
Beste familie en vrienden, 
Zo kort voor de kerst nog wat nieuws van 
ons uit Zweden. Waar het ons gezin 
betreft is onze jongste, Alexander, nu als 
student aan de Koninklijke Technische 
Hogeschool begonnen. Mattias is bezig 
met zijn eindexamen aan de Technische 
Hogeschool in Karlskrona. 
 
Nieuws uit de gemeente 
We zien in de gemeente in Rotebro goede 
ontwikkelingen. Een zomerkamp met de 
gemeente in Hemavan in Lapland gaf een 
groei in het gevoel van gemeenschap en ook 
een aantal activiteiten in de herfst droeg 
daaraan bij. Ondermeer een gemeentedag in 
een natuurgebied rond een pelgrimscentrum 
ten zuiden van Stockholm waar voor alle 
leeftijden iets te doen was. Tijdens zo’n dag 
kunnen er mensen komen die misschien niet 
zo snel bij een dienst zullen zijn, maar die 
zich toch betrokken voelen omdat hun 
kinderen bij onze scoutgroep horen.  
 
We proberen in de de kerk van Rotebro 
variatie in de kerkdiensten aan te brengen. 
Diensten met verschillende vormen van 
muzikale medewerking: kinderkoor, andere 
koren en diverse mensen die spelen en 
zingen in uiteenlopende stijlen. Dat is 
werkelijk een rijkdom voor de gemeente. 
Deze herfst staat het Marcus Evangelie 
centraal. In de hele Uniting Church is er van 
alles rondom het boek Marcus tijdens dit 
zogenaamde “Marcus-jaar”. Onder andere 
een speciale muzikale dienst, een boekje 
met overdenkingen en ook tips voor een 
serie van diensten die dit Evangelie volgen. 
Gerdine heeft samen met anderen deze 
serie diensten uitgewerkt. 
 

De gemeente vierde in oktober het feit dat 
het huidige kerkgebouw 25 jaar bestaat.De 
gemeente ontstond al in 1984 uit een 
samengaan van de plaatselijke Baptisten-
gemeente en de Methodistengemeente. 
Later werd de nieuwe kerk gebouwd, die 
verbonden is met de oude Methodistenkerk. 
Die oude kerk wordt nu voor andere 
doeleinden gebruikt, onder andere is er een 
kleuterschool van de Lutherse kerk in 
gevestigd. En de nieuwe kerk is nu dus 25 
jaar in gebruik. 
 
Dat werd gevierd met een open huis en een 
aantal activiteiten in de kerk. Er waren 
video’s van kerkdiensten van lang geleden 
en fotoalbums uit de periode dat de kerk 
gebouwd werd. De dag werd afgesloten met 
een gezamenlijke maaltijd. Op zondag was 
er een feestelijke dienst, met muziek en 
medewerking van de scoutgroep en Gerdine 
preekte. De kerk was behoorlijk vol. Er waren 
oude contacten, mensen uit andere plaatsen 
die vroeger bij de gemeente hoorden, maar 
ook nieuwe contacten. Het is leuk dat zo’n 
gebeurtenis de kerk even in het zonnetje zet. 
Gedurende de hele maand  was er ook een 
pelgrimstentoonstelling, die deels vanuit 
historisch perspectief werd benaderd, maar 
die ook belichtte hoe wij als hedendaagse 
pelgrims kunnen leven. 
 
ECM gebedsdagen 
Voor het eerst hebben we in augustus 
regionale ECM gebedsdagen gehad, In de 
meeste landen gebeurt dat regelmatig, maar 
wij zijn zoals u weet heel lang de enige 
ECM’ers in het noorden geweest. Nu 
kwamen wij als werkers uit Zweden en 
Finland bij elkaar om elkaar te leren kennen, 
om met elkaar te bidden en ervaringen uit te 
wisselen. Wij, dat zijn de familie Ashmen van 
Gotland, de familie Keithley uit Olofström in 
Zuid-Zweden en Christine Klaver uit Ivalo in 
Noord-Finland. Vanuit ECM International 
waren Jim en Christine Memory erbij. De 
gebedsdagen vonden plaats in de kerk in 
Rotebro. Op zondag waren we met z’n allen 
bij de kerkdienst en werkten we op 
verschillende manieren mee aan de dienst: 
Jim preekte en Gerdine leidde de dienst. Het 
was een goede ervaring, deze dagen met 
elkaar. De eerste maar zeker niet de laatste 
keer! 
 
