Deze nieuwsbrief schrijven we vanaf onze
bank in Maastricht. Na acht jaar Zambia
zijn we nu voorgoed terug in Nederland.
Een
grote
verandering!
In
deze
nieuwsbrief blikken we graag terug op het
afscheid in Zambia en onze start in
Maastricht.
Vertrek uit Zambia
Ergens eind juli hoopten we te kunnen
vertrekken. Dat was tot het laatste moment
spannend. Faith moest nog eerst haar
Nederlandse paspoort krijgen. Ook bleek het
vinden van een huis in Maastricht niet
eenvoudig. Via een filmpje op facebook
hebben we ons als huiszoekers kunnen
voorstellen aan meer dan 10.000 kijkers!
God voorzag; twee weken voor we Zambia
verlieten konden we het Nederlandse
paspoort van Faith ophalen in Lusaka. En in
de Maastrichtse wijk Oud-Caberg stond een
groot huurhuis vrij, waar we als gezin zo in
konden!
Afscheid nemen
We kijken dankbaar en goed terug op de
laatste weken in Zambia. Het was een
emotionele tijd van dingen regelen, werk
overdragen,
huisraad
verkopen
en
weggeven en afscheid nemen van mensen
om ons heen. Toch was het een goed
afscheid van onze collega’s, vrienden en
andere betrokkenen van Dawn Trust
Community Care. Op zo’n moment blijkt heel
duidelijk hoeveel het betekent om zo lang en
intensief met elkaar op te trekken en gebruikt
te worden door God. In de laatste weken
kwamen veel mensen langs om hun
getuigenis met ons te delen, hoe wij
persoonlijk en/of als gezin impact op hun
leven hadden gehad. Dit was echt heel
bijzonder. Daarnaast hebben we ook veel
vrienden achter moeten laten in Zambia. In
een aantal gevallen bevestigde juist dit
afscheid de waarde van de vriendschap.
Afscheid nemen en alles achterlaten doet
ook pijn. Voor ons en de kinderen. Zambia is

echt ons thuis geweest. Onze kinderen zijn
er opgegroeid. We hebben er vrienden
gemaakt en als gezin hebben we er veel
herinneringen liggen. We zullen het eten
(Nshima) zeker gaan missen, de opgaande
zon in de morgen en het warme weer en de
vogels die ons wakker fluiten, de dieren in
onze tuin en de vriendelijkheid van de
Zambianen. Het respect voor elkaar hebben
wij zo enorm gewaardeerd door de jaren
heen. Zambia blijft een deel van ons, nu
verder weg.
De eerste weken in Maastricht
Op 10 augustus zijn we geland in Amsterdam. Na een paar dagen Ermelo zijn we als
gezin naar Maastricht getogen om ‘ons’ huis
te zien en bewoonbaar te maken. We
werden er opgewacht door twee gezinnen uit
de missiegemeenschap die al klaar stonden
met bezem en dweil. Dat is leuk kennismaken. Vriendschappen komen snel als je
samen de muren van Ilse’s kamer gaat
dweilen of samen het gras in de achtertuin
gaat maaien.
De kinderen konden ook al snel naar school.
Dat bracht ons meteen in een ritme. Ze gaan
naar de Montessorischool, een school vlakbij
het Vrijthof in Maastricht waar ook de
kinderen van de gezinnen uit de
missiegemeenschap naar toe gaan. Een
grote verandering als je gewend bent om
elke dag verteld te worden wat je moet doen
en je gewoon de instructies volgt en nu
ineens elke week je eigen werk moet
plannen en aan het eind van de week klaar
moet zijn met je werk. Maar alles went!
Vlakbij ons huis is een boerderij waar we
verse groente kopen. Heerlijk. Ook voelen
we ons welkom in de straat. De buren komen
regelmatig aan om hun emoji’s van de Plus
af te leveren of hun ‘ontgroeide’ speelgoed
aan ons te geven.
We zijn steeds meer de stad aan het
ontdekken! De kinderen dapper op hun fiets
(zelfs Silas al zonder zijwieltjes) en voor
Faith hebben we een elektrische bakfiets!
Daar zit ze in als een stralende koningin!
God heeft ook voorzien in een auto, zomaar
gedoneerd van een stichting, precies groot
genoeg voor ons gezin. Wat voelen we ons
gezegend.
En nu…
Graag geven we jullie ook een beeld van
onze plannen in Maastricht.
Voor het eerste jaar is dat vooral een
ontdekkingstocht. We draaien mee in een
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Lieve familie, vrienden en belangstellenden,

verbinding

“Ons verlangen is dat we een verbinding met
de mensen in Maastricht mogen krijgen waarin
Jezus Christus centraal staat.”

