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…van de onderlinge verbinding.
Het maakt dat ze weleens zeggen: dit is mijn kerk.”

“De bezoekers genieten...
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“Waarom is de koffie hier gratis?” Zo luidt niet zelden de eerste vraag van nieuwe bezoekers. 
“Omdat we als christenen gastvrijheid willen bieden. Welkom!” 
Dat het niet bij mooie woorden blijft, ervaren veel bezoekers. Ze voelen zich thuis in De 
Ontmoeting, ervaren dat ze even zichzelf mogen zijn en dat er ruimte is om hun verhaal te 
doen. Tijdens de inloopuren op vrijdagen komen geregeld zo’n vijftig tot zeventig bezoekers 
en ongeveer de helft keert regelmatig terug. 
Naast de vrijdaginloop heeft De Ontmoeting ook met regelmaat een inloop op zaterdagen. 
Verder loopt er een Alpha-cursus, een vervolg daarop, een creatieve cursus, een wekelijkse 
open maaltijd en doorlopend een expositie. 
“Vooral bij de inloop en open maaltijden zien we veel mensen die leven van een uitkering”, 
vertelt Jacqueline. “Ook ontmoeten we oudere mensen, Turkse vrouwen die een plek om te 
ontmoeten missen, daklozen, relatief veel mensen zonder dagbesteding en mensen aan de 
rand van de samenleving. Voor hen is het uniek dat ze hier iemand zijn. Even moeten ze niets 
doen: de ‘Ont-moeting’. Evangeliseren betekent voor ons dan ook 80 procent luisteren en 20 
procent een richting aanreiken. Bijvoorbeeld door te vragen of God een rol in hun verhaal zou 
kunnen spelen.”

Het is niet verwonderlijk dat Albert-Jan en Jacqueline bomvol verhalen zitten. Zoals dat van 
een echtpaar van in de zestig, van wie de vrouw nieuwsgierig was naar het christelijk geloof 
en zich al snel bij een Alpha-cursus aansloot. De man voelde zich thuis in De Ontmoeting, 
maar wilde het juist niet over het geloof hebben. Op uitnodiging kwam hij wel mee naar het 
Alpha-weekend, waar hij in de natuurrijke omgeving lekker kon wandelen. “Van wandelen is 
het niet gekomen, hij heeft het hele weekendprogramma gevolgd en is tot geloof gekomen!” 
En het verhaal van een 92-jarige man uit Utrecht die elke week komt: “Hij was eenzaam en 
vindt hier de verbinding die hij nog niet in een kerk had ervaren.” En dan de vele mensen voor 
wie de ‘feestmaand’ december één grote confrontatie vormde met alles waar ze gebrek aan 
hadden, en die tot tranen toe geroerd waren door de liefde en aandacht die uitgingen van 
een sinterklaasavond en een gourmetavond op tweede kerstdag.

Van de giften die de familie Cloo momenteel al dan niet in natura ontvangt, kunnen ze nét 
De Ontmoeting draaiende houden en hun gezin (met vijf kinderen) ondersteunen. Daarbij 
moet Albert-Jan nog wel parttime ander werk doen. Het gezin is dan ook hard op zoek 
naar een forse uitbreiding van de ondersteuning, zodat ook Albert-Jan zich fulltime voor 
De Ontmoeting in kan zetten en de deuren veel vaker open kunnen staan. Wat zouden de 
bezoekers daar blij mee zijn.

In een hoek van de Brink, het grote, centrale plein van 
Deventer, staat inloophuis De Ontmoeting. Sinds begin 

2012 zetten Albert-Jan en Jacqueline Cloo de deuren van 
het gezellig ingerichte inloophuis open voor iedereen die 

er een gratis kopje koffie wil halen. Of een koffie mét…   

De ontMoeting: waar levens-
verhalen De ruiMte krijgen

Evangeliseren betekent voor ons 80 procent luisteren
en 20 procent een richting aanreiken
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CoMMuniCeren 
Met De ZweDen
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U kunt het werk van 
Gerard en Gerdien 

Willemsen ondersteunen 
door een gift over te 

maken op
NL02 INGB 0000 2549 97 

van ECM Nederland 
onder vermelding van 

‘fonds Willemsen’. Meer 
informatie over het werk 

van ECM vindt u op 
www.ecmnederland.nl.

