kan komen om te praten en te
bidden. Onlangs kon Anke haar het Evangelie uitleggen en daar denkt ze nu over
na. Een andere vrouw, die in een letterlijk
gedemoniseerd huis woont, heeft Anke om
hulp gevraagd en stort tijdens wandelingen
haar hele hart uit. Op die manier ontmoet
Anke overal mensen en raakt ze overal in
gesprek. “Deze dingen hebben tijd nodig”,
zegt ze. “Het is een ‘onderweg zijn met’.
Maar zo kan ik op meerdere plekken het
licht van God brengen.”
Anke heeft vele ideeën voor de toekomst.
Binnen Le Sarment zit ze in het leidersteam. De visie is te bidden voor de stad
en de streek en met andere christenen en
kerken verschil te maken. “Maar hoe mooi
de ideeën ook zijn, we moeten ons bovenal
laten leiden door God. Wat vertrouwt God
ons toe? Wat wil Hij in deze streek?”
Anke vraagt om mee te bidden voor meer
arbeiders. “Want de oogst is groot!”
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De gemeente in Carcassonne: Le Sarment
Anke van der Sluijs
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In beeld:
Rotebro,
Stockholm

Stockho
lm
Zweden ,

ECM bouwt overal in Europa mee
aan liefdevolle gemeenschappen die
in de voetsporen van Jezus treden en
het goede nieuws met woord en daad
verspreiden. In deze rubriek lichten
we telkens een gemeente uit. Dit
keer: de gemeente van Rotebro in
Stockholm.
Rotebro is een plaatsje op zichzelf, maar valt onder
Groot-Stockholm. Sinds 1 september vorig jaar is ECMzendingswerker Gerdine Willemsen er pastor. Haar
gemeente heeft zo’n honderd leden en is onderdeel van
de Uniting Church in Sweden, een fusie van baptisten,
methodisten en de Missionskyrkan (‘zendingskerk’), waar
ECM al langer mee samenwerkt. De landelijke fusie vond
plaats in 2011, maar in Rotebro werken de drie kerken
al sinds de jaren zeventig samen. In die tijd bouwden
ze een ambitieuze uitbouw aan hun oude kerkje, vanuit
de overtuiging dat de mensen daar al gauw zouden
samenstromen. “Maar de droom was groter dan de
werkelijkheid: het zat nooit echt vol”, zegt Gerdine. “Zo is
het op veel plekken in Zweden. Er is wel ruimte, maar de
mensen komen niet makkelijk binnen.”
Na een moeilijke tijd bloeit de missionaire drang van
vroeger sinds een paar jaar weer op in de gemeente.
Gerdine is aangesteld om dat te versterken. De gemeente
ontplooit allerlei activiteiten. Iedere donderdag wordt een
lunch georganiseerd, inclusief een handwerkcafé; een goede
kans om contacten aan te knopen. Eens per maand is er
een avond voor tieners, waar velen hun eerste contact met
de kerk opdoen. Ook heeft de gemeente een groot aantal
scoutinggroepen en een muziekstudio en wordt er ‘s winters
gezorgd voor slaapplekken voor daklozen.
“De liefde van Jezus inspireert en beweegt ons om uit
te reiken naar de mensen om ons heen”, zegt Gerdine.
“We willen de
verkondiging van
het Evangelie en het
leven van alledag
hand in hand laten
gaan. Wat kunnen
we doen in de
samenleving? Wat
kunnen we aan onze
omgeving geven?”
Gerdine Willemsen in haar gemeente