Internationaal 
Gerards internationale werk bracht hem deze 
herfst naar India en China. In India was de 
vierjaarlijkse General Assembly van de 
Internationale Federatie van Vrije Evan-
gelisch Kerken, waarmee we verbonden zijn. 
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Jezus zei tegen hen:  
"Kom, volg Mij!"  

 
Marcus 1:17  

de kerk in Rotebro 25 jaar 



Zweden heeft navolgers van Jezus nodig 

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 Willemsen is financieel 
afhankelijk van giften. Je kunt hen 

steunen door een gift over te maken 
via www.ecmnl.nederland/geven of op: 
NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting 

ECM-Nederland, Deventer o.v.v. 
“fonds Willemsen” | ECM-Nederland - 

Maagdenburgstraat 18 - 7421 ZC 
Deventer - Nederland - 0570-637537 

ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 
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De IFFEC conferentie werd ingeleid  
met een feestelijke dienst 

Gerard werd gekozen in het zendings-
comité van deze organisatie. Tevens 
was er een internationale bijeenkomst 
rond de internationale discipelschap 
school van de kerk, Acts29 genaamd 
(www.acts29.global). Heel veel 
Zweedse jongeren hebben via deze 
scholen die een trimester duren de 
afgelopen 12 jaar hun roeping in 
zending en evangelisatiewerk gevon-
den. En niet alleen Zweedse jonge-
ren, ook een groot aantal uit andere 
landen, want iedere school wordt door 
Zweden en een ander land samen 
georganiseerd. Elk jaar zijn er drie 
scholen (trainingen?)  Tot op heden is 
er geen Nederlandse deelname maar 
die openheid is er beslist! 
 
Samisch 
In november was Gerard bij een 
consultatie in Umeå in Noord-Zweden 
over Samisch kerkelijk werk, georga-
niseerd door de Lutherse kerk. Er is 
nog steeds een grote behoefte om 
lokale gemeentes een vorm van toe-
rusting te geven in hoe de gemeente 
meer aantrekkelijk en toegankelijk te 
maken voor Samen. Onder andere 
door de taal een plaats te geven. Er is 
inmiddels toch wel heel wat materiaal 
voorhanden. Een proefuitgave van 
een Noord-Samisch gezangenboek, 
een Lule-Samisch gezangenboek, er 
zijn bijbelteksten beschikbaar en 
komende zomer zal de hele Bijbel in 
het Noord-Samisch uitgegeven wor-
den. Bij die vertaling is ook Gerard 
betrokken geweest.   
 

Er bleek juist nu een behoefte te zijn 
aan verder werken met theologische 
vragen, zoals de relatie tussen geloof 
en Samische tradities, hoe het Evan-
gelie te brengen op een contextuele 

Gerard in indische feestkleding  
tijdens de IFFEC conferentie 

ECM gebedsdagen in Rotebro 

In Christus verbonden, 

Gerdine en Gerard 

manier en de plaats van diaconaal in 
Samische context. In het verleden 
hebben we specifieke Samische theo-
logische bijeenkomsten georgani-
seerd en mogelijk gaan we dat nu 
weer oppakken. 
 

Natuurlijk werd er ook een Samische 
dienst gevierd in de grote kerk van 
Umeå! 
 
Facebook 
In het verleden hebben we een blog 
gehad waardoor anderen ons werk 
konden volgen. Om het wat meer 
interactief te maken, is er nu een 
besloten Facebook-groep waar men 
niet alleen kan lezen wat we doen of 
foto’s of filmpjes kan bekijken, maar 
waar men ook zelf een reactie kan 
achterlaten. Het aantal leden is nog 
beperkt, maar als u Facebook hebt is 
de procedure om eerst Gerard als 
vriend te benaderen en dan kan hij u 
aan de groep toevoegen. De groep is 
om privacyredenen besloten vooral 
als het gaat om foto’s waar mensen 
op staan. 
 
Rest ons nog u allemaal een geze-
gende advent- en kersttijd toe te 
wensen. 

Jubileumdienst in Rotebro 

Gerdine en Jesse Ashmen leiden de zang 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets 
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u 
heeft aangegeven deze publicatie te willen 

ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-

eenstemming met de nieuwe Europese regel-
geving: www.ecmnederland.nl/privacy-

statement  
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