‘Het gaat er niet zozeer om je geloof in woorden over te
brengen, maar je geloof te laten werken in je leven’

Na meer dan twintig jaar in Zweden te hebben gewerkt en gewoond zijn Gerard 
en Gerdien behoorlijk ‘verzweedst’, zo zeggen ze zelf. Gerard voelt zich ‘half-Zweed’ 
en zou, hoewel zijn Nederlands nog altijd vlekkeloos is, moeite hebben om weer in 
Nederland te wonen. 
Het zegt wat over de toewijding van de Willemsen aan hun werk in het Scandinavische 
land. In 1991 arriveerden ze in Kiruna, de noordelijkste stad van Zweden. Na drie jaar 
verhuisden ze naar Storuman, om in 2004 naar Kiruna terug te keren. Gerard werkte 
er onder de Samen en Gerdien deed pastorwerk in een gemeente.
Anderhalf jaar geleden besloten ze met hun twee jongste zoons naar Stockholm 
te verhuizen. Daar heeft Gerdien een nieuwe gemeente gevonden en legt Gerard 
zich, naast zijn Samische werk, toe op het Zweedse zendingswerk in Europa en Azië.

Drama
Zweden is niet bepaald de ‘warmste’ plek voor christenen. “Het is één van de 
meest geseculariseerde plekken in Europa”, zegt Gerard. “Misschien dat 5 procent 
christelijk is. En in Stockholm ligt dat aantal nog lager. De gemiddelde Zweed is niet 
geïnteresseerd in het geloof. Mensen hebben hier een soort algemene instelling 
van ‘vrijheid en gelijkheid’ en hebben meestal alleen interesse in spirituele zaken als 
ze zien dat ze er wat aan hebben.”
Je zou denken dat zo’n cultuur het leven van zendingswerkers zuur maakt, maar zo 
ziet Gerdien het niet. “Het scherpt en helpt mij juist om in niet-conventionele taal 
uitdrukking te geven aan wat mij beweegt. In iedere ontmoeting moet ik opnieuw 
zoeken hoe ik onder woorden kan brengen wat mij ten diepste beweegt. Dat is een 
uitdaging en aansporing.”

Gerdien is veel bezig met manieren om het geloof uit te drukken. Sinds oktober 
2013 is ze betrokken bij de ‘Kyrkan vid Brommaplan’, een kerk in het drukke 
stadsdeel Bromma. Terwijl veel kerken in Stockholm naar binnen gericht zijn, zoekt 
de gemeente in Bromma juist actief contact met mensen buiten de kerk. Zo staat de 
kerk iedere donderdagmiddag open voor mensen, om een kopje koffie te drinken, 
een praatje te maken of te schilderen of tekenen. 

Communiceren. Met dat steekwoord heb je de kern van het werk van 
Gerard en Gerdien Willemsen in Zweden wel te pakken. Gerdien doet het 
op tal van creatieve manieren, Gerard doet het vooral met de Samen, de 
nomadische bevolking van Lapland. Sinds 2012 werkt het echtpaar in en 
vanuit Stockholm, hart van één van de meest seculiere landen van Europa. 
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Ook heeft de gemeente een uitgebreid programma van cursussen, waarbij Gerdien gevraagd is om 
creativiteit een grotere plaats te geven. Ze wil dat onder meer doen door middel van de inzet van 
bibliodrama: het uitbeelden van bijbelverhalen. Ze heeft daarvoor een opleiding gevolgd en is er zeer 
enthousiast over. “Het is een geweldige manier om op een andere manier over het geloof te praten met 
mensen die er weinig van weten of om het geloof te verdiepen met mensen die al heel veel weten”, zegt 
ze. “Een belangrijk beginsel daarbij is dat iedereen gerespecteerd wordt. Het is heel open: je hoeft niet 
direct bij een bepaalde opvatting uit te komen om het ‘goed’ te doen.”
Gerard deed een paar keer aan een bibliodrama mee en deelt Gerdiens enthousiasme. “Het heeft een 
enorm potentieel omdat je met mensen in contact kunt komen die nooit naar een normale bijbelstudie 
zouden gaan”, zegt hij. “Door activiteiten als deze heeft de gemeente in Bromma een groot ‘contactvlak’ 
in de samenleving. En dat is hard nodig, want van de vele kleine, krimpende kerken in Stockholm zijn er 
verbazend weinig die naar buiten treden.”

