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Lieve familie en vrienden, 

 

Om inspiratie op te doen voor de eerste zin van deze brief kijk ik (Bram) 
onwillekeurig van achter m'n bureau naar buiten. De zon schijnt op ons 
nieuwe tuinhek (zie foto). Wat een verandering! Door het plaatsen van het 

hek wonen we ineens niet meer op een bouwterrein. Als je goed kijkt zie je 
dat er nog wel wat valt af te werken, maar dat zien wij natuurlijk beter dan 
een toevallige bezoeker. 

 
Achter het huis, daar waar de tuin moet komen, 
hebben we bessenstruiken geplant en aardbeien. De 
strijd tegen de slakken en de vogels is dus begonnen! 

En vogels zijn er, in de 'impasse des Oiseaux' (= vogelstraatje). Vorig jaar hebben we 
gezien hoe de merels de kersenboom van de buurvrouw hebben leeggeplunderd. Uit de 
woonkamer hebben wij daar direct het zicht op. Als compensatie genieten we 
regelmatig van een merelconcert, tot nu toe gesponsord door de buurvrouw. 

 
Ondertussen is de onderhoudsbeurt van het 'buitenwerk' begonnen. Dit jaar is er veel aan te doen, maar de 
westgevel is al klaar. Daar heeft het hout het meest te lijden van de regen. De andere zijden zien er nog gaaf 

uit. Wat een zegen dat ik de gezondheid heb om al dit werk te doen! 
 

MCE bestuur 

Vorig jaar in april werd ik opnieuw voorzitter van de MCE, dat is de Franse tak van ECM. Het bestuur vergadert 
gewoonlijk drie keer per jaar in Bourges, dat is ongeveer tweeënhalf uur rijden. In januari hebben we een 

nieuwe kandidaat voor Frankrijk aangenomen. Augustin, zo is zijn voornaam, is Fransman, maar afkomstig uit 
een 'overzees gebiedsdeel': Guadeloupe. Hij woont al ruim vijftien jaar in de buurt van Parijs en is betrokken bij 
het stichten van een nieuwe gemeente in Chantilly. Een andere Europese evangelische zending heeft het 
initiatief van deze kerkplanting genomen en Augustin werkt mee als vrijwilliger. Zijn verlangen is fulltime 
evangelist te worden. Om administratieve redenen heeft deze zending gevraagd of Augustin in de MCE kan 
worden opgenomen. 
 

Veranderingen in de zending 

Als bestuurslid van de MCE heb ik de zending vertegenwoordigd op de 
jaarvergadering van de FMEF, vergelijkbaar met de Evangelische 
Zendingsalliantie in Nederland. Dit jaar werd de vergadering gehouden in het 
bijbelinstituut Emmaüs bij Vevey in Zwitserland. Franssprekend Zwitserland en 

Wallonië maken namelijk deel uit van de FMEF. Na de vergadering werd een 

seminar gehouden over de relatie tussen jongeren en zending. De 
wereldzending is in de laatste halve eeuw radicaal veranderd. Zendende landen 
zijn zendingslanden geworden en omgekeerd. De mentaliteit van christenen, en 
dus van christenjongeren is veranderd. Aanpassing aan de nieuwe verhoudingen 
is noodzakelijk. Bijvoorbeeld: vroeger vertrok een zendeling naar zijn 
bestemming om de rest van zijn leven daar te werken. Vandaag duurt een 
uitzending voor lange termijn tien tot vijftien jaar, zelden langer. Kort verband 

(tot drie jaar) of kort verblijf (tot drie maanden) is de regel geworden. De 
zendeling heeft dikwijls ook een andere functie dan vroeger, omdat de 
plaatselijke kerken zichzelf organiseren en besturen. 
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Al deze veranderingen raken natuurlijk ook de zending in Europa. Ons werelddeel viel niet onder te brengen bij 
het begrip 'zending is overzee'. Maar er bestond wel een Noord – Zuid  verdeling: de overwegend protestantse 
landen bedreven zending in de katholieke landen. Die verhouding is nu ook grondig veranderd: zending is 

overal nodig. 
 
In januari kreeg ik een verzoek van een Nederlands weekblad om een artikel te schrijven over de godsdienstige 

situatie in Frankrijk. Gelukkig hoeft het pas in juni uit te komen. Het materiaal (statistieken, enz.) heb ik 
verzameld en de eerste aanzet staat op papier. Nu even doorbijten … 
 

Meewerken in Montceau-les-Mines 

De predikant van de protestantse kerk in Le Creusot heeft mij (ons) gevraagd eind juni de maandelijkse dienst 

in Montceau-les-Mines te leiden. In juli verhuist hij met zijn gezin naar de omgeving van Genève. De gemeente 
zal op z'n minst een jaar vacant zijn. 
 
