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houvast
Europa verlangt

‘Als je...
... hier lang genoeg bent, zoals ik, is het
een vreugde om te zien hoe de kinderen
die je in de kinderclub hebt gehad, nu
zelf jongerenwerker of zendeling zijn
geworden.’
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het marktkraampje:
allesbehalve ouderwets
Al bijna dertig jaar staat Ina van der Put met
een kraampje op de markt van Marseille
om het Evangelie te verspreiden. Het lijkt
een wat gedateerde ‘methode’, zeker in de
gehaaste wereldstad Marseille, maar dat is het
allesbehalve. ECM-directeur Hans Kuijpers
zocht Ina op en hoorde waarom.
Toch wel met enige reserves ontmoet ik Ina. Die reserves hebben niets te maken met
Ina zelf, une dame charmante, volledig geïntegreerd in de Franse cultuur. De twijfel is of
een marktkraampje in deze postmoderne tijd niet hopeloos ouderwets is om de nieuwe
generatie te bereiken.
Ik wil me graag laten overtuigen hoe het werkt. Ina verwelkomt me hartelijk in haar
huisje in een karakteristieke buurt in het oude Marseille. Het eenvoudige onderkomen
deelt zij sinds enkele jaren met Ingrid, een uit Senegal teruggekeerde Duitse zendelinge,
die nu met haar samenwerkt in het werk in Frankrijk.
Ina’s thuisbasis straalt uit wat ik telkens weer bemerk als zij mij vol passie over haar missie
vertelt: eenvoud, bescheidenheid, aandacht, vriendelijkheid en vrolijkheid. Lang geen
gekke eigenschappen in een haastige wereldstad als Marseille.
Marseille is misschien wel hét centrum van het Middellandse Zeegebied. Een
wereldhaven met lijntjes naar alle mediterrane landen, ook wel ‘de brug naar de
moslimwereld’ genoemd. Strategisch dus een goede plaats om te beginnen als je de
omgeving wil bereiken met het Evangelie.
Zo’n 25 procent van de bevolking in Marseille bestaat uit immigranten. Vooral uit
Afrika, Oost-Europa, de voormalige Sovjet-Unie en islamitische landen, maar er zijn ook
zigeuners en er is een grote Joodse bevolking.
Ina vertelt gepassioneerd over de gesprekken die ze heeft met de mensen van al die
etnische achtergronden, die haar kraam passeren. Daarbij hebben de Franse nazaten
van het volk Israël een speciaal plekje in haar hart.

‘Ina biedt wat kerken nodig hebben: een voorportaal’

Jean-François Butel (France Mission)

Een opvallend bord bij haar kraam zegt: ‘Wat baat het de mens als hij een wereld wint,
maar schade leidt aan zijn ziel.’ Het maakt haar kraam anders dan de andere koopwaar
en werkt uitnodigend. De vriendelijke aandacht van Ina en Ingrid laat voorbijgangers
stilstaan en even snuffelen bij wat er op tafel ligt. Deze mensen zouden niet snel een kerk
binnenlopen om over hun diepere gedachten, vragen, verlangens of moeiten te praten,
maar hier kan het bijna onopvallend.
Ina: “Ik zie het als het zaaien van het goede nieuws. Je weet niet precies wat er gebeurt.
Soms zie je mensen niet terug. Soms wel en heb je opnieuw een praatje en hoor je meer.
Mensen herkennen je ook elders in de stad en groeten je. Als het past, verwijs ik ze door
naar een kerk of nodig ik ze uit voor een zondagse dienst of een groepsbijeenkomst.”
Op niet-marktdagen bezoeken Ina en Ingrid mensen die de uitgestoken hand hebben
aangepakt en voeren pastorale en missionaire gesprekken.
Er is een actieve groep missionaire kerken in Marseille en Ina is beetje hun
vooruitgeschoven post. Heel laagdrempelig en alledaags worden mensen via haar
de goede kant op gewezen. Het is niet voor niets dat ze betrokken is geraakt bij het
interkerkelijk overleg (met in het vooruitschiet een grote campagne in de zomer). Ina
biedt wat kerken nodig hebben: een voorportaal. Vriendelijk uitnodigend en verwijzend.