vertaling
Gerard is nog altijd druk met het zendingswerk onder de Samen én met het Zweedse zendingswerk in 
andere delen van de wereld. Nu hij in Stockholm woont, staat hij wat meer op afstand van het veldwerk 
in Lapland. “Maar aan de andere kant is vanuit Stockholm alles goed te bereiken. Toen we nog in Kiruna 
woonden, moest ik voor veel reizen toch via Stockholm vliegen.”
Het afgelopen jaar was Gerard bezig met de verdere ontwikkeling van Samische theologie (zo werd 
er een Samische theologieconferentie georganiseerd in het voorjaar) en hielp hij bij de Samische 
bijbelvertaling, die zijn voltooiing nadert. “De tekst is klaar, nu moet die getest worden in verschillende 
groepen. Ik probeer een aantal leesgroepen te organiseren in Zweden, waaronder één in Stockholm.”
Voor het komende jaar heeft Gerard de grote wens om als Zweedse kerk meer werk te verrichten onder 
oorsprongsvolken in Rusland, zoals de Mari. Die volken zijn qua leefwijze en taal verwant aan de Samen. 
Het aantal christenen is er erg laag en vanuit de Russische kerk wordt er op hen neergekeken. “Wij willen 
daarheen gaan om te helpen. Hopelijk zet dat de Russische kerk zelf ook in beweging”, zegt Gerard. 
Een andere wens die Gerard heeft, is dat Samische mensen zelf betrokken worden in de zending. “Want 
er is veel nood en behoefte onder de Samen en verwante volken.”

hart
Wat Gerard en Gerdien de afgelopen jaren wel geleerd hebben, is dat grote evenementen en 
evangelisatieacties niet meer werken. Zeker niet in Zweden. Gerard: “Er is hier in Stockholm ieder 
jaar nog een Jezus-evenement, waar 10.000 christenen op afkomen. Het is positief dat de kerken zo 
zichtbaar zijn, maar de tijd dat mensen in grote campagnes tot geloof kwamen is voorbij. Mensen 
bereik je vooral in contacten op kleine schaal.”
Gerdien vult aan: “Het gaat er niet zozeer om je geloof in woorden over te brengen, maar je geloof te 
laten werken in je leven en mensen te helpen met hun problemen en geestelijke vragen. Het gaat om 
luisteren, écht luisteren naar hun vragen. Met bewogenheid, vanuit de liefde van God en het hart van 
het Evangelie.”

van links naar reChts: stoCkholm, gerDien en gerarD willemsen
en een renDierBeDrijF van samen in ZweDen.
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7 maart: symposium ‘lessen uit europa’

Nederland is een zendingsland geworden, zeggen we. Maar wat betekent 
dat? Heel veel missionaire inspanning lijkt erop gericht de kerken weer vol 
te krijgen. We dromen van een grote opwekking of van herstel van een 
christelijke samenleving. We lopen ons het vuur uit de sloffen. Maar is har-
der werken wel het beste dat je kunt doen? Wat houdt het in om (weer) aan 
zending te doen in dit land, onbevangen, fris en vol hoop? 
Op het symposium ‘Lessen uit Europa’ kijken we wat er gebeurt aan ver-
nieuwend missionair werk in Europa, om er lessen uit te trekken en nieuwe 
visies te ontwikkelen. Hoe kan het christelijk geloof een vitale en wervende 
kracht blijven in onze cultuur?

De sprekers tijdens het symposium zijn dr. Martin Robinson (dagvoorzit-
ter), dr. Alan Roxburgh, dr. Miranda Klaver en prof. dr. Stefan Paas.
Tijdens het symposium vindt ook de officiële presentatie van de Neder-
landse bewerking van het boek Center Church van Tim Keller plaats. Dit 
boek, voorzien van commentaar door acht Nederlandse theologen, is een 
waardevolle bijdrage in het nadenken over het revitaliseren van bestaande 
kerken en het starten van nieuwe gemeenten. Martin de Jong (EA-EZA) le-
verde een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het boek.

ECM beveelt dit symposium van harte aan en heeft haar naam verbonden 
aan de organisatie ervan. De andere organisatoren zijn: Theologische Uni-
versiteit Kampen, EA-EZA, Kerklab en het VU-Center of Evangelical & Refor-
mation Theology CERT.