De leider van de evangelische gemeente in Montceau is met ons komen praten. Hij denkt dat we veel kunnen 
inbrengen in de gemeente, en wacht op onze medewerking. Er is ook een praktisch probleem op te lossen: alle 
gebouwen die voor publiek openstaan, moeten toegankelijk worden gemaakt voor personen met 'beperkte 
mobiliteit', d.w.z. in een rolstoel. Dit betreft natuurlijk ook de kerken. In de ruimten van de evangelische 

gemeente in Montceau moet het een en ander aangepast worden. Drie deuren moeten worden verbreed en het 
toilet anders ingedeeld. Gelukkig zijn de buitendeuren goedgekeurd. Wel moet de achterdeur beter toegankelijk 

worden gemaakt, tegels gelegd en de drempel verlaagd. We zullen onze betonmolen dus dus nog maar niet 
verkopen! Tot nu toe ben ik bezig met het maken van de bouwtekeningen die bij het dossier worden gevoegd. 
Als de goedkeuring binnen is, hopen we met eigen krachten het meeste werk te doen. 
 

Anne Marie naar LCJE-conferentie 

Anne Marie heeft deelgenomen aan een conferentie van de LCJE in Kiev. Inderdaad, in Kiev!! En alles is goed 
verlopen, waarvoor we dankbaar zijn. Anne Marie had zich zes maanden geleden al ingeschreven en haar 
vliegtickets gekocht. U begrijpt dat we de politieke ontwikkelingen met meer dan belangstelling hebben 
gevolgd. Tien dagen voor het begin kwam de beslissende mail: in Kiev is de situatie stabiel; het gaat door. 
Hierbij vindt u de verklaring door de conferentiegangers opgesteld en uitgegeven. 

 

Naar Nederland 

Tot slot: wij hopen in de komende herfst een maand in Nederland door te brengen, ongeveer de hele maand 
oktober. We kunnen bij een nicht van Anne Marie logeren, in het oosten van het land. In die maand zouden we 
ook een aantal vrienden (en familie) willen ontmoeten. Onze 
energie is niet meer zoals tien of twintig jaar geleden, daarom 

stellen we geen programma op. Maar als u (of – je -) graag wilt 

dat we elkaar ontmoeten, laat het dan weten. Ons 
telefoonnummer staat boven de brief, en ons Nederlandse 
mobiele nummer is: 06 234 94 234, alleen vanaf onze aankomst 
in Nederland. 
 
Misschien dus tot ziens. In ieder geval wensen we jullie allen een 

goede zomertijd en Gods zegen in alles. 
 
Dankbaar voor jullie trouw (en voor Zijn trouw) groeten we ieder 
heel hartelijk. 
            
                                                                                       Anne Marie en Bram Markusse 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
Bram en Anne-Marie Markusse zijn financieel deels afhankelijk van giften. U kunt hen steunen 

door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/geven  
of op: IBAN: NL02INGB0000254997 - BIC: INGBNL2A   

t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. “Fam. Markusse”. 
European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisa-

tie, 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 daar-

om sinds 1904 kernbegrippen bij ons. ECM is voor haar werk afhankelijk van giften. 
ECM-Nederland is deelnemer van de EZA en de EA en is een ANBI-erkende instelling.  

Giften zijn daarom belastingaftrekbaar. 

ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer – Nederland - 0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org - www.ecmnederland.nl  

 

 

http://ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Bram+_+Anne-Marie+Markusse
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl/


 
De Tiende Europese Conferentie van het Lausanne Verbond voor de Evangelisatie van de Joden 

KIEV- Oekraïne - 28 April  tot 1 Mei 2014 

 
Jezus, nog steeds een Licht voor zijn Volk in het post-Shoah tijdperk 

 

 
Van 28 april tot 1 mei 2014 kwamen 82 deelnemers 
samen uit een twintigtal landen, Israël inbegrepen, 
bijeen in Kiev. De conferentie had tot doel nieuws uit 
te wisselen en na te denken over de unieke plaats van 
Jezus Christus, in relatie met de evangelisatie van het 

Joodse volk in post-Holocaust Europa. In het bijzonder 
in een land en een periode waarin het antisemitisme 
opnieuw de kop op steekt, vooral in de Oekraïne, en 
een gevaar wordt voor de Joodse bevolking van dit 
land. 
De afgevaardigden kwamen samen onder de auspiciën 
van het Verbond van Lausanne voor de Evangelisatie 

van de Joden (LCJE), aangesloten bij het Verbond van 

Lausanne voor Wereldevangelisatie (LCWE). 
 