Evangeliseren in de paradijselijke Pyreneeën

Hoe kun je
daar nou God
vergeten?

Hoe stel je je een missiepost in de Pyreneeën voor? De Eglise Réformée
Evangélique heeft er één in Saint Girons, een klein stadje midden in de
prachtige Ariège. Saint Girons is het centrum van zestien aangrenzende
valleien, een plaats waar iedereen naar toestroomt voor dingen die men in
het eigen dorp niet kan krijgen.
Brood is overal wel te koop, maar een mens leeft niet van brood alleen. En
dus zie je in een gonzend centrum als Saint Girons zomaar een uithangbord:
‘culte protestant’. Het hangt op de deur van een kerklokaal, met balkon en
panorama boven de snelstromende rivier midden in het stadje.
Jean Philippe Bru is de jonge predikant die zich samen met zijn Roemeense
vrouw Dana inzet om deze post uit te laten groeien tot een geestelijk
centrum voor de streek. Hij heeft als zendingswerker in Roemenië gewerkt
en is nu zendeling in eigen land.
In Roemenië raakte Jean Philippe er steeds meer van overtuigd dat
verspreiding van het Evangelie het beste kan gebeuren vanuit gezonde
plaatselijke kerken. “Dan zaai je niet alleen, maar kun je ook vanuit een
warme christelijke gemeenschap zorgen voor bescherming en geestelijke
groei van mensen.”

‘God lijkt heel ver van het dagelijks
leven en denken van mensen te staan’
Jean-Philippe beseft dat ook zijn eigen land gezonde kerken mist. Daarom
besloot hij terug te keren naar Frankijk – nu samen met Dana – voor
een theologische opleiding en zich aan te sluiten bij de Eglise Réformée
Evangélique.
Het gemeentestichtingsproject in Saint Girons had aanvankelijk als doel
om bestaande gelovigen te trainen in evangelisatie. Het project werd
gezegend, zodat er een plaats ontstond voor een voorganger. Dankzij de
steun van de GZB was dat ook financieel mogelijk. Met de komst van Bru
kan de kleine gemeente zich actief richten op het bereiken van mensen
buiten de kerk. Bijvoorbeeld door een standje op de markt – net als in
Marseille (zie pagina 2).
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De Pyreneeën, ze staan bekend als paradijselijk vakantiegebied. Maar
God, die lijkt er verder weg te zijn dan de hoogste pieken. Gelukkig
keert het tij. Vanuit een jonge, door ECM gesteunde missiepost wordt
ook in deze bekoorlijke maar donkere streek het Evangelie verkondigd.
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Ex-hippies
In de Pyreneeën is de kerkgang erg laag en lijkt God heel ver van het dagelijks leven
en denken van de mensen te staan. Telkens wordt weer herhaald: “In deze streek is
helaas ook veel duisternis. Het occultisme is bijna ingesleten in het leven van alledag,
haast ongemerkt.”
Maar gelukkig lijkt het tij te keren. De evangelisatiepost wordt al enige tijd vanuit
Nederland gesteund door de GZB en nu heeft ECM-Nederland Anke van der Sluijs ter
ondersteuning kunnen uitzenden, met de Pijler in Lelystad als zendende gemeente
(zie pagina 7).
“Erg weinig mensen in deze streek kennen God”, is de indruk van Anke. “Ze zijn soms
zo wanhopig, zo eenzaam. Verdwaald zonder werkelijke houvast. En dat terwijl ze er
zo naar zoeken. Ze willen geliefd zijn, zich waardevol voelen en zichzelf kunnen zijn.”
Anke spreekt vloeiend Frans en is een evangelist pur sang, die heel gemakkelijk
bruggen slaat naar mensen. Ook als dat een grote groep ex-hippies is, die in omgeving
is neergestreken om de harde wereld te ontvluchten.
Jean Philippe is blij met haar steun. Door haar komst zijn nieuwe mogelijkheden
ontstaan voor de vele plannen die de post heeft. Zo is Anke betrokken bij
het evangelisatiewerk, van het kraampje op de markt tot het begeleiden van
belangstellenden naar gespreksgroepen waar Jean Philippe bij betrokken is.