COLUMN
Europa na de Filippenzen
Bij In de haven van Troas, vlak bij Lesbos, kreeg
de apostel Paulus in de nacht een gezicht. Hij
zag een Macedoniër aan de overzijde, die hem
toeriep: “Steek over naar Macedonië en kom ons
te hulp.” Aan de overkant van de smalle zeestrook
lag Europa. De Geest van Jezus stond het Paulus
en de zijnen niet toe om hun oorspronkelijke
plan in Klein-Azië af te maken, maar bewoog
hen om naar Griekenland en Macedonië over te
steken. Daarmee begon van hogerhand de evangelisatie in Europa, te beginnen in Filippi.
Een aantal jaren later schrijft Paulus aan de
Filippenzen dat hij vol vreugde voor hen bidt,
omdat zij vanaf het begin hebben bijgedragen
aan de verspreiding van het Evangelie. “Ik ben
ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij
u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag
van Christus Jezus.” Vanuit die belofte mogen
wij nog steeds bidden voor Filippi en de kerstening van Europa die daarop volgde.
Fastforward naar 1904, Estland. De discipel
Hans Raud krijgt in een nacht van gebed een
gezicht dat juist het gekerstende Europa het
Evangelie op een nieuwe manier nodig heeft.
In die nacht ontstaat ECM, als een beweging
die het Evangelie opnieuw wil laten klinken
onder de volken van Europa.
Nogmaals fastforward, terug naar Turkije en
Griekenland, ook anno nu de poort naar Europa.
Krijgen wij opnieuw een gezicht van Gods Geest?
Is dat het gezicht van de vluchteling die via
Macedonië naar Europa wil oversteken omdat hij
hulp nodig heeft, of het gezicht van de vluchteling
die ons in Europa juist te hulp komt door ons een
kans te geven het Evangelie met urgentie opnieuw
te laten klinken? Hoe dan ook: oude en nieuwe
Europeanen hebben dringend behoefte om het
Evangelie van Jezus te horen. Daarvoor hebben we
trouwens een belangrijke vacature in Griekenland.
Hans Kuijpers, directeur ECM Nederland
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kort nieuws
‘Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op’

Jezus was zelf een vreemdeling, volgens een
boekje dat u als abonnee van de Europa Info
in oktober op de mat kunt verwachten. Het
boekje bevat onder meer het levensverhaal
van David, die als Syrische vluchteling via een
evangelische gemeente in Noordoost-Duitsland
zijn Verlosser leerde kennen. Het boekje
prikkelt tot vragen als: hoe welkom is Jezus, als
vreemdeling, in jouw kerk? Mis hem niet!

colofon

Het Evangelie laat je
thuiskomen

European Christian Mission (ECM) is een internationale
en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel
gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie
in het meest uitdagende continent voor christenen
vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders
trainen zijn sinds 1904 kernbegrippen bij ons. | ECM
heeft zo’n 200 werkers in 17 verschillende landen,
waaronder ruim 40 vanuit Nederland. | ECM wordt
volledig gefinancierd vanuit giften. | Europa Info is een
uitgave van: ECM-Nederland, Postbus 861,

VACATURE

7400 AW Deventer, 0570-637537

Binnenlandse coördinator Griekenland

| www.ecmnederland.nl

De ontwikkelingen in Griekenland hebben geleid tot een
historische openheid voor het Evangelie. ECM wil Griekse kerkelijke
gemeenten graag helpen bij evangelisatie en gemeentestichting,
het tegemoetkomen aan de humanitaire behoeften van het land en
het werken met het overweldigende aantal vluchtelingen. ECM wil
dat doen door middel van shorttermwerkers en -teams. We zoeken
een coördinator die zich in Griekenland wil vestigen om het werk te
coördineren. Meer informatie: www.ecmnederland.nl/vacatures.

| ecmnederland@ecmi.org
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Giften: IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97 / BIC INGBNL2A,
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AGENDA

	ECM-Nederland is een ANBI erkende
instelling

15 oktober: ECM StepRace 2016

ECM-Nederland is deelnemer van:

Voor het elfde jaar op rij vindt op zaterdag 15 oktober in en om
Deventer de ECM StepRace plaats. Hoe draag jij bij aan de StepRace?
Tot 3 oktober heb je de kans om je op te geven als stepper of lid van
de StepCrew via www.ecmnederland.nl/steppen. Of sponsor via
www.ecmnederland.nl/sponsor een stepper voor deze sportieve
prestatie en help mee om de verspreiding van het Evangelie in Europa
mogelijk te maken.

Steun het ECM-werk
Geef uw gift via IBAN:
NL02 INGB 0000 2549 97
www.ecmnederland.nl