Betekenisvol is, dat de afgevaardigden samenkwamen 
in een stad waar niet alleen de helft van alle 
Oekraïense Joden wonen en die de op vier na grootste 
Joodse gemeenschap heeft, maar waar bovendien de 

Joodse bevolking in de loop van de geschiedenis, 
bovenmate heeft geleden. Niet in het minst als gevolg 
van de onvoorstelbaar verschrikkelijke 
'kogelholocaust', waarin 1,5 miljoen Joden door de 
nazi's werden vermoord.   
 

De, tijdens de conferentie gehouden, lezingen 
besloegen een veelheid van onderwerpen, alle in 
relatie tot het hoofdthema (zie boven). Hierin waren 
ook begrepen een aantal lessen uit de geschiedenis 
van de Joodse zendingsgenootschappen van voor de 
Tweede Wereldoorlog. 

Ook een enorm aantal Joodse volgelingen van Jezus is 

omgekomen in de Holocaust. Mede daarom waren we 
buitengewoon dankbaar voor het feit dat we een 
aantal leiders van de gestaag groeiende Oekraïense 
Messiaanse beweging in ons midden hadden. 
Deze internationale samenkomst was, vanuit de kant 
van christelijke organisaties uit de rest van Europa, 
een demonstratie van solidariteit en bemoediging voor 

dit groeiende lichaam van Messiaanse Joden, in een 
tijd van crisis en onzekerheid. Aan het eind van de 
conferentie hebben de afgevaardigden de volgende 
verklaring opgesteld:    
 
Als Joodse en niet-Joodse volgelingen van Jezus de 

Messias en deelnemers aan de 10e Europese 
Conferentie van het Verbond van Lausanne voor de 
Evangelisatie van de Joden, verheugen wij ons over: 

 
1. Het groeiende aantal Joodse medemensen die tot 

geloof komen in hun Messias, in regio's waar zich 
de meest onvoorstelbaar verschrikkelijke dingen 

hebben afgespeeld tijdens de periode van de 
Holocaust. 

2. Het vernieuwde verlangen van de, op de 
conferentie vertegenwoordigde 
zendingsorganisaties, tot nauwere samenwerking 
om de Messias bekend te maken aan de Joodse 
medemensen.   

 
 

Wij, de deelnemers, onderstrepen bovendien, in 
overeenstemming met de algemene Lausanne 
Beweging, dat de Messias de scheidsmuur tussen Jood 
en niet-Jood heeft afgebroken door zijn werk op het 
kruis. 

 
Verder onderstrepen wij: 
 
 Dat onze Heiland Jezus (Yeshua), de Messias en 

Verlosser van Israël, een Jood was. 
 
 Dat zowel voor Joden als niet-Joden, Jezus de 

enige weg is tot God. 

 
 Het fundament van het christelijk geloof is joods 

en vindt zijn origine in het oudtestamentische 
concept van verzoening door middel van een 
plaatsvervangend offer. 

 

 De voortgaande oproep tot Israël, Gods 
verbondsvolk, om een licht te zijn voor de volken. 

 
 De plicht om meer en met meer kracht dan ooit, 

iedere uiting van antisemitisme aan de kaak te 
stellen en tegen te gaan, en dit heel speciaal 

wanneer het komt van de kant van diegenen, die 
belijden volgelingen van Jezus Christus te zijn.   

 
 Daarom wijzen wij steeds weer op de plicht van de 

hele kerk om het goede nieuws te verspreiden en 
te verkondigen van Jezus, als Messias, Verlosser 

en Heer, samen met het Joodse volk. 

 
 En, in de geest van Romeinen 14 en 15, roepen wij 

de niet-Joodse volgelingen van Jezus op om de 
Messiaans Joodse gelovigen, ofwel de Jezus 
belijdende Joden, te accepteren en aan te 
moedigen, en te bidden voor Messiaans Joodse 
gelovigen en voor hun getuigenis tegenover hun 

eigen volksgenoten.   
 
Meer over dit onderwerp: De Willowbank Verklaring 
over het Christelijk Evangelie en het Joodse Volk 
( www.lcje.net/willowbank.html ) 
De teksten van de 10e LCJE conferentie zijn 

binnenkort te vinden op de website van LCJE onder 
'Papers' ( www.lcje.net ).  

http://www.lcje.net/willowbank.html
http://www.lcje.net/

