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‘Zo moet jullie licht schijnen voor 
de mensen, opdat ze jullie goede 

daden zien en eer bewijzen aan 
jullie Vader in de hemel.’  

 
Mattheüs 5,16 

Lieve familie, vrienden, bekenden en belangstellenden, 
In deze nieuwsbrief vertellen we over een 
aantal grote veranderingen die er na de 
zomer voor ons aankomen. 
 
Mosaik Bergen Enkheim 
In het komende half jaar gaat er voor ons 
veel veranderen. We hebben een moeilijke 
tijd achter de rug. We hebben besloten te 
stoppen in Mosaik Bergen Enkheim. Dat doet 
pijn. We hebben samen met de gemeente 
mooie dingen beleefd. Mensen zijn tot geloof 
gekomen en gedoopt. We houden van de 
mensen en het doet pijn afscheid te nemen. 
Maar ik kon met mijn gaven en kwaliteiten de 
gemeente niet verder helpen op het pad 
waarop de oudsten verder wilden. We 
stoppen per 15 augustus 2017 in Mosaik 
Bergen Enkheim. Dit betekent ook dat hun 
toelage per die datum stopt en we voor een 
grote en urgente financiële uitdaging staan; 
een derde van onze inkomsten vallen weg.  
 
Verder met gemeentestichtingsproject 
Mosaik Fechenheim 
Wat betekent het verder? Het betekent dat er 
nu veel tijd vrijkomt voor een nieuwe 
uitdaging waar we al een voorzichtig begin 
mee hadden gemaakt (zie vorige 
nieuwsbrief). Het betekent ook dat we vanaf 
15 augustus al onze energie en tijd, onze 
aandacht en liefde mogen besteden aan de 
verdere voorbereiding van een gereformeerd 
gemeentestichtingsproject in Frankfurt 
Fechenheim. Dat door het leven naar het 
evangelie, en spreken over de Here Jezus 
een nieuwe gemeente ontstaat. We vertellen 
je graag meer daarover.  
 
Opdracht van Mosaik Eschersheim 
Dit gemeentestichtingsproject in Fechenheim 
mogen we doen in opdracht van de 
moedergemeente van Mosaik, Mosaik 
Eschersheim. De hoofdpastor van de 
inmiddels vijftien Mosaikgemeenten, Stephen 

Beck, heeft ons officieel de opdracht 
gegeven om hieraan verder te werken. Wij 
vinden het belangrijk dat we deze opdracht 
krijgen. We willen niet los van een kerk 
werken, zomaar op eigen initiatief. De 
Mosaik Eschersheim-gemeente staat dus 
achter dit plan.  
 

Verder krijgen we verdere scholing en 
begeleiding. Sinds september zitten we in 
een gemeentestichtingsleertraject. We 
hebben in een groep het ‘Gemeentestichters 
Handboek’ van Tim Keller doorgewerkt. 
Verder draait Gerwin maandelijks mee in een 
groep gemeentestichters uit Frankfurt en 
omgeving, zogenaamde Learning Commu-
nities. Meedraaien in zo’n groep is leerzaam 
en enorm bemoedigend.  
 
Frankfurt am Main - Fechenheim 
Wij zijn van Fechenheim gaan houden, we 
noemen het ‘ons’ stadsdeel! We willen kort 
iets vertellen over de wijk waarvoor we 
bidden en waar we met een team een 
gemeente willen beginnen.  
 

Fechenheim is eeuwenlang een zelfstandig 
vissersdorp geweest, totdat het in 1928 werd 
ingelijfd bij de grote stad Frankfurt. Die twee 
kanten voel je als het ware nog steeds. Aan 
de ene kant voelt het heel ‘dorps’ aan, aan 
de andere kant is er een groot 
industriegebied. Het woongebied ziet er heel 
Duits uit, maar Fechenheim is in de 
afgelopen veertig jaren sterk multicultureel 
geworden. 
 

In Fechenheim wonen ruim 17.000 mensen. 
Het is ten dele een typische achterstandswijk 
met veel hoogbouw. Een deel van de 
bevolking komt uit een lager sociaal milieu. 
Om een voorbeeld te geven, van alle wijken 
in Frankfurt is Fechenheim de enige met 
twee voedselbanken. Op vier plekken zijn 
vluchtelingen ondergebracht.  

Fotograaf: Lyuda Stinissen / LS Fotografie  

De wijk Fechenheim  



'Ons verlangen en hoop is dat we door te leven met God 
en te spreken over Jezus, anderen zien en zelf gaan 

ervaren hoe goed het is met God te leven' 

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. 
Pruijssen is gedeeltelijk afhankelijk 

van giften. Je kunt hen steunen 
door een gift over te maken op: 

NL02 INGB 0000 2549 97 tnv 
Stichting ECM-Nederland, 

Deventer o.v.v. ‘Fonds Pruijssen’  
 

ECM-Nederland 
Postbus 861 - 7400 AW 
Deventer - Nederland 

0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 

www.ecmnederland.nl  
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verlangt 
‘Frankfurt  Fechenheim  

hoop 

willkommen in Fechenheim 

Van het ThuisFrontTeam 
De vorige keer schreven wij, dat we 
nog niet wisten hoe het werk in 
Bergen Enkheim zich zou 
ontwikkelen. In deze nieuwsbrief kunt 
u lezen dat het werk in Bergen 
Enkheim helaas stopt. Wij dragen ook 
als TFT deze kleine gemeente op aan 
de Here, moge Hij geven wat nodig is 
aan de oudsten en leden. 
 