Praktische informatie
Datum: 7 maart 2014
Locatie: Theologische Universiteit Kampen
Tijd: 10.00 – 15.30 uur
Kosten: € 25,- inclusief lunch en koffie/thee
Nadere informatie: www.ea.nl/symposia
Aanmelden: www.ea.nl/lessen

nieuws

De gelijkenis van de 
dinosaurus 

Ik heb thuis een plaatje van een dinosaurus die 
op een leiderschapsconferentie een volle zaal 
dinosaurussen toespreekt: “Dames en heren, wij 
hebben een probleem, want de wereld waarin wij 
leven verandert, terwijl onze hersenen maar zo 
groot zijn als een walnoot.” Met de kennis van nu 
weten we dat dit niet goed afloopt. 
Ik denk dat ze zich in de boekenwereld soms 
net zo voelen. Er wordt steeds minder gelezen 
en de ene boekhandel na de andere verdwijnt. 
Wat moet je dan, als je tegen de tijdgeest in het 
gelijk aan je kant hebt, want lezen is tenslotte 
belangrijk? Nieuwe filialen openen helpt niet. Er is 
een wezenlijker verandering nodig. 
Ook de kerk in Europa worstelt met een 
steeds afwijzender tijdgeest en teruglopende 
belangstelling. Als lichaam van Christus heeft 
de kerk (uiteindelijk) geen dinosaurushoofd, dus 
er is alle hoop. Maar de opdracht het licht niet 
onder de korenmaat te steken, verplicht ons tot 
diepgaande herbezinning op de aansluiting bij de 
fundamentele levensvraagstukken van de cultuur 
van deze tijd. 
Gemeentestichting is inderdaad iets anders 
dan het openen van nieuwe filialen. Liefdevolle 
christelijke gemeenschappen ontdek je meestal 
niet als je er tijdens hun openingstijden op zondag 
binnenloopt. Je ziet ze overal, in de straten en op 
de pleinen, als tekenen van hoop voor een wereld 
die zo graag het licht wil zien.

Hans Kuijpers, directeur ECM Nederland

ColuMn
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n 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,  

7400 AW Deventer, 0570-637537

| ecmnederland@ecmi.org  

| www.ecmnederland.nl

| redactie: Jordi Kooiman, Rianne Bonk, Hans Kuijpers

| Foto’s: eigen beheer, www.shutterstock.com, 

Mats Anderson (foto pagina 6, rechtsonder), Dward 

Stojakovic (foto pagina 6, linksonder)

| ontwerp: Frivista | vormgeving: Hans Arentsen

| giften: IBAN: NL02INGB0000254997 / BIC INGBNL2A, 

belastingaftrekbaar.

  ECM-Nederland is een ANBI erkende instelling

ECM-Nederland is deelnemer van:

Het Evangelie zet deuren open

VacaturEs

HEb jE EVEn?
Gemeentestichting is langetermijnwerk. Maar ook als je maar 
een paar weken of maanden beschikbaar hebt, kun je een 
bijdrage leveren. De kans is bovendien groot dat je zelf verrijkt 
terugkomt. Dus, heb je even? Kijk dan op www.ecmnederland.nl/
vacatures voor een aantal kortetermijnvacatures of neem contact 
met ons op voor een mogelijkheid op maat.

aGEnDa

8 maart: tFc-DaG in ErmElo
Ook dit jaar neemt ECM deel aan de EA-EZA TFC-dag van 8 
maart in Ermelo. De TFC-dag is een dag voor zowel opstartende 
als langlopende thuisfrontcommissies, met zowel basisinformatie 
als opfrissingsideeën. Er worden meer dan 300 deelnemers 
verwacht. Het is een hele verantwoordelijkheid om deel uit te 
maken van de TFC, als ECM werken we dan ook graag mee aan 
deze dag. Zie www.ecmnederland.nl/tfc-dag.

5 t/m 12 april 2014: biEnnial
We willen u als ECM-betrokkene van harte uitnodigen voor de 
Biennial, de tweejaarlijkse ECM-conferentie, die binnenkort in 
Umag aan de Kroatische kust zal plaatsvinden. De conferentie 
is bedoeld voor alle ECM-zendingswerkers, ondersteunende staf 
en achterban en biedt een geweldige kans om in een ontspannen 
setting bijeen te komen voor training en reflectie op het ECM-
werk. Kijk voor meer informatie en aanmelding op
www.ecmnederland.nl/biennial.

steun het Ecm-werk
Geef uw gift via iban:
nl02 inGb 0000 2549 97
www.ecmnederland.nl
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