Paradijs
Saint Girons is ‘toevallig’ ook de gemeente waar Peter en Marianne Sluimer vorig jaar
na hun ‘pensioen’ als zendingswerker in Portugal zijn neergestreken. “Pensioneren
bestaat niet in het koninkrijk”, zei Peter al bij hun verhuizing.
Peter en Marianne hebben al snel hun plek gevonden en zijn actief betrokken bij
gemeenteopbouw, evangelisatie en onderwijs. Peter is als ‘ervaren oudere oudste’
bovendien een steun in de rug voor de jonge voorganger.
Peter: “De mensen in deze streek zijn heel direct en kunnen behoorlijk confronterend
zijn in de omgang. Dat is iets wat je niet meteen bij Fransen verwacht. Wij Nederlanders
zijn daar wel aan gewend, hoewel Marianne en ik na al die jaren in Portugal gewoond
en gewerkt te hebben die wat bottere manier van omgang wel weer een beetje
vergeten waren.”
Ook de Sluimers zijn vol enthousiasme over de plannen voor de regio. “Menselijkerwijs
gesproken lijkt dit gebied een stukje paradijs op aarde. Hoe kan je daar nou God
vergeten? Maar God is goed, hij voorziet. Wij zien uit naar wat hij gaat doen in deze
missiepost.”

Anke van der Sluijs een welkome steun in Saint Girons Jean Philippe en
Dana Bru verlangen naar een warme christelijke gemeenschap Peter
en Marianne Sluimer “pensioneren bestaat niet in het koninkrijk”

kerkbusje voor kosovo

Voor de gemeente ‘Weg van Vrede’ in Peja, Kosovo, is een kerkbusje
onmisbaar. De wagen wordt op talloze manieren ingezet in het werk
in de streek. De huidige bus is echter haar einde nabij, dus er is
hard een nieuwe nodig. Met verschillende acties wordt geprobeerd
genoeg geld bijeen te brengen voor een nieuwe bolide.
Thera van Dam is voor ECM zendingswerker in Peja. Haar thuisfrontcommissie
(tfc) nam het initiatief voor de geldinzamelacties voor het nieuw busje. De
teller van de oude viervoeter (bouwjaar 1993) staat inmiddels boven de
285.000 kilometer en weigert af en toe zelfs dienst.
De gemeente in Kosovo denkt zo’n 15.000 euro nodig te hebben voor een
nieuwe bus. Een veel te groot bedrag om zelf op te hoesten. Tot nu toe
hebben de acties van Thera’s tfc zo’n 9.000 euro opgehaald.
Het busje is onmisbaar voor de gemeente, vertelt Thera. Enkele ochtenden
per week worden er kleine kinderen mee opgehaald voor een bezoekje
aan de kleuterschool, iedere donderdag wordt er een aantal vrouwen mee
opgehaald voor een bijbelstudie, in de wijde omgeving wordt er bezoekwerk
mee gedaan en op de zondagen fungeert het busje als taxi voor mensen
zonder vervoer. En dat zijn slechts een paar manieren waarop het voertuig
gebruikt wordt.

Wilt u de gemeente in Peja helpen? U kunt uw
steun kwijt via rekeningnummer 254997 ten
name van ECM-Nederland, onder vermelding van
‘Kerkbus Kosovo’.

Hart voor Europa:

de Pijler - Lelystad

Voor het werk van ECM-Nederland is de samenwerking met
gemeenten in eigen land onontbeerlijk. Neem de Pijler uit
Lelystad. Onlangs zond deze evangelische gemeente Anke van der
Sluijs uit naar Saint Girons in de Franse Pyreneeën. Janny Kops
vertelt over het hart van haar gemeente voor zending en Europa.
“Onze eerste zendingsverantwoordelijkheid ligt in onze eigen omgeving. Er
zijn hier nog zoveel mensen die het Evangelie moeten horen. We stimuleren de
gemeenteleden dat ze in woord en daad getuige zijn en we draaien mee in tal
van diaconale projecten.
Natuurlijk hebben we ook een verantwoordelijkheid voor zending in de wereld.
Zo steunen we een echtpaar in Papoea-Nieuw-Guinea. Maar het hoeft niet altijd
om stammen in de bush te gaan. Er zijn landen dichtbij waar ook veel werk te
doen is.
Anke vertelde ons jaren geleden al over haar verlangen om iets te betekenen
in Gods werk in Europa en vond na een oriëntatiejaar haar plek in Frankrijk. Wij
hadden al eens Frans cursusmateriaal gemaakt, dus dat kwam op bijzondere
wijze samen. Je moet doen wat je hand vindt om te doen...
Ons verlangen voor Europa is eigenlijk hetzelfde als voor alle andere plaatsen.
Wij verlangen dat God meer gekend wordt. In Lelystad, in Frankrijk, in heel de
wereld. Iedereen heeft God nodig.”

Visie ‘God roept ons tot een gemeenschap die
nu met passie zijn boodschap uitdraagt.’ Leden
ongeveer 800 Website www.pijler.nl
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houvast
Steekt u een hand toe?

Deventer, februari 2011

Beste lezer,

Wij geloven dat het Evangelie deze houvast biedt en
zetten ons overal in Europa in om mensen hierover
te vertellen. Bijvoorbeeld door een marktkraampje
in Marseille, een missiepost in de Pyreneeën of heel
simpel, een kerkbusje in Kosovo.
Word deel van deze missie. Door gebed en door een
financiële bijdrage. Met uw gift kunnen wij mensen
mobiliseren en ondersteunen om mee te bouwen
aan een ander Europa.
Gebruik de antwoordkaart, de acceptgiro of bezoek
onze website: www.ecmnl.nl/geven.

Word deel van deze missie!
Geef uw gift via: ING 254997
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Of het nu de vele immigranten in Marseille
zijn of de van God afgekeerde bewoners van
de Pyreneeën, de arme kinderen in Kosovo of
de ongelovigen in Lelystad: allemaal hebben
ze houvast nodig in hun leven. Werkelijke
houvast. Houvast waar je voor de rest van je
leven opaan kunt.

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.
| ECM heeft ruim 160 werkers in 17 verschillende
landen, waaronder 35 vanuit Nederland | ECM wordt
volledig gefinancierd vanuit giften | Europa Info is
een uitgave van: ECM-Nederland, Postbus 861,
7400 AW Deventer, 0570-637537 | ecmnl@ecmi.org
| www.ecmnederland.nl | Redactie: Jordi Kooiman,
Rianne Bonk, Hans Kuijpers, Frivista | Ontwerp: Frivista
| Giften: ING 254997, belastingaftrekbaar.

Hartelijk dank,
	ECM-Nederland is een ANBI
erkende instelling
ECM-Nederland is deelnemer van:

Hans Kuijpers, directeur ECM-Nederland

‘Gezonde plaatselijke
kerken veranderen de
samenleving’

Agenda • Dag voor thuisfrontcommissies
5 maart TFC-dag
De Evangelische Zendingsalliantie (EZA) organiseert op zaterdag
5 maart een dag voor thuisfrontcommissies. ECM is één van de
deelnemende organisaties. De zogenoemde TFC-dag zal aan zowel
nieuwe als ‘gerijpte’ TFC-leden tal van interessante workshops
bieden. Ook is er een kennisplein waar je vragen kunt stellen
aan specialisten op het gebied van bijvoorbeeld verzekeringen en
Member Care. Zie www.eza.nl.