Het is mooi dat Gerwin en Cathelijne 
hun werk mogen voortzetten in de 
wijk Fechenheim. Het is een zegen 
dat er contacten gelegd kunnen 
worden onder de bevolking. Een 
gemeentestichtingsproject is een 
mooi project, maar vergt ook een 
grote inspanning. We zijn met Gerwin 

en Cathelijne ook dankbaar dat ze 
versterking mogen krijgen en zo een 
team op kunnen bouwen. Het 
verlangen is om in Fechenheim een 
gemeente op gereformeerde grond-
slag te laten ontstaan en groeien. 
Maar dat kan alleen als onze 
Hemelse Vader het werk zegent en 
de Geest werkt in de harten van de 
mensen. Laten we met ons gebed dit 
werk steunen.  
 

Daarnaast hebben wij natuurlijk ook 
de financiën nodig opdat Gerwin en 
Cathelijne zonder financiële zorgen 
zich aan hun taak kunnen wijden. Een 
derde van hun inkomsten valt per 15 
augustus weg, dit komt neer op 
€30.000,- op jaarbasis. In eerste 

instantie proberen we het enorme gat 
vooral te dichten met nieuwe 
sponsors in bevriende kerken in de 
Verenigde Staten en Canada.  
 

Daarnaast ook aan u de vraag om 
biddend te overwegen wat u hierin 
kunt betekenen. We zouden het fijn 
vinden als u het werk in Fechenheim 
wilt steunen met een eenmalige of 
structurele bijdrage. Het geld is hard 
nodig.  
 

Mocht u meer informatie willen, dan 
kunt ons altijd bereiken via: 
voorzitter@pruijssen.de en 
pr@prijssen.de  
 

Een hartelijke groet van het 
ThuisFrontTeam  

Groeten, Gerwin en Cathelijne, 
Gerjan, Nieke, Matthias, Joelle, 

Davita en Chiel  
(en onze hond Misty) 

Learning Community - gemeentestichters 

Er is veel eenzaamheid en mensen 
hebben hoop nodig. Daarom willen 
we met ons gemeentestichtingsteam 
sterk diaconaal uitreiken naar 
Fechenheim. Daarover in de 
volgende nieuwsbrief meer. 
 
Team voor ons gemeentestichtings-
project in Frankfurt Fechenheim 
In de vorige nieuwsbrief vertelden we 
dat we een Amerikaans stel hadden 
uitgenodigd om in ons team te 
komen. En ze hebben ja gezegd ☺ Zij 
zullen via ‘Mission to the World’ 
worden uitgezonden naar Frankfurt 
am Main voor gemeentestichting in 
Fechenheim. 
 
Verder hebben we in de laatste tijd 
nog drie mensen uit mogen nodigen 
nadat we eerst intensief kennis met 
elkaar gemaakt hadden. Twee 
daarvan hebben ervaring in gemeen-
testichting. Een hebben we gevraagd 
voor jeugdwerk. 
 
Hoe gaat het met ons gezin? 
Het gaat goed met onze kinderen. Zij 
sluiten dit schooljaar allemaal af met 
een goed rapport. Nieke, Matthias, 
Joëlle en Davita gaan een klas verder 
op de Freie Christliche Schule. Gerjan 
sluit volgende jaar zijn middelbare 
school af met een stagejaar wat 
tegelijk voorbereiding is voor zijn 
vervolgstudie, ‘Ökologische Landwirt-
schaft’. En tenslotte, Chiel gaat 
volgend jaar naar de Kita met 
‘Vorschule’.  
 
En nog iets waar we de Here God zo 
dankbaar voor zijn, hun Duits is 
ondertussen zeer goed! 

Gebedspunten 

• voor ons gezin dat we na op-
nieuw een bewogen jaar, heerlijk 
tot rust mogen komen in de zo-
mervakantie. 

• voor de plannen voor het ge-
meentestichtingsproject in Fe-
chenheim, dat de Heilige Geest 
ons wijsheid en creativiteit geeft. 

• dat de Here voorziet in wat nodig 
is door de financiële actie die ge-
start is in Amerika en Canada, en 
in Nederland. 

Bij mijn turkse kapper 

mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://WWW.ECMNEDERLAND.NL
mailto:voorzitter@pruijssen.de
mailto:pr@prijssen.de


Financiële toezegging - ondersteuning Gerwin+en Cathelijne Pruijssen 

European Christian Mission Nederland 
Postbus 861, 7400 AW, Deventer  
IBAN: NL02INGB0000254997 - BIC: INGBNL2A  
Incassant ID: NL52ZZZ411794470000 
 

Ondergetekende   * Machtigt st. ECM Nederland (voorkeur)   

     * Maakt zelf over 

Het bedrag van:  * €5,00 * €10,00 * €25,00  

        * €50,00* anders €…………………….. 

Bestemd voor:    ondersteuning Gerwin en Cathelijne Pruijssen 

Frequentie: * maand * kwartaal * half jaar * jaar * eenmalig  

Naam:  ______________________________________________________  

Adres:  ______________________________________________________  

Postcode: ________________Plaats:_____________ _________________  

Land:  __________________ _ E-mail:_____________________________  

IBAN: 

 

Telefoon:   ________________________     

Datum ondertekening  ___ -___ - 20____ 

 

Handtekening:  ________________________________________________  
 

datum ingang machtiging (dag-maand-jaar):   _____ -_____ - 20____ 

Als u ECM machtigt en door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan European Christian Mission Nederland om 
eenmalig of doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit bedrag zal 
rond de 25ste van de maand volgend op de ingangsdatum van deze Sepa-machting worden geïncasseerd. Als u het niet eens bent 
met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag 
uw bank naar de voorwaarden. Een machtiging kunt u ten alle tijden stoppen door contact op te nemen met ECM. 

Voldoende gefrankeerd opsturen naar ECM Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer 

* Aankruisen wat van toepassing is 

Ik wil de nieuwsbrief van de familie Pruijssen graag per post* / digitaal* ontvangen 