Gebed
We leven in afhankelijkheid van God en • Het paspoort van Faith.
daarin is gebed erg belangrijk.
• Een huis hebben kunnen vinden in
Maastricht.
Danken:
• Dat de kinderen een goede start heb• Voor het goede afscheid in Zambia.
ben gemaakt op de nieuwe school.
• Dat we een goede eerste maand hebben gehad in Maastricht.

bestaande missiegemeenschap, gestart
vanuit het huis en leven van Tjerk en
Anneke van Dijk, ook zendingswerkers van ECM. Onze wens is dat
wij uiteindelijk ook gaan investeren in
zo’n missiegroep om ons heen.

De ‘Herby’ bakfiets, ideaal voor ons gezin!

Spelletjes spelen tijdens de viering
met de missiegemeenschap

Matthijs met de mannen van het
verpleeghuis waar hij regelmatig kwam

Het uitbeelden van het Bijbelverhaal

Voor ons is het nu eerst gewoon
ervaren hoe zo’n missiegroep functioneert. Wat we tot nu toe hebben
gezien en ervaren zijn de gezamenlijke ritmes van enkele kerngezinnen,
gericht op samen tijd hebben voor
God en elkaar helpen om Jezus te
volgen, ontmoeting van elkaar en het
betrekken van niet-gelovigen of
anders-gelovigen in ons leven.
Zo werd er door de missiegroep
‘levend stratego’ georganiseerd op de
Sint Pietersberg. Mensen vanuit verschillende culturen; waaronder Nederlands, Pakistaans en Chinees, deden
hier aan mee. Er was een heel open
sfeer, er werd veel afgelachen en we
ervoeren echt de verbinding met
elkaar.
Eind september hebben wij de eerste
viering meegemaakt. Wij kwamen bij
elkaar in het huis van Tjerk en
Anneke, waar het Bijbelverhaal van
de genezing van de verlamde man
met zijn vier vrienden op verschillende
manieren
werd
uitgelegd
en
uitgebeeld. Daarna gingen we met
elkaar naar het park waar we in twee
groepen het Bijbelverhaal zelf gingen
uitbeelden. We deden met elkaar
spelletjes en aan het eind spraken we
kort met elkaar door over het
Bijbelverhaal. Zo spraken we over de
vraag in wie je je het meest herkent;
de toeschouwers, farizeeën, de
verlamde of de vrienden. Als afsluiting
hebben we met elkaar bij Tjerk en
Anneke thuis gegeten. Ook hier
mochten wij de verbinding met elkaar
ervaren. We waren bemoedigd en we
kijken uit naar meer vieringen samen.
Nieuwe zendingsorganisatie
Omdat we nu in Maastricht wonen,
zullen wij ook officieel niet meer via

Bidden:
• Ons als gezin steeds meer thuis gaan
voelen in Maastricht, nieuwe contacten maken.
• Omgaan met het gemis van Zambia,
van vrienden daar. Wennen aan een
nieuw leven.
• Ons team in Maastricht.

Stichting Liebenzell Mission Nederland worden uitgezonden, maar zitten
we in de kandidatenprocedure bij
European Christian Mission (ECM).
We zijn erg dankbaar voor de steun
en support die we hebben mogen
ontvangen van Stichting Liebenzell
Mission Nederland in de afgelopen
tien jaar. We mogen terugkijken op
een erg fijne samenwerking!
In een aparte brief zal verder worden
uitgelegd hoe de overdracht werkt.
Ook wat betreft de financiële support
die wij tot op heden ontvingen via
Stichting Liebenzell Mission Nederland en hoe dit in de toekomst via
ECM zal gaan.
Bekijk ook de nieuwe folder waarin u
meer kunt lezen over ons werk en
leven in Maastricht.We hopen dat u
ook van deze nieuwe bediening deel
wilt uitmaken.
Hartelijke groet en Gods zegen,

Matthijs & Simone, Jorik,
Ilse, Faith, Caleb & Silas

COLOFON

verlangt

Maastricht

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 daarom
sinds 1904 kernbegrippen bij ons |
Fam. Laan is financieel afhankelijk
van giften. Je kunt hen steunen door
een gift over te maken via
www.ecmnederland.nl/geven of op:
NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting
ECM-Nederland, Deventer o.v.v.